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ÖNSÖZ
İ slam Tarihi, bugün Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nin ilk iki s ı n ı fı nda okutulan bir derstir. Birinci s ı n ıfta, ilk Sami topluluklar ı n ı n tarihleri ve İ slam Öncesi Arabistan Tarihi genel olarak ele al ı nd ı ktan sonra, İ slam Tarihinin,
Abbasiler devrinin sonuna kadar olan bölümü okutulmaktad ı r. islam' ı n Mekke'de
do ğ u ş u, Hz. Iseygamber zaman ı nda Arap yar ı madas ı nda yay ı l ışı ve geli ş mesi,
Râşid halifeler dönemleri ve onlar ı n yönetimleri s ı ras ı nda ortaya ç ı kan olaylar,
Emeviler ve Abbasiler idâresi üzerinde durmam ı z gereken ba ş l ı ca konular ı olu ş turmaktad ı r.
Bu sebeble biz, elinizdeki bu kitab ı haz ırlarken daha çok fakültemiz birinci
s ı n ıf öğ rencilerinin durumunu dikkate ald ı k ve onlar ı n İ slam Tarihi Dersi'nde okuduklar ı konular üzerinde durduk; ilk dönem İ slam Tarihini özellikle kültür tarihi
yönünden ele almaya çal ışt ı k. Kitab ı n tetkikinden de anla şı lacağı üzre, ba şlangıçta, genel çerçevede usül bilgisi verdik, daha sonra ilk Sami topluluklardan
ve Arap yar ı madas ı n ı n islam öncesindeki durumundan sözettik. islam' ı n Mekkeve Medine dönemleri ile Müslümanlar ı n Hicret'ten sonraki sosyal ve kültürel durumlar ı çal ış mam ı z ın a ğı rl ı kl ı konular ı n ı olu şturdu. Ra ş id halifeler dönemi ile
islam fetihlerini genel boyutlar ı çerçevesinde ele ald ı k.
Ku şkusuz, İ slam Tarihinin ilk dönemlerinin bütün konular ı n ı içine alan,
ya da birtak ı m konular ı n ı inceleyen çok say ı da kitap yaz ı lm ışt ı r. Ancak bunlardan birço ğ u çok büyük hacimli olup, okuyucu çe şitli rivâyetler, uzun nakiller
ve geni ş malumât içerisinde kaybolup gitmektedir. Bir k ı sm ı da, Ansiklopedik
kapsaml ı olup önemli birçok konuyu muhtasar olarak ele almakta ve okuyucuyu
tatmin etmemektedir.
İşte biz, mevcut İ slam Tarihi kitaplar ı n ı n bu özelliklerini dikkate alarak ve
öğ rencilerimizin durumunu gözönünde bulundurarak, kitab ı mı z' ilk dönem
İ slam Tarihine ay ı rd ı k; Emeviler ve Abbasiler tarihini ayr ı bir çal ış maya b ı rakt ık.
Kitab ı m ı zı n yaz ı m ı nda tamamen akademik bir metod takip etmedik, okuyucumuzun ilahiyat Fakültesi ö ğrencileri ile her düzeyden insanlar olabilece ğ ini
gözönünde bulundurduk. İ slam tarihi ara şt ı r ı c ı lar ı ndan çok geni ş bir halk kesimine hitabetmek istedik.

VII

Kitab ı n tashihini yapan ve endeksini haz ı rlayan Ara şt ı rma görevlileri Dr.
Mehmet Özdemir ve İ brahim Sar ı çam ile, bas ı m i ş lerinde eme ğ i geçen Ankara
Üniversitesi Bas ı mevi görevlilerine te şekkür etmeyi borç bilirim.
Ba ş lang ı çtan Râ şid halifeler devrinin sonuna kadar olan dönemdeki İ slam
Tarihini konu alan bu kitab ı mizı , şimdilik İ slam Tarihine giri ş çal ış ması say ı yoruz ve ileride daha kapsaml ı bir çal ış ma yapmay ı dü şünüyoruz.
Sabri H İ ZMETL İ
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GIRI Ş
TARİH VE İ SLAM TAR İ HÇ İ LİĞİ
Genel Bilgiler:
"Tarih", Arapça as ıll ı bir kelime olup, lügatte, "vaktin bilinmesi" anlam ı n ı
ifade eder. Bu anlamda, tarih, e şyanı n zaman ı n ı n kendisinde sona erdi ği gayesi ve
vaktidir, tarihin konusu da zaman ve insand ı r (1).
"Tarih" kelimesinin asl ı konusunda çe şitli görü şler ileri sürülmü ştür. " İ slam
Tarihçili ğ i Üzerine" adl ı eserimizin birinci bölümü'nde bu konuda geni ş aç ı klamalarda bulunduk. Burada, öz olarak ş unu söyleyebiliriz; "tarih" kelimesi esas
itibariyle, zaman anlam ı taşı r; fertlerin ve toplumlar ın durumları nı ve hareketlerini
"vakit" içerisinde belirler. Böyle bir anlam ta şı ması sebebiyledir ki, müslümanlar
Hicri y ı l ı " İ slâm Takvimi"nin ba şlangı cı yapt ı lar.
"Tarih" kelimesi teknik bir tâbir olarak Arap dünyas ı nda ilk defa Güney
Arabistan Arapça'sı nda kullanı ld ı . "Ahbâr ilmi" anlamı nda kullan ı lan bu tâbir,
ı stı landa, insanl ığı n hal tercümesi say ı lan bir ilmin özel ad ıdı r.
Tarih ilmi "tarih" kelimesinin anlam ı na göre çok de ği ş ik tarzlarda tan ı mlanm ışt ı r. Geni ş anlamda "tarih", geçmi şte meydana gelen olaylar ı n ve yap ı lan
i ş lerin tümünü ifade eder. Bu yönden tarih ilmi, insanl ığı n geçmi ş inin dü şüncesinin ve ya şay ışı n ı n genel panoramas ı d ı r. Bir ba şka tan ı ma göre ise tarih, insan
topluluklar ı n ı n veya milletlerin geçmi şte madde ve mana alan ı nda gösterdikleri
geli ş meleri, toplumlar ı n birbirleriyle olan kar şı l ı kl ı ili ş kilerini, uygarl ı klar ı n ı
iç ve d ış sorunlar ı n ı kapsayan bir bilimdir. insanl ığın yarat ı l ıştan bu güne dek
geçirdi ğ i a ş:Imal -in, madde ve mâna plan ı ndaki geli ş me ve olgunla ş mas ı n ı , bugünkü duruma nas ı l geldi ğ ini inceleyip bildiren bir bilim olan tarih, ya şan ı lan zaman ı
daha iyi değ erlendirmek ve gelece ğ e daha iyi haz ı rlanmak, bilinçli ya şant ı sürmek
ve mutlu yar ı nlara eri ş mek için ö ğrenilmesi kaç ı n ı lmaz bir ilimdir. Geçmi şin

1 Muhammed b. 'Abdurrahman es-SahâvI (831-902/1427-1497); el-Plân
bi't-Tevbih li-men Zemme't-Tarih, tah, ve tahlil, F. Rosenthal, Beyrut-Lübnan,
s. 14, 16-17.
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bilinçli bilgisi ışığı nda bugünün ya şanmas ı ve yar ı n ı n haz ırlanmas ı ilmi demek olan
tarihin, uygarl ı k tarihi, dü şünce tarihi, bilim tarihi, dinler ve mezhepler tarihi,
sanat ve edebiyat tarihi yönlerinden insanl ığa kazand ı rd ığı büyük yararlar vard ı r.
Ünlü sosyolog ve tarihçi İ bn Haldun (öl. 808/1406), d ış ve iç görünümleri
itibariyle ikiye ay ı rd ığı tarihi ş öyle tanı mlar:
"Tarih ilmi, toplumların ve nesillerin yekdi ğerlerine ulaştı rd ı kları ilimlerdendir. İ nsanlar bu ilmi elde etmek için binit haz ı rlarlar, yolculuk yaparlar. Hükümdarlar ve seçkin ki ş iler, bu konuda, birbirleriyle yar ışı rlar. Öyle ki, tarih ilminin
önemini anlamakta bilginlerle halk ayn ı düzeyde olurlar. Çünkü tarih, d ış görünümü itibariyle, geçmi şten, devletlerden ve önceki ça ğ larda meydana gelen hadiselerden haber veren bir ilimdir. Tarih, tabiat ı n ve halkın durumunu, geçirdikleri
deği şiklikleri, dünyada kurulan devletlerin durumlar ı n ı , geni şleme, yay ı lma ve
yükseli ş lerini; insanları n yeryüzünü imar edi ş lerini, göç zaman ı nı n gelmesiyle
birlikte, yı kı l ı p yok olmadan önce dünya hayat ı nı imar etmekle u ğ ra şı r ziiirumların, bize bildirir.
Tarih, iç görünümü itibariyle, bir bak ış ve incelemedir. Kâinat ı n ve varolu ş
sebeplerinin ortaya konmas ıd ı r. Kâinatı n ilkelerinin gerçek yönleriyle bilinmesi,
olayları n keyfiyet ve sebeplerinin ayr ıntı larıyla öğ renilmesidir. Bu bakı mdan
tarih, hikmette asil bir ilimdir, dolay ı sıyle hikmet ilimleri türünden biri say ı lmaya
layı ktı r" (2).
İ bn Haldun'un bu aç ıklamalar ı na göre tarih, gerek tüm ça ğ lar ı , ku ş aklar' ve
coğ rafi bölgeleri gerekse bir ça ğa ve bir nesile özgü durumlar ı anlatan bir ilim
olmaktad ı r.
Asl ı nda, tarih gerçe ğ i öğrenmektir. Geçmi ş le ilgili gerçekleri ö ğ renip anlamak, ya şanı lan zaman ı de ğerlendirmek ve gelece ğ e daha iyi haz ı rlanmak için çok
önemli bir faktördür (3). Maddi ve mânevi kalk ınma, uygarla ş ma ve olgunlaş ma
büyük ölçüde geçmi ş i öğ renip, yanl ış l ı kları bilip düzeltmek ve gelece ğ e uygun
şartlar haz ı rlamakla gerçekle şebilir.
İşte, kalk ı nma ve uygarla ş ma sürecinde tarihin oynad ığı bu önemli rol,
insanl ığı bir "Tarih İ lmi" kurmaya, milletleri ve devletleri "Tarihçilik" yar ışı na
sevketti. Sonuçta, umm ve milli tarihler yaz ı ld ı . İ nsanl ı k hayat ı nda meydana
gelen olaylar ve yeni olu şumlar tarih biliminin devaml ı olarak geli ş mesine, zenginle ş mesine ve çe şitli dallara ayr ı lmas ı na yol açt ı . Sosyal tarih, dü şünce tarihi, siyâ2 İbn Haldun, "Mukaddimetu'bn Haldun", Dartı l-kalem, Beyrut-Lübnan

1978, 1. bas. s. 3-4.
3 Z. Velidi Toğ an, Tarihte Usûl İ stanbul 1969, s. XV.
,
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set tarihi, uygarl ı k tarihi, ekonomi tarihi, sanat tarihi... gibi müstakil tarih bilim
dallar ı türedi. Böylece, hem milletlerin ve devletlerin genel ve özel tarihleri hem de
dinlerin ve bilimlerin müstakil tarihleri te şekkül etti.
Ancak baz ı tarih yazarlar ı tarihi yaln ı zca hükümdarlar ı n idarelerine ve devletin te şkilâtlar ı na, bunlar ı n siyasi ve askeri alanlardaki ili şkileriyle s ı n ırlama
yoluna gittiler. Böyle bir anlay ış onlar ı , olaylar ı ve rivayetlerini oldu ğ u gibi anlatma yoluna itti; sonuçta nakilci ve taklitçi tarihçiler türedi (4).
Ş üphesiz, hükümdarlar ı n, kahramanlar ı n ve yetenekli ki ş ilerin halk üzerinde
büyük nüfuzu vard ı r. Ancak bütün bir toplumu birkaç ki ş inin emir ve isti ğ ine boyun eğ en, hertürlü iradeden, fikir ve hürriyetten mahrum, kör bir sürü saymak da
doğru değ ildir. Öyleyse, milletlerin dü ş ünce, uygarl ı k ve kalkınma tarihini yöneticilerle halk ı n elele ve gönül gönüle ba ğ lanarak yek vücut olup gerçekle ştirdikleri
bir olay olarak görmek icabeder. Ba ş s ı z bir vücut veya viicutsuz bir ba ş hiçbir
anlam taşı mayacağı gibi, hükümdars ı z millet, milletsiz hükümdar olmaz.
İ nsanlar tarih bilincine sahip olunca ya da tarihteki olaylar yeniden ya şan ı l ı nca tarih ya şanı lmış olur; tarih de geçmi şte ya şan ı lan olaylar ı n bir toplumun
varl ığı nda b ı rakt ığı izler olma özelli ğ ini kazan ı r. Tarihi vesikalara dayanarak inceleme ve ara ştı rma yap ı p geçmi şi yeniden gündeme getiren tarihçi insanl ığa
tarihini yeniden ya şat ı r. Bu durumda tarih, geçmi şteki tarihi vesikalar ı n konu ş ması ve de ğerlendirilmesidir (5).
Ş üphesiz, tarihi olaylar birbirine ba ğı ml ı olarak meydana gelirler. Kainatta
hiçbir münferit olay yoktur; her olay birçok sebep ve faktörün birlikte olu şturdu ğ u bir olgudur ve gelece ğe ait birçok olaya dayanak te şkil eder. Öyleyse, hadiseler, "Sünnetullah" gere ğ i, sebep-sonuç yönünden birbiriyle ba ğ lant ı l ı d ır. Toplumlar ve onlar ın yaşant ı lanyla ilgili itici etkenler devaml ı olarak geli şip olgunlaşı r;
onlardan kaynaklanan olaylar da tabii bir transformasyon içinde seyrederler.
Kabul etmek gerekir ki, tarih ilmi ile ilgili bilgiler henüz olgunluk dönemine
ulaşamad ı . Nakilcilik veya rivâyetçilik temeline dayal ı tarihçilik a şamasmdan, son
yüzy ı lda yap ı lan tarihi ara ştı rmalar sayesinde, kurtulunulup "ele ştiricilik ve kar şıla ştirmacı lı k" temellerine dayal ı tarihçili ğe geçilinmi şse de, tarih felsefesi yönünden hala çocukluk dönemi ya şan ı ld ığı bir gerçektir (6). Çünkü tarihte meydana
gelen olaylar ı "olu ş ve biti ş nedenleri" itibariyle veya "nas ı ll ı k ve nicelik nedenleri" yönüyle incelemek "tarih felsefesi"nin konusudur. Tarihi olaylar ı n henüz tüm
yönleri, iç ve d ış boyutlar ıyla ele al ı nmad ığı gözlenmektedir.

4 Barthold-Köprülü, islâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 1977, s. 4.
5 Zeki Velidi Togan, Tarihte Us61, s. XVI.
6 ez-Zebidi, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, C. 1, s. 82.
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Tarihi olayları ortaya koyan araçlar veya belgeler do ğ rudan bizim görsel ve
i ş itsel duyuları mı z değ il, ba ş kaları n ı n doğ rudan veya dolayl ı yollarla bilgimize
sundukları sözler ve yaz ı lı belgelerdir. Bilgimize sunulan olaylar ı n nakledildikleri
tarzda geçmi şte cereyan edip etmediklerini anlamak için onlar ı iâde edemedi ğ imiz
gibi, duyular ımı za sunmak üzere benzerlerini iade etmeye de gücümüz yetmez. Tarih olaylar ı birer kere olu şmu ş lar ve geçip gitmi ş lerdir, ba ş kaları nı n görgü, bilgi ve
duyguları ndan yararlanarak mevcut olduklar ı nı tesbit ederiz.
Her ne kadar tarih ilmi, belirtti ğ imiz bu sonuncu sebepler yüzünden, mant ı kç ı lara göre, mü şahade ilimleri mertebesinde de ğ ilse de, tarihi olaylar ı n varl ı klar ı n ı kabul etmek durumunday ı z. Bir şeyi bilmememiz ve duymamam ı z, o şeyin
yokluğ u anlam ı na gelmez, zira bilemedi ğ imiz veya kavrayamad ığı Quz o kadar
şey var ki, varl ı klar ı n ı inkâr etmek mümkün de ğ ildir. Doğrudan veya dolayl ı
yollarla bilemedi ğ imiz şeylerin varl ığı n ı inkâr edersek, insan ı n bilgisi diye bir olay
kalmaz.
Öyleyse, yalan ve yanl ıştan uzak, bilgi ve bilinç temeline dayal ı anlat ı mlar ı n,
görsel ve i şitsel bilgilerin büyük bir değeri vard ı r. Bu noktada önemli olan, bize
ulaşan haberlerin -rivâyet ve senet yönlerinden- do ğ ru olup olmadı kları nı n tesbit
edilmesidir. Bu olay da, "tarih metodolojisi" kurallar ı sayesinde mümkün olacakt ı r. Mevcut bilgiler-rivayetler, haberler ve onlara dayal ı olay anlat ı mlar ı , "tarih metodu'nun genel kurallar ı çerçevesinde ele ştiriye tabi tutulur; her yönden irdelenir,
sebep ve illetleri ortaya ç ı kar ı l ı r. İşte gerçek tarihçilik ve "tarih" budur. En eski
tarih kaynaklar ı genellikle böyle bir özellikten yoksun olduklar ı içindir ki, ço ğ unlukla doğ ru-yanl ış demeden, her türlü rivâyeti ve malumâti ihtiva ederler.
Eleş tiri tarihi'nin tesbitine göre, tarih ilminin üç türlü kayna ğı vard ı r: 1)
anlat ımlar-"merviyyât" (traditions), 2) tarihi eserler-"abidat" (monuments),
3) yaz ı l ı kaynaklar-"mektubat" (ecrits). Ele ş tiri, bu kaynaklar ı n varl ıklar ın ı tesbit etti ğ i gibi, sihhat durumlar ın ı da ortaya koyar. Rivâyeti sened ve metin itibariyle irdeler, gerçekte olup olmad ığı n ı akl ı n ve ilmin ilkeleri ışığı nda ortaya koyar. Akla ters dü ş en rivâyeti att ığı gibi, ravilerin ak ı l, mant ık ve hafıza durumlar ın ı n değ erlendirmesini yapar, var ılan sonuca göre rivayetlerini kabullenir veya reddeder (6). Böylece, ele ş tiri tarihi, rivâyet olunan ve naklolunan ş eyleri s ık ı bir incelemeye tabi tutar; sonuçta güvenilir, bilimsel ve belgesel bilgiler elde eder.
Ancak elimizdeki tarih kitaplann ı n kaç ı n ı n eleş tiricilik tarihi kurallar ı na veya
standartlar ı na uygun olarak meydana getirildi ğ i tart ışma konusudur.
Gerçekte, tarihçilikte en önemli husus, tarafs ı z ara ştı rma ve bilimsel incelemedir; tarihçinin tarih olaylar ı nı tüm gerçekli ğ i ile yansı tması , t ı pkı bir fotoğ raf
makinası gibi görüntülemesidir. Hangi inanç ve dü şüncede olursa olsun, olaylar ı ,
olu ş tarzlar ı nı ve kahramanlar ı nı tam bir bilimsel tarafs ı zl ı k anlayışı ile en iyi bir
ş ekilde tesbit etmesidir. Ne var ki, bu temel ilkeye ba ğ l ı kalarak tarih yazanlar
oldukça azd ı r. Tarihle u ğ ra şanları n çoğ unlu ğ u tarih yaz ı cı l ığı nda ya inanç ve
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ideolojilerinin ya da sömürgeci ve emperyalist dü şüncelerinin etkisinde kalm ış lard ı r. Baz ı lar ı da ki ş isel duygu ve dü şüncelerini, politik ve ekonomik e ğilimlerini tarihe sokmu ş lard ı r.
Bu amaçlardan herhangibirini gerçekle ştirmek için yaz ı lan tarih, derinlemesine, geni ş lemesine ve zaman a şı m sürecine (Ça ğ lar) göre bölümlere ayr ı ld ığı gibi,
konular ı na göre de çe ş itli dallara ayr ı l ı r. Derinlemesine (kronolojik) bölümlemede,
tarihte insan topluluklar ı n ı n politik, ekonomik, sosyal, dini ve fikri tarihi; geni ş lemesine bölümlemede ise, ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tarihi incelenir.

İ SLAM TAR İ H İ N İ N OLU Ş UMU:
İ slam tarihinin te şekkülü,, Kur'ân' ı n nazil olması ve hadislerin tedvininin
sı
ra,
çe ş itli İ slam ilimlerinin yazı l ışı ile birlikte ba ş lar. Gerçekten müslümanyanı
lar, tarih ilminin ilk kurucular ı olmamakla birlikte, fikri yönden tarihçili ğ in önderlerindendirler; islam Tarihi, Medeniyet Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Tarihi, Dü ş ünce Tarihi ve Sanat Tarihi gibi tarih bilimleri yoluyla tarihçili ğ in
geli ş mesinde ve olgunla ş mas ı nda önemli ı-ol oynad ı lar.
islam Peygamberi Hz. Muhammed (sas), Milâdi 570 veya 571 y ı l ı nda, o
zamanlar "Ümmul-Kura" (7) (köylerin be ş i ğ i) diye adland ı rı lan Mekke'de do ğdu
(8). Mekke elbette Allah' ı n yeryüzündeki "melekut"unun ba şkenti, inananlar ı n
bölük bölük ziyarete geldikleri, haccettikleri Allah' ı n Beyti'nin, müslümanlar ı n
k ı ble ğ ah ı n ı n bulundu ğ u yer olmas ı sebebiyle böyle adland ı r ı lm ışt ı r.
Ünlü ara şt ı r ı c ı ve seçkin bilgin Muhammed Hamidullah, Mekke'nin sayd ığı m ı z
meziyetler yüzünden "Ümmul-Kura" ad ı na lay ı k olduğ unu ifade ettikten sonra,
Mekkelilerin tarih ilmini bildiklerini, İ slâm'dan önce Mekke'de tarihi meselelerle
ilgili özel bir bakanl ığı n bulundu ğ unu, ayr ı ca Hâriciye Bakanl ığı ile ortak çal ışan
bir Tarih Kurumunun mevcut oldu ğ unu kaybeder (9). O zamanda, Mekke'de, tarih ilmi alan ı nda en yeti şkin ki ş ilerden birisi Hattab o ğ lu Ömer'di. Mekke Site
Devletinin D ışi ş leri Bakan ı veya umâmi sefiri durumunda olan Ömer, vazifesi
kabı , devletler tarihini ve hukukunu iyi bilmek durumundayd ı . Ayrı ca, Hz.
Peygamber'in Müslümanlara Fars kisralar ı ndan ve öteki topluluklardan haber
verdi ğ ini, en-Nadr b. el- Hâris'in Fars ve Rum Tarihini çok iyi bildi ğ ini ve muhtemelen İ ran Tarihi hakk ı nda bir kitap yazd ığı n ı en eski Siyer ve İ slam Tarihi kay-

7 Tecrid Tercümesi, C. 1, s. 90-91.
8 Ş ura süresi, 7. ayet, En'am süresi, 92.

9 Muhammed Hamidullah, "Siretu'bnu İshak" (el-Meb'as vel-Megâzi)in
"Mukaddime"si s. d, z. Ayrıca bkz: ibn Abdilberr, el- İkdu'l-Ferid, 2/4546; Makrizi, "fil-Haber ani'l-Beser:'reislik rütbesi bölümü -M. Hamidullah'tan naklen5

nakları bildirmektedir (10). Ayn ı şekilde câhiliye devri şiirlerinde, sava ş ve barış la
ilgili durumları bak ı mı ndan, Arab kabileleri ve öteki kavimler hakk ı nda birçok
tarihi malumat mevcuttur.

a) Kur'an'da Tarih
Böyle bir durumdaki Mekke'de, Miladi 610 y ı l ı nda, okumay ı emreden ve
kalemi öven ilk vahiyle " İ slam Ça ğ rı sı ", Hz. Muhammed (sas)'in Peygamberli ğ i
devri ba şlad ı . Her yönden 'câhillik'e kar şı olan İ slam Çağ n'sı yeryüzünde tan ı k
olunan en büyük İ NKIL'ABlı r. İ slam İ t ı ktlâbl'n ı n kaynağı olan Kur'ân, yaln ı zca
İ slam akâid ve ibâdet esaslar ı n ı ortaya koymakla kalmad ı , genel olarak be şer tarihinden deliller getirdi; bu do ğrulama ve tan ı kland ırma olay ı nda yarat ı l ış , dinler, hükümdarlar, nebi'« ve önceki kavimlerin k ıssalar ı , birbirleriyle olan ili ş kileri yer ald ı . Kur'ân, temelde Islam' ı n öğ retisinden sözederken, önceki milletlerin
ve hükümdarlar ı n inanç, ahlak, sosyal ve ekonomik durumlar ı hakk ı nda malumât verdi (11), daha sonra ara şt ı rmas ı n ı kainat ı n ahvâli ile do ğrudan ilgili olarak
çe şitli insan topluluklar ı n ı n kendi ülkelerindeki durumlar ı üzerinde yo ğ unla şt ı rd ı . Asl ı nda Kur'an, .tarihte insano ğ lunun ya şam ış oldu ğ u olaylar ı sunarken
insana dünya hayat ı n ı ya şama tarz ı n ı öğretir, iyi ve kötüden birini çseçmekle
ba şba şa b ı rak ı r.
Kur'ân' ı n insanl ığa sundu ğ u ilahi çağ rı nı n sure ve ayetlerindeki temel
gerçeklerden birisi "tarih olay ı "d ı r. Bu olaylar Kur'an'da gayet de ğ i şik şekiller
al ı r ve büyük bir devaml ı l ı k ve bağı ml ı l ı k içerisinde seyreder ve insan toplumlar ı n ı n geli ş me seyriyle parelellik gösterir. Bütün bunlarda insan ı n de ğ i ş kenli ğ i ve ald ığı çe şitli tav ı rlar göz önünde bulundurulur. Bu yönleriyle tarihi' olaylar Kur'ân'ı n önemli bir bölümünü olu şturur. öyle ki, Kur'ân' ı n hemen her süresinde mutlaka
bir tarihi olay anlat ı l(r. "Tarihi olaylar ise, çe şitli dü şünce ak ı mlar ı ve rejimleri
için birer tecrübe tarlas ı ve onlar ı n güçlerini ispatlad ı klar ı , zaaflar ı n ı gösterdikleri
birer meydand ır" (12).
Kur'an, insanl ı k tarihi ile ili ş ki kurmak konusunda eksiksiz bir yönetimin
esaslar ı n ı sunar; insanlar aras ı ndaki kar şı l ı kl ı ili şkileri sebep ve sonuç yönlerinden
değerlendirir, böylece, bir bak ı ma tarih felsefesine ba şlang ı ç te şkil edebilecek bilgiler b ırak ır; İ slam tarihi metodolojisi ve felsefesinin birçok ilkesini ortaya koyar.
Ancak tam anlam ı yla aç ı k bir tarih felsefesi sunmaz, ama tarih kavram ı n ı aç ı klar,

10 İbn Hişâm, Sfre, s. 191, 230. Kur'ân' ın çeş itli seırelerinde önceki kavimler ve hükümdarları hakkında geniş malümat verilir.
11 Kur'ân, Bakara, 251, 249; Al-i İmran, 66, 78; Hac, 47-48; Hud, 6;
Tâ-hâ, 29 vd. âyetler bu hususta örnek te ş kil ederler.
12 İmaduddin Halil, İslâm' ın Tarih Yorumu, çev. Doç. Dr. Ahmet A ğırakça, Risale yay. İstanbul 1988, s. 8.
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tarihçili ğ in kurallar ı n ı anlat ır. Mesela, Hz. Peygamber (S.A.S.)' ı n sava ş lar ı n ı
detayl ı biçimde anlatmazken, onun mücadele tarz ı ve kararl ı l ığı konular ı nda geni ş
bilgiler verir; yap ı lan gazvelerde müslümanlar ı n zaferlerini ve yenilgilerini "sebepsonuç ba ğ lant ı sı " çerçevesinde aç ıklar. Mesela Bedir sava şı nda zafere ula şı lmas ı ,
Uhud ve Huneyn sava şlar ı nda geçici yenilgiye dü şülmesi "causalite" anlay ışı
do ğrultusunda ortaya konulur.Ayn ı şekilde Kur'an, eski Arab tarihi, dinler
tarihi ve Peygamberlerin Siret'leri konular ı nda ilgi çekici yorumlar yapar, çok orijinal bilgiler sunar. Mesela, Hz. İ brahim'den sözederken özellikle yahudi ve H ı ristiyan olmad ığı , aksine soylu ve İ slam birisi oldu ğ u, İ slam ümmetinin de atas ı
durumunda bulundu ğ u hususlar ı üzerinde durur (13).
Kur'ân' ı n bu tarih anlay ışı , esas itibariyle, insan tabiat ı n ı n derinlemesine
anla şı lması üzerine kurulmu ştur (14). Bu bak ı mdan Kur'ân'da sunulan tarih görüş ü hayat ı n gerçekleriyle uyum halindedir. Yani Kur'ân' ı n tarih anlay ışı , insan ı n
tarihteki bireysel ve toplumsal niteli ğ inin belirtileri üzerine kuruludur.
Aynı şekilde Kur'ân, insanl ığı n eski dönemlerine âit pekçok olay ı anlatı r ve
geni ş bilgi verir. Peygamberler ve verdikleri mückleleleri, çe şitli insan topluluklar ı
ve sosyo-politik, ekonomik ve ahlaki durumlar ı , inanç esasları , çe şitli kavimlerin
ba şarı ları ve yenilgileri; zalim ve adil yöneticiler, iyiler ve kötüler ve icraatlar ı ve
ya şayış lanndaki dürüstlük ve sahtekarl ı k, nankörlük, örnekleriyle ayr ı ayrı insanlar ı n bilgisine sunulur. Böylece Kur'ân, bir yandan insana tarihi ö ğretir bir yandan
da olaylardan ibret almas ı nı sağ lar. Ad ve Semud topluluklar ı nı n, Lut ve Salih
Peygamberlerin kavimlerinin... ba ş lar ı ndan geçenler, âsi toplumlar ı n helak ı na
sebep olan olaylar, buna kar şı l ı k Allah'a inananlar ı n ve O'nun buyruklar ı na uyanlar ı n, adaleti ayakta tutanlar ı n nâil olacaklar ı ilahi lütuflar geni ş bir biçimde anlat ı l ı r. Kur'ân'da zikredilen tarihi olaylar ı sebep ve sonuçlanyla birlikte anlamak ve
kavramak, onlara hükmeden " İ lahi Sünneti" ke şfetmek insandan istenilen en
önemli husus olmaktad ı r.
Kur'ân, kaynak ve bilgi ele ştiricili ğ inde, ele ştiri bitiminde ve ele ştiricilik
tarihinde temel ilke olabilecek, tarafs ı z ara şt ı rma yapmak isteyen tarih ara şt ır ıc ı lar ı na yol gösterecek birçok husus ihtiva eder. Rivâyetçilik ve nakilcilikte kesinlikle gözönünde bulundurulmas ı gereken birçok noktaya aç ı kl ı k getirir. Hucurât
seıresi 6. âyeti buna örnek te şkil eder: "Ey inananlar! Sap ı k-yoldan ç ıkm ış birisi
size bir haber getirirse onun içyüzünü ara şt ı r ı n, yoksa bilmeden bir topluma kötülük edersiniz de sonra etti ğ inize pi ş man olursunuz".
İşte bu sebeplerledir ki, Kur'ân ı Kerim, İ slam' ı n ve onun tarihinin temel
kaynağı dı r; üzerinde geni ş olarak durmak, onun muhtevas ı n ı iyi bilmek hem insanlı k tarihini hem de İ slam tarihini kolayl ı kla anlamam ı zı sağ layacaktı r.

13 Al-i İmran, 66. ve devam eden âyetleri.
14 Mazharuddin S ıddiki, Kur'an'da Tarih Kavram ı, çev. Süleyman Kalkan,
İstanbul 1982, s. 81 vd.
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b) Hadislerde Tarih
İ slâm'ı n ilk temsilcilerinin tarih ilminin geli ş mesini te şvik edici çal ış maları
bu ilmin müslümanlar aras ı nda en iyi şekilde geli ş mesini sağ lad ı . İ lk müslümanlar,
hayat ı n heryönüyle ilgili konularda ça ğın tarih malzemesini toplamaya çal ışt ı lar; o devrin devlet adamlar ı ve öteki tan ı nm ış isimleri hakk ı nda bilgiler elde ettiler. İ slâm'dan önceki kazâ ı meselelerdeki ş âhitlik anlay ışım geni ş letip geli ş tirdiler ve tarihi konulara uygulad ı lar. Rivâyetlerin ve onlara dayanan olaylar ı n mutlaka görgü ş âhidlerine isnad etmesini istediler. Böylece bir olay ve dayana ğı olan
rivâyet, görgü şâhidinden ba ş lamak üzere ku şaktan ku şa ğa ula şt ı . Tarih ilmine
Do ğ u'da ve Bat ı 'da olduğ undan daha çok önem verdiler. Neticede tarih ilmi,
ilk müslümanlar ı n katk ılar ıyla, güvenilir gerçeklerin kayna ğı olduğ u gibi, bu
yeni tarih metodu da müslümanlar ı n tarihi olaylar ı inceleme ve anlatma metodu
oldu.
Böylece müslümanlar, Hz. Peygamber devrinden itibaren tarihe önem
verdiler. Tarih ilmi zamanla geli şti ve olgunla ş tı (15). Çünkü Hz. Peygamberin
hayat ı nı bilmek ve onunla ilgili her şeyi öğrenip, sözlü ve yaz ı lı olarak toplamak
ashâbı n en çok önem verdikleri hususlardan biri oldu. Hz. Peygamberin sözlerini,
fiillerini ve hakk ı nda bildiklerini ashâp ayr ı ayr ı sahifelerde tedvin ettiler; bilip toplad ı kları nı tilmizlerine öğ rettiler. Tabiinden olan tilmizleri birden fazla ki ş iden
(sahâbiden) ilim ö ğrendiler. Neticede İ slam ilimlerinin tedvin, tasnif ve tertibi olay ı
ba ş ladı . Müslümanlar çok sa ğ lam temeller üzerinde dinlerin esaslar ını tesbit
ettiler. İ slâm' ı n bozulmadan ve de ğ i ş meden günümüze kadar gelmesini sa ğ lad ı lar.
Aralar ı nda ç ı kan apla'ş mazl ı klan veya fikri ayr ı l ı klar ı n ı Kitap ve Sünnet ışığı nda
hallettiler. Dini vesikalar en sa ğ lam tarihi vesikalar oldu ğ undan, gerek din gerekse İ slâm' ı n ilk y ı llar ı nda meydana gelen olaylar, İ slâm' ı n ve Müslüman Toplum'un
ilk günleri bu dini-tarihi vesikalar üzerinde tarafs ı z özelliğ i ile ortaya konulmaya
çal ışı ld ı .
Ş üphesiz bu faaliyet, Hz. Peygamberin hadislerinin toplanmas ı i şi idi; hadislerin toplanması ise tarihin kaynak malzemesinin toplanmas ı demektir. Zira
hadisler Hz. Peygamberin hayat ı ndan bir hikâye gibi sözetmez, bu devirde meydana
gelen olayları uzun veya k ı sa anlatı mlarla dile getirir. Tarih kitaplar ı ise, hem
maddelerin toplanması na hem de rivâyetlerin hulasas ı na muhtaçt ı r. Zaten Hz.
Peygamberin hadisi onun ya şad ığı devir için do ğ rudan ' İ slam Tarihi'dir. Nitekim
Buhâri ünlü hadis kitab ı n ı "el-Câmiu's-Sahihu'l-Musnedu'l-Muhtasar man umâri
ResCı lillâh ve eyyâmihi" diye isimlendirmi ştir. Onun i ş leri aras ı nda hem sözleri
ve filleri hem de ya şad ığı as ı rda meydana gelen olaylar oldu ğ u gibi, müslümanlar ı n, Arab halk ı ile Habe şistan, Fars , Rum ve benzeri ülkelerin durumlar ı , bu
ülkelerin birbirleriyle sava ş ve barış zamanları ndaki ili ş kileri, müslümanlarla olan
münasebetleri vs. de ihtiva eder. Ş üphesiz Hz. Muhammed'in hayat ı ve İ slâm'ı
15 Muhammed Hamidullah, Siretu'bnu İshak, ad ıgeçen Mukaddime, s. y.
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uygulayışı hakkı nda doğ rudan bilgi kayna ğı olan hadisler özellikle Siyer ve Megazrnin, genellikle de İ slam Tarihi'nin kaynaklar ı ndan birini olu şturur. Hadisler hem
pekçok tarihi olay ı içerir hem de İ slam tarihi haberlerinin kaynaklar ı ndan birini
meydana getirir. Siyer, Megazi, Terâcim ve Tabakât kitaplar ı n ı n yazı mı nda ara ş tı r ı c ı lar öncelikle onlara müracaat ederler. Gerek islam Tarihi verilerinin sa ğ lam temellere dayanması gerekse rivayet ve sened itibariyle tarih tenkitçili ğ inin geli ş mesi yönünden hadisler İ slam Tarihinde fevkalade önemlidir ve onun kaynaklar ı ndandı r.
Râşid halifeler hadis h ı fz ı na, yani İ slam tarihi kaynaklar ı nı n ezberlenmesine
büyük önem verirlerken, dünya tarihiyle alakalar ı nı da kesmediler. Daha sonra
Emevi halifesi Muâviye dünya tarihine yak ı n ilgi duydu, tarihleri Arapçaya aktaran
özel bir idari kurulu ş tesis etti (16). Muâviye, Yemen'den devrinin büyük tarihçilerinden biri olan Übeyd b. Ş ürya el-Cürhümryi yan ı na ça ğı rd ı ; ondan eski Arab
tarihi ve Arablar ı n gayri Arablarla yapt ığı savla ş ları ihtiva eden bilgileri toplamas ı nı istedi (17).
Öte yandan sahâbiler Hz. Peygamber'den duyduklar ı ve bildikleri hadisleri
kapsayan sahifeler veya kitapç ıklar (resâil) tedvin ettiler. Mustafa el-Uzma, aç ıkça hadis tedvininde bulunduklar ı bilinen sahabilerin say ı s ı n ı n en az 50 oldu ğ unu
bildirirken, Belazuri'ye ula şan bir habere göre sahâbiler içerisinde okur-yazar
olanlar ı n yaln ı zca 17 ki ş i oldu ğ u ileri sürülür (18). Hammam' ı n rivâyet etti ğ i Ebu
Hureyre sahifesi, Enes b. Malik sahifesi böyledir. Sa'd b. Obade, Cabir b. Abdillah da birer hadis sahifesine sahiptiler (19). Ancak, Hz. Peygamber'in sa ğ l ığında
hadis tedvin eden Amr b. Hazm el-Ensarl, Enes b. Malik, Abdullah b. Amr b. As
gibi sahâbiler hadisleri bölümlere ay ı rmad ı lar. Hz. Peygarnber'in konu ştu ğ u zamana ve y ı llara göre tasnif etmediler.
Hz. Peygamber (sas) devri tarihinden bahseden bu sahifelerin ve çe şitli
devlet ba ş kanları na gönderilen dine ça ğrı mektuplar ını n mevcudiyeti bize hadislerin II. yüzy ı lda değ il, daha Hz. Peygamber'in hayat ı nda yazı ldığı nı aç ı kca gösterir.
Bu durumda müslümanlar, Hicri I. yüzy ı l ı n ilk yar ı sı nda, sahih ve halen hadislerle
tarihi vesikalara dayanan tarih yaz ı c ı l ığı nı ba ş lattı lar (20).

16 Hamidullah, adıgeçen mukaddime, s. y.
17 Mes'udi, Muriicu'z-Zeheb, 5, 73-78.
18 krş . Belâzuri, Futithu'l-Buldân, s. 457, Ensâbu'l-E ş raf, 1/506; Hamidullah, adı geçen mukaddime, s. y; İ bn Sa'd,Tabakat, II, 1, 14; Hamidullah, Sahifetu
Hammam b. Münebbih, 3; H. Lammens, La Mecque â la Vefik de 11-Ugire, Beyrut
1924, s. 122; Talat Koçyi ğit, Hadis Tarihi, Ankara 1988, 3. bas. s. 20; Subhi esSalih, Hadis İlimleri ve Hadis Istilahları s. 12 vd.
19 Subhi Salih, adıgeçen eser, s. 20-27.
20 Aynı eser, s. 27.
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Yaln ı zca sahih hadisleri toplayarak -kendi cerh ve tadil anlay ışı na göre -kitap
yazan ilk hadis âlimi Muhammed b. İ smail el-Buhari (194-250) oldu. İ shak b.
Râhuye'nin arzusu istikametinde, on y ı ldan fazla bir sürede BuharT, "Câmiu'sSahih"i toplamaya ba ş lad ı . O, ayn ı rivâyetçilik anlay ışı ile Tarihu'l-Kebtr, Tanhu'l-Evsât ve Tarihu's-Sa ğir adları ndaki tarih kitaplar ın ı yazd ı . Buhari'den önce
hadisleri toplayan çok say ı da hafı z varsa da özellikle sahili•hadisleri ihtiva eden
kitap yazanlar ı yoktur (21).
İ slâm'da tarihçili ğ inin te şekkülünde, Siyer (22), Megazi, Tabakat ve Terâcim
türünden İ slam tarihi kaynaklar ı n ı n telifinde hadis tedvininin pay ı çok büyüktür.
Aynı şekilde ravilerin ve haberlere esas te şkil eden rivayetlerin tesbitinde "Kütübü
Sitte" ve öteki önemli hadis kitaplar ı nı n katk ı sı büyük oldu. Hadis bilginlerinin,
rivayetleri metin ve senet yönünden tesbit etmeye, ravilerin durumlar ı n ı aç ı klamaya (cerh ve ta'dil) önem vermeleri ilk İ sla ıiı tarihi verilerinin, dolay ı sıyle Siyer
ve Megâzi kitapları nı n sağ lam ve güvenilir temellere dayanmas ı nı sağ lad ı (23).
Hadis bilginlerine göre, Hz. Muhammed (sas)'e izâfe ve isnad olunan her şey
hadistir. Bu bak ı mdan onlar Hz. Peygamber'den duyulan ve rivâyet edilen ş eylerin
hepsini kay ı t ve zaptetmi ş lerdir. Öyleyse Siyer ilminin kurucular ı esas itibariyle
hadis alimleridir (24). Zaten ilk siyer yazarlar ı nı n tamam ı na yak ını muhaddistir,
Ürve, Eban b. Osman, Zühri vb. gibi. İ lk Siyerciler sayabilece ğ imiz bu hadis bilginleri, imkanlar ı ölçüsünde Hz. Peygamber'in hayat ı na (siret) müteallik tüm bilgileri
ve belgeleri toplay ı p zaptetmi ş lerdir. Ünlü bilgin es-Sahâvi, "Tarih, hadis ilimlerinden bir ilimdir" derken İ slam Tarihi ile hadis rivâyetçili ği aras ı ndaki güçlü
ba ğa i ş aret etmektedir.
21 ez-Zebid1, Sahih-i Buhari Muhtasar ı Tecrid-i Sarih Tercümesi, C. 1, s. 216
vd.
22 "Siyer" kelimesi, "sire"nin ço ğulu olup, davran ış , gidişat anlamlarına
gelir. Bu kelime, islam'dan önce, halk idaresindeki tutum anlam ına geliyordu. Siyer kelimesinin anlam ı Radiuddin es-Sarahsi ile farkl ıl ık gösterir. 0 şöyle der:
Sire, İslam hukukunda Peygamberin davran ış şekli, özellikle sava ştaki tutumu
anlam ına gelir. Binaenaleyh, uluslararas ı hukuk, yabanc ılarla kendinden olanlar
arasında bir ay ırım yapmak zorunlu oldu ğu savaş zamanlarında sözkonusudur.
es-Sarahsl, bu aç ıklamadan sonra, kendi görü şünü ş öyle halidir: "bil ki, siyer
sire'nin ço ğuludur. Biz onu bu kitab ın başl ığı olarak kullandık, çünkü bu kitapta
müslümanların savaş durumunda mü ş riklerle ve gayri müslümlerle vs. olan ili şkileri
işlenir". (es-Sarahsl, el-Mebsut, X, 2; el-Muhit, fol. 567a); ayr ıca bkz. Hamidullah,
Avant-Propos dans le Commentaire de Sarakhsi sur Livre de la Conduite de l'Etat
Musulman de Muhammed ach-Chaibâni, s. IX-X, İbn Hiş am, Sı re, 1, 224; el Maverdi, el-Ahkamu's-Sultaniyye, s. 235.
23 Tecrid Tercümesi, C. 1., s. 2-3.
24 Tecrid Tercümesi, 1, s. 3.
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İ slam tarihini, Islam'ı n, tebli ğ , uygulama ve yay ı lış dönemi olması bakı mı ndan, Hz. Peygamber (sas)'in ya şad ığı devre inhisar ettirdi ğ imizde, ilk tarihi kaynaklar onun yak ı n arkada ş ları , ilk müslümanlar, ilk mücahitler ve ilk davetçiler
olan ashab ı nı , ya şad ı kları devri ve olaylar ı nı -râ ş id halifeler devri de dahil olmak
üzere- kaydettiler ve İ slam tarihçili ğ inin kaynaklar ı olan as ı l rivayetleri toplad ı
lar. Bu bak ı mdan "Tabakât" ve "Terâcim" kitaplar ı islam Tarihçili ğ inde birer
kaynaktı r. İ bn Sa'd'ı n Tabakat' ı , Ebiı Amr b. Abdi'l-Berr (368-463 H.)'in "elİ stilab"1, İ zzuddin b. el-Esir (555-630)'in "Osdül-Gabe'si, İ bn Hacer el-Askalâni(773-852)'nin "el- İ sabe"si, mesela, İ slam tarihçilerinin en çok müracaat ettikleri
ve kulland ı kları malzeme oldu.

c) İsleim Tarihinin Kaynakları
İş te, İ slâm'ı n, Kur'ân' ı n aç ı klaması ve uygulamas ı konumunda olan "Sünnet", bu şekilde tesbit ve zaptedildi. Hadis bilginlerinin güvenilir rivayetleriyle
tesbit edilen Sünnet, Kur'ân' ı da tevatür yoyuyla bilmemizi sa ğ lad ı , yani rivâyetçilik Kitabullah' ı n da temellerinden biri oldu. Hadis kitaplar ı , İ slam tarihinin
kaynakları arası nda, Kur'ân'dan sonra, ikinci s ı rada yer ald ı .
Kı sacası , "sözlü İ slam tarihçili ğ i"de, İ slâm'ı n do ğ u şu ile ba ş lamış olup Hicri
I. yüzy ı ldan itibaren te şekkül etmi ştir. Buna göre, islâm'da tarihçilik iki yönlü ve
iki aşamal ı olmu ştur: 1) Sözlü tarihçilik; ilahi vahyin Miladi 610 y ı lı nda Allah
resülünün kalbine ve lisan ı na inmesinden hemen sonra ba şlamıştı r denilebilir, zira
Hz. Muhammed (sas) kendisine gelen vahyi veya Kur'ân ayetlerini okur-yazar
durumdaki sahâbilerine yazd ı rd ığı gibi ezberletmi ştir de. Hz. Peygamber'in lisan ı ndan i ş ittikleri Kelâmullah' ı aynen ezberleyip zabteden sahâbiler bunun sonraki
nesillere geçmesini sa ğlayan ilk raviler oldular. Neticede tarihçili ğ in temel kaynaklar ı ndan biri olan "sözlü belge" te ş ekkül etti ve ashab kendilerine nakledilenleri
çe ş itli yollarla sonraki nesillere ula ş t ı rd ı lar. Bu sebeple, Islam'da tarihin kurucular ı olarak önce sahâbiler sonra da tabiiler zikredilmelidir. Zira, tabiun da, hem sözlü
hem de yaz ıl ı tarihçili ğ in te ş ekkülünde önemli katk ı lar ı olan, Islam' ı n sonraki
ku şaklara ula ş mas ı nda önemli rol oynayan bir ku şakt ı r. Kays b. Ebi Hazm el-Becel ı (97), Kays b. Ubad el-Kaysi (80), Alkame b. Kays en-Nehai (62), Sa'id b. elMüseyyeb )94), Ebû Seleme Abdurrahman b. Avf ez-Zühri (94), e ş- Ş a'bi (103),
kad ı Ş üreyh b. el-Haris (80) vb. bunlar ı n en seçkinleridir. 2) Yaz ı l ı tarihçilik;
tarihin ilk yazili malzemesi ve vesikalar ı olan Vahyin yaz ı lmas ı ve hadislerin tedvin-tasnif edilmesi, hadis ilminin te ş ekkülü ve kitaplar ı n ı n yaz ı lmas ı yla birlikte
baş lam ış t ı r. Siyer, megâzi, tabakât ve terâcim kitaplar ı yaz ı l ı tarihçili ğ in ilk
örnekleridir.

Tarihi' kaynaklar, hangi türden olursa olsun, sözlü veya yaz ı lı birtak ı m madde ve malzemeden yararlan ı r. İşte tarihe ait bilgileri veren bu madde ve malzemeye
"tarihin menba ı " veya "kayna ğı " denir. Tarihle, yani insanlar ı n ve toplumlar ı n
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çe şitli ya şay ış şekilleri ve davran ış biçimlerinin akışı yla ilgili bilgilerimiz ya şad ı ğı mı z zamanla s ı nı rl ı kalan mü şahedelerimize dayanan az bir bölümü d ışı nda,
genellikle ba ş kaları nı n bildirdiklerine (rivâyet-haber-mü şahede) dayan ı r. Dolay ı sı yle geçmi ş imizi ve geçmi şteki olaylar ı çoğ unlukla ba ş kaları n ı n yazı l ı veya yaz ı sı z olarak bildirdiklerinden ö ğ reniriz. Ba ş ka bir deyi ş le, ba ş langı çtan bu yana yazı l ı olarak nakledilen haberler, kitabeler, şecereler ve vakanüvislerin eserleri,
takvimler ve hal tercümeleri, seyahatnameler tarihin yaz ı l ı kaynağı n ı ; kendisinin
veya ba şkaları nı n ba şı ndan geçenleri manzum veya mensur hikayeler tarz ı nda
nakledenlerin rivayetleri, ünlü ki şilerin ağı zdan ağı za aktar ı lan kı ssaları , destanlar ı
anekdot ve fı kralar ı da sözlü ( ş ifahi) tarih kaynaklar ı n ı olu şturur.

Tarih ara ş t ı rmac ıl ığı n ın en önemli yönlerinden birisi i ş te bu yaz ı l ı ve sözlü
tarihi kaynaklar ı en iyi şekilde kullan ı p de ğerlendirmektir; ilk önce kaynak seçimi,
sonra yorumlama ve de ğerlendirme, daha sonra da elde edilen bilgileri düzenli ve
sistemli bir tarzda tahlil edip sunmak sa ğ l ı kl ı bir tarih ara ştı rması nı n temel ilkeleridir. Ayrı ca, seçilen kaynaklar ı n iç ve dış ele ştiriye tabi tutulması , yazı l ı ve sözlü
belgelerden elde edilen bilgilerin kar ştla ştı rı lması ve doğ rulukları nı n tesbit edilmesi gerekir. Ancak, böyle bir metot takib edildi ğ i takdirde tarihin kaynaklar ı ,
hurafelerden ve tarih bilimi de hurafecilikten ve tahrifcilikten kurtulabilece ğ i gibi,
tarihçilikte objektiflik temel ilkesi de uygulanm ış olacaktı r.
Tarih çal ış maları nı n çe şitli gayelere yönelik oldu ğ unu daha önce söyledik;
ara ştı rma merak ı ve bilme iste ğ i ile tarih çal ış ması yap ı ldığı gibi, her milletin ve
devletin siyasi, idari ve askeri tarihini, madde ve mânâ alan ı nda gösterdi ğ i geli ş imleri ya da herhangi bir milletin milli tarihini, içtimai, iktisadi ve kültürel de ğ erlerini
gerçek yönleriyle ortaya koymak ve yeni ku şaklara ula ştı rı p tanı tmak amac ıyla da
tarih yazı l ı r. Bununla birlikte, emperyalist veya ideolojik emellerle, siyasi nüfuz ve
idari hakimiyet gayesiyle ya da sahte.tarihçilik yapmak için tarih yazanlar da vard ı r. Bu durumda, yaz ı l ış amaç veya ülküsüne ba ğ l ı olarak tarihin malzemesi değ i ş iklik gösterir.
Oysa tarih ara şt ı r ı c ı s ı , gerçekte, inceleme ve ara şt ı rmas ı n ı , kendi politik
ve milli e ğ ilimlerinin, ideolojik yarg ı lar ı n ı n d ışı nda tutan, tarihçilik ad ı na tarih
yazan bir insand ı r. Bilimsellik, tarafs ı zl ı k, ara şt ı r ı c ı l ı k, ele ştiricilik ara şt ı rmas ı n ı n
temel ilkeleridir. Ku ş kusuz, her devir, tarih için yeni konular, tarihçi için de yeni
meseleler, metotlar ve yakla şı mlar getirir. Neticede tarihçilik devaml ı olarak değ i ş ir, geli ş ir ve yenilenir.
ç) İslam Tarihi Yaz ı mc ı lığ t

İ slam dünyası nda tarihçilik, Kur'ân ve Hadis'ten sonra, "Siyer ve Megazi"
türünden tarih yaz ı mı ile ba ş lar. Hadislerin tedvin edilmesi, Kur'ân tefsirlerinin
yazı lması , esbab-1 nüzul konusuna a ğı rl ı k verilmesi Müslümanlar ı Hz. Muhammed'in hayat ı nı daha yak ı ndan tan ı maya, her yönüyle bilip tesbit etmeye yöneltti.
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Müslümanları n Ehl-i Kitab ve öteki dinlere mensup ki ş ilerle birlikte ya ş amaları ,
Fars ve Bizans medeniyetlerine mensup milletlerle bir araya gelmeleri, Kur'ân' ı n
öteki peygamberlerden ve kavimlerinden sözetmesi vb. sebepler de onlar ı islam
Peygamberi'nin Siretrni tüm yönleriyle zabtu rabt etmeye sevketti. Ayr ı ca, tefsir,
hadis, fı k ıh ve benzeri ilimlerin te şekkül etmesi ashâb devrinin,olgun ve örnek haliflerin icraatlar ı n ı n tüm yönleriyle bilinmesini gerekli k ı ld ı , neticede Müslüman
Toplumda "Peygamber Tarihçili ğ i" ba ş lad ı ve "Peygamberler Tarihi ilmi" (K ı sas- ı
Enbiya) te şekkül etti (25).
Fetih hareketleri de islâm'da tarihçili ğ in te şekkülünde etkili oldu. Müslüman
Araplar, fetihler sayesinde kom ş u milletler ve devletlerle münasebetler kurdular,
onlar ı n ya şay ışı hakkı nda bilgi sahibi oldular; beraber ya şamak durumunda oldukları bu insanları n milli ve masnevi' değerlerini, tarihlerini ö ğrenmek istediler, bu
gaye ile kitaplar ını Arapçaya tercüme ettiler. Özellikle Abbasiler zaman ı ndaki
tercüme ak ı m ı tarihçili ğ in geli ş mesine ve yeni bir görünüm almas ı na sebep oldu.
Ancak bu eserler genellikle Rumlar, Persler, Yahudiler vb. toplumlar ile tarihleri
hakkı nda bilgi veren kitaplard ı . islam tarihçili ğ i, bir yandan Peygamber devrini
dini, siyasi ve ilmi yönleriyle tan ı ma merak ve iste ğ i, diğer yandan da islam öncesi
milletlerin ve devletlerin tarihleri ile Yunan dü ş üncesini ve edebiyat ı n ı tan ı yan ve
bazı Süryani yazarlar ı n yazdı kları eserleri tan ı ma imkan ı bulan Müslüman yazarlar ın Bizans ve Fars medeniyetlerini tan ı ma arzusu ile geni şledi; Siyer ve Megazi
kitaplarını n yan ısı ra, "Futâh" kitablar ı ve "Peygamberler Tarihi" "islam Tarihine eklendi, bu ilim genel tarihçili ğ e do ğ ru geli şti. Böylece, "rivâyetçi tarih
yazı cı lığı ", yani "vakanüvislik" ba şlad ı .
Bu şekilde devam eden tarihçili ğe, hadislerin senetlerinin ara ştı rı l ı p tesbit
edilmesi zaruretinin ortaya ç ı kması üzerine, ashâb ı n ve tabiinin, yani senette yer
alan ravilerin hal tercümelerini ve öteki durumlar ı nı konu edinen "Tabakât ve
Terâcim" kitaplar ı ilave edildi. Tabakât ve Terâcim kitaplar ı nı n en eskileri Muhammed b. Sa'd (öl. 230)' ı n "Tabakatu's-Sahabe"si ile İ bn Kuteybe'nin "Tabakatu' ş - Ş uara"sı dı r. Ebâ Zeyd Belhi'nin "Süveru'l-Ahkam", ile Eb(i ishak' ı n
"Mesalikul-Memalik"i de en eski "mesalik" kitapland ı r (26).
Öte yandan, Müslümanlar ı n, Peygamber'in (sas) hadislerini toplamak ve do ğ ruluklarm ı tesbit etmek gayesiyle, büyük bir titizlikle hadis rivayetlerini de ğerlendirme çal ış malar ı n ı ba şlatmalar ı bir yandan "Hadis Usülü" ilminin te şekkül
etmesini sa ğ larken, di ğ er yandan tenkitçili ğ in müslümanlar aras ı nda yerle ş mesine
önemli tesirde bulundu. Neticede hadisçilikte esas unsurlardan biri olan "tenkitçilik" (cerh ve ta'clil) birçok müslüman tarihçinin rivayetçilik anlay ışı nda etkili
25 M. Ş emseddin (Günaltay), islâm' da Tarih ve Müverrihler, s. 12.
26 M. Ş emseddin, ad ıgeçen eser, s. 4; İbn Haldun, Mukaddime, s. 5, S. Uludağ tercümesi, 207.

13

oldu. Ne var ki, müslümanlar hadisçilikte gösterdikleri titizli ğ i tarihi' rivayetlerin
toplanmas ı nda göstermediler. Dolay ıs ı yle tarih kitaplar ı nda tenkitçilik gerekti ğ i
gibi i ş lenmedi, tenkid ve terkib an'anesine dayanan bir tarih metodolojisi geli ş tirilemedi.
Olayları n akışı ndan, toplumlar ı n, madde ve e şyanı n geli şmesinden, mevcut
durumundan ve gelecekte nas ı l olması halinden, insanl ığı n madde ve mânâ plan ı ndaki geli ş mesinden sözeden tarih, yaz ış veya yazı l ış tarzı na göre ş u k ı s ı mlara ayr ı lı r:
a) Rivâyetçi veya nakli yaz ış ; bu tür tarih, olaylar ı sebep-illet yönünden incelemeden oldu ğ u gibi al ı p, doğ rudan do ğruya nakletme esası na dayan ı r.
b) Öğretici veya şerl tarih yaz ı s ı ; inanç, dü ş ünce ve felsefe üzerine yaz ıştı r.
c) Neden-nası lcı veya tekevvüni tarih yaz ı sı ; ara ştı rıcı ve inceleyici metoda
göre tarih yaz ışı dı r.
d) Sosyolojik tarih yaz ı sı ; tarihi, olaylar ı n dayand ığı esaslar ve tarih kanunları yla birlikte aç ı klamaktı r.
Ayrı ca, tarihi' eserler, temel kaynaklardan do ğ rudan ya da dolayl ı olarak
yararlanı l ı p yazı lış lar ı na göre, birinci el, ikinci el ve üçüncü el'den yaz ı lmış tarih
kitapları diye de tasnif edilir. Nitekim tarih çal ış maları , belirli bir devlet, millet,
ülke veya bölge çerçevesinde olu ş ları na göre, umûmr ve hus0si' veya milli tarih, Eski Çağ , Orta Ça ğ , Yak ı n Çağ , Yeni Ça ğ tarihi gibi adlar al ı r.
İ lk üç yüzy ı lda Müslüman Toplumda genellikle iki tip tarih yaz ı c ı l ığı oldu;
birincisi "vakayinâme" ciliktir ve en çarp ı c ı örne ğini Taberi (öl. 310 / 923)'nin
tarihi olu şturur. Ancak bu vakayiname'lerin kayna ğı yine Hz. Peygamber
(S.A.S.)'in hayat ı , nübüvvetinin özellikleri ve ya şad ığı devirde meydana gelen
olaylar oldu. Bu yönden,bu tür tarih yaz ı m ı n ı n geli ş mesinde Sünnet'in bilinip kaydedilmesi anlay ışı n ı n etkisi büyüktür. Ancak, Islam'da tarihçili ğin ba ş lay ı p
geli ş mesinde itici etken di ıı 'dir. Nitekim, kutsal dinler tarihi, İ slam tarihçili ğ inin
geli ş mesinde ve ikinci türde bir tarih yaz ıc ı l ığı n ı n olu ş ması nda etkili oldu. Böylece
ikinci tür tarih yaz ı c ı l ığı din bilginlerinin tarih yaz ı c ı l ığı ndaki özel ilgi alan ı na girdi. Ne var ki, vakayinâmecilik ve biyo ğrafik lügatçilik tarz ı ndaki bu iki tür tarih
yaz ı c ı l ığı son zamanlara kadar tarih yaz ı c ı l ığı n ı n standart biçimi olarak devam
etti. Her iki tür metodla yaz ı lan islam Tarihi kaynaklar ı çe ş itli dillere çevrildi (27).
Ünlü bilgin İ bn Hazm,
Islam'ı n ba ş langı cı ndan günümüze kadar rivâyet
yoluyla naklolunan eserleri ve haberleri alt ı dereceye ay ı r ı r:
1— Tevatür yoluyla naklolunan KitSbullah,
27 Islam Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti, Hikmet yay. Ist. 1988, 1, 14-15.
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2— Bütün bilginlerin ça ğ lar boyunca ku şaktan ku şağa aktard ığı ibadetler ve
ahkâmı ile ilgili naslar, ayetler ve mu'cizeler,
3— Sika ravilerin senetleriyle birlikte bildirdikleri şeyler,
4— Sika raviler kanal ı yla gelen munkat ı ' senetli nakiller,
5— Bilginlerin bilginlere veya sika ravilerin sika ravilere naklettikleri ve senetlerinin son halkası Hz. Peygamber'e dayanan nakiller; fakat bunlar baz ı sebeplerle cerhedilebilirler,
6— Yine tüm bilginlerden bilginlere veya sika ravilerden sika ravilere intikal
eden, fakat Hz. Peygamber'e kadar ula ş mayan, yaln ı zca bir sahâbi veya
tabiinin bir konudaki sözlerine dayanan nakillerdir.
Bir ba ş ka deyi ş le İ slami nakiller, o) Kur'ân, b) Sünnet, e) Tefsir, d) Siyer ve
Megazi, e) Melahim ve Ahbâr kitapland ı r (28).
Geçmi şteki topluluklar ı n ya şay ış lar ı , Peygamberlerin durumlar ı , hükümdarlar ı n devletleri ve siyasetleri ile ilgili halleri bize bildirmesi bak ı m ı ndan iki tür
tarih yaz ı c ı l ığı oldu ğ una dikkat çeken İ bn Haldun, İ slam Tarihi'nin genelde nakle
dayanan bir ilim oldu ğ unu belirterek ş unlar ı söyler:
"Tarih, birçok kaynaklara, çe şitli bilgilere, güzel dü ş ünceye ve kararl ı lığa
muhtaçtı r. Çünkü haberler ve rivayetleri konusunda yaln ı zca nakle .dayan ı lı r da
an'anelerin esaslar ı , politik kurallar, umran ı n tabiatı ve insan toplulu ğ undaki haller
hakem kı l ı nmaz, bu hususta gaib olan şahid olana, hazı r olan geçmi şe k ıyaslanmazsa, bu konularda hataya dü ş mekten, yan ı larak doğ'ruluktan uzakla ştImaktan
kurtulunulamaz. Tarihçilerin, tefsircilerin ve nakilcilerin hikayelerde ve vakalarda
hataya dü şmelerinin sebebi, ço ğ unlukla, zay ı f ve sağ lam demeyip sadece nakle
dayanmaları , bu hususlar ı ası llarıyla kar şı laş tı rmayı p, emsalleriyle mukayese
etmeyip, hikmeti esas almay ı p, kainat ı n tabiat ı na bakmay ı p, haberlerde basiret ve
düş ünceyi hakem k ı lmayı p yaln ı zca nakli almalar ı dı r. Bu yüzden haktan sapt ı lar,
vahim ve hata sahras ı nda birbirleriyle yan ştı lar. Özellikle anlat ı mlarda geçen
askerlerin ve mallar ın sayı ları nı sı ralarken bu durumda kald ı lar, çünkü bu konularda yanı lma ve yalan daha kolayd ı r. Mesiudr, Tabert ve baz ı tarihçilerin israiliyatlar ı
ile ordular hakk ı nda verdikleri haberler buna örnek gösterilebilir" (29).
Bu durumda İ slam tarihinin dayanmas ı gereken birtak ı m özel ilkeler ve İ slam tarihçisinin ta şı mas ı icabeden baz ı vas ı flar vard ır. Birçok İ slam tarihi ara şt ı r ı c ı s ı bu Konudaki görü ş lerini kitaplar ı nda aç ı klam ış t ı r. Mesela, İ bn Haldun'un
İ slam tarihçisinde görmek istedi ğ i özellikler şöyle sı ralanmaktad ı r: "Onun için bu
ilimle u ğ ra şan siyâsetin kurallar ı n ı ve varl ı klar ı n tabiatlar ı n ı bilmek durumundad ı r. Ya şam şekilleri, ahlak, din-gelenek mezhep ve öteki haller itibariyle milletler,

28 Tecrid Tercümesi, 1, 95-96.
29 İbn Haldun, Mukaddime, s. 9-10, S. Uluda ğ , tere., s. 27.
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ülkeler ve ça ğ lar aras ı ndaki de ğ i ş iklik hakk ı nda bilgi sahibi olmas ı , geçmi şteki
durumlar ı mevcut duruma bakarak kavramas ı , geçmi ş ve şimdiki durum aras ı ndaki
uygunluk ve ayr ı l ı k ko ş ullar ı n ı n bilmesi, milletlerin ve devletlerin ortaya ç ı k ış
sebeplerini tan ı mas ı , o devleti yönetenlerin durumlar ı na ve haberlerine vak ı f olması icâbeder. Sonunda, yapt ığı kar şı la şt ı rma ile haber ile olay aras ı ndaki uyumu
tesbit eder. Günlerin geçmesi ve ça ğ lar ı n değ i ş mesi ile millet ve topluluklar ı n
durumlar ı n ı n da de ğ i ş ece ğ i hususunun dikkate al ı nmamas ı tarihteki önemli hatalar ı n sebeplerindendir ve bu hususta dikkatli olunmas ı gerekir" (30).
Bununla birlikte, tarih ilmi genellikle önceki insanlar ı n ve topluluklar ı n
önemli say ı lan veya maddi ve manevi yöndeki geli ş mesi üzerinde etkili olan olaylar ve kurumlardan, Adem peygamberden tarih yazar ı nı n yaşad ığı zamana kadarki
insanl ı k tarihinin önemli hadiselerinden sözetti. Ancak birçok tarih kitab ı hükümdarlar ad ı na yaz ı ldtkları ndan tarih bilimi özellikle o hükümdar ı n kahramanl ığı , sava ş ları ve siyasi ve askeri alandaki durumu vb. konular üzerinde durdu. Devletlerin ve
milletlerin sosyo-kültürel yapı ları , inanç ve ahlak durumlar ı , sosyal ve ekonomik
düzenleri inceleme konusu olmad ı ; hattâ raviler, rivayetleri ve onlara dayanan
vakalar tenkid edilmedi, oldu ğ u gibi al ı nan haberler üzerine hüküm verildi. Raviler
ve rivayetleri hakk ı ndaki değerlendirmeler "rica' (raviler) ilmi"nin te şekkülünden
sonra oldu. Ravileri tenkit gayesiyle ilk eser yazan Yahya b. Sa'd el-Kattan'd ı r.
Ahmed b. Abdi el- İ cli (öl. 261), Abdurrahman b. Hatim er-Razt (öl. 327), İ mam
Darekutni, Kamil b. Adiy bu konuda eser yazan öteki şah ı slard ı r (31).
Belirtmek gerekir ki, çok say ı daki Siyer ve

İ slâni Tarihi kitaplar ı n ı n
kaynakları oldukça stn ı rlı dı r; ası rlar boyunca yaz ı lan ve binlerce say ı da bir çokluğa sahip olan bu kitaplar ı n tamam ı na yak ı nı gerçekte, İ bn İ shak, İ bn Sa'd,
Vâkidi ve Taberi gibi üç dört kayna ğa dayan ı r; İ slam âlemindeki bütün siyer ve
İ slam tarihi kitapları muhteva ve metod yönlerinden bunlara dayan ı larak telif
edildiler. Oysa adları nı' zikretti ğ imiz bu en eski İ slam tarihçileri baz ı hadis bilginleri ve "rical ilmi" sahipleri taraf ı ndan ş iddetle ele ştirildi ler (32).

d) En Eski İski ın Tarihi Kaynakları ue Özellikleri
Hicri IV. yüzy ı l tarihçilerinden Mes'udt, "Muröcu'z-Zeheb" adl ı ünlü eserinin "mukaddime"sinde kendisinden önce 80 kadar İ slam Tarihi yazar ı olduğ unu söylerken ve Arablar ı n İ slam tarihcili ğ ine verdikleri önemi vurgularken,
ça ğı m ı z müdekkik ve muhakkik 'ah mlerinden Muhammed Hamidullah, İ bn İ shak' ı n

30 Mukaddime, s. 10, S. Uluda ğ tere. s. 27. İbn Haldun'un tarih anlay ışı
için ayrıca bkz.; Doç. Dr. Ahmet Arslan, İbn Haldun'un ilim ve Fikir Dünyası,
Kül. Bak. yay., Ankara 1987.
31 Mevlân'a Ş ibli , Asr- ı Saadet, çev. Ö. R ıza Do ğrul, 1, 46-47.
32. Mevlana Ş ibli, aynı eser, 52-55; aynca bu konuda bkz. Hulefai Raşidin
böl.
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27. müslüman tarihçi oldu ğ unu, ilk müslüman tarihçilerden ondan önce yaşam ış 27 tarih yazar ı bulundu ğ unu haber verir ve günümüzde bunlara ba şka
isimler de ilâve edilebilece ğ ini söyledikten sonra şu isimleri ilk İ slam tarihçileri
listesine ekler: Akil b. Eb İ Tâlib, Ziyâd b. Ebî Süfyan, Mahreme b. Nevfel, Da ğfel
b. Hanzala, Ubeyd b. Şerye el-Cürhümt Ebü Kitâb, el-Hatif b. Zeyd b. Cuavne,
Zeyd b. Keyyâs en-Nemrt İ bnu'l-Kerra el-Ye ş kurt Yezid b. Bekr b. De'b, İ sa ve
Yahya'n ı n çocukları , Alaka b. Kerim el-Kilâbl, Sakhar b. Ayya ş (Abbas el-Kilabl),
Amir es- Ş a'bt Vehb b. Münebbih, Katade
Ürve b. Zübeyr, Salih b. İ mran
Müsâ b.
b. Diâme, İ bn Ş ihab ez-Zührt Ebâ Mihnef Lut, Ş ebil b. Ürve
Ukbe, Ebû Umeyr Mücâhir b. Sa'id el-Hemdant Abdullah b. Abbas b. Ebî Rebia,
Muhammed b. es-Sa'ib el-Kelbt, Avane b. el-Hakem (33).
İ lk siyer ve İ slam Tarihi çal ış malar ı n ı n Hicretin 100. y ı l ı ndan sonra ba ş lad ığın ı daha önce söyledik. İ lk Megâzi ve Siret çal ış malar ı Hicretin 120. y ı l ı nda Ömer
b. Abdülaziz devrinde yap ı ld ı . Zühri, Hic ıi 121'de, "Megâzi" konusunda müstakil
bir kitap yazd ı . Bu konuda ikinci isim III. halife Hz. Osman' ı n o ğ lu Eban (100/
718)'d ı r. Hicretin 20.y ı l ı nda do ğan Eban, Emevi halifesi Abdülmelik zaman ı nda
Medine valili ğ i ve kad ı l ı k yapt ı . Eban b. Osman'dan sonra do ğan ve ortaya ç ı kan
Urve b. Zübeyr de Megâzi'de bir hüccetti. Urve'den sonra Ş urahbil b. Sa'dâi zikretmek gerekir. Zühri'nin talebelerinden Musâ b. Ukbe (öl. H. 141) ve Muhammed
b. İ shak (öl. H. 150) Megâzi ilmini geli ştirip olgunla şt ı rd ı lar. Bu durum bize,
Hz. Muhammed'in Sireti'nin onun ölümünden çok k ı sa süre sonra yaz ı ld ığı na aç ı k
delil te şkil eder. İ mam Şa'bi (öl. 109 H.), Vehb b. Münebbih (öl. 114 H.), As ı m b.
Ömer b. Katade el-Ensa ıl(öl. 121 H.) Megâzi ve Siret sahas ı nda isim yapm ış ilk
yazarlardand ı r (34). es-Sahâvt, Welhausen, Muhammed Hamidullah, Horovitz, H.
Lammens, Ş emseddin Günaltay ve Mevlana Ş ibli gibi ilim adamlar ı en eski İ slam
tarihçileri ve siyer yazarlar ı hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgiler verirler.
İ lk tarihçiler, insanl ığı n geçmi şine ait önemli olaylar ı ve bunlarla ilgili çe şitli
kaynakları eserlerinde derleyip toplad ı lar. Ancak, tenkitsiz ve tertipsiz olarak derlenen bu haberler sonraki tarihçiler için önemli güçlükler ortaya ç ı kard ı . Değ i şik
kaynaklardan gelen ve farkl ı yönlerde bilgiler veren haberler kar şı sı nda sonraki
tarihçiler vehme kap ı ld ı lar, farkl ı yönlerdeki rivâyetleri birbirinden temyiz edemediler veya birle ştiremediler. Bazan da onlar ı daha anla şı lmaz ve karışı k bir duruma
soktular, uydurduklar ı birtak ı m rivâyetleri de onlara ilave ettiler. Onlardan sonra

33 M. Hamidullah, Siretubni İshak, mukaddime s. yb ve yt. Bu ilk müslüman
tarihçiler için bkz.: İ bn Nedim (Ziyad b. Ebi Süfyân), Fihrist, s. 89; en-Nevevi
Tehzibu'l-Esmâ,426 -Akil b. Ebi Talib için-; Ebû Saffan Mahreme b. Nevfel fiçin
de ayn ı kitap, 543'e;
34 Mevlânâ Ş ibli, Asr-ı Saadet, 30 - 55 aras ına bkz; J. Horovitz, el-Megâziu'l-Ulâ ve Muellifftha, 7 vd.
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gelen tarih ara ştı r ı cı ları bu şekilde telif edilen eserlere tâbi oldular ve onlar ı takib
ettiler. Bulduklar ı rivâyetleri tenkid etmeden oldu ğ u gibi aldı lar ve naklettiler.
Aynı şekilde bu rivâyetlere dayanan olaylar ı ve olu ş şekillerini de ara ştı rma yoluna gitmediler, saçma rivâyetleri atmad ı lar. "Taklitçi Tarihçilik dönemi" ba ş lad ı .
Onlar bu taklitçi tarihçilik zihniyetini sonraki ku şaklara da miras b ı rakt ı lar.
Ancak, en eski müslüman tarihçiler, devletler ve milletler tarihine dair birçok eser yazd ı lar. Önceki ça ğ larda ya şayan topluluklar ı n ve milletlerin hayatlar ı yla ilgili rivâyetleri derlediler. Bunlar ı geni ş ölçüde sonraki ku şaklara ula şt ı rd ı lar. Bu bak ı mdan yapt ı klar ı hizmet büyüktür. Fakat kendilerinden öncekilerin rivâyetlerini sa ğ l ı kl ı biçimde kitaplar ı na alan ve bunu oldu ğ u gibi nakledenlerin say ı sı pek fazla de ğ ildir.
İ lk İ slam Tarihçilerinin çal ışmaları n ı ve gayretlerini, bilgi ve kültür durumları nı takdir eden M. Ş emseddin Günaltay, bu konuda şöyle der: " İ slam tarihçileri
çal ış malar ı ve gayretleri, geni ş bilgileri ve zengin kültürleri ile sonraki nesillerin
şükranları na müstahak olmu ş lard ı r. Ancak, b ı rakt ı kları eserler, bugünkü ilmi
telakkiye göre, usfitt birer tarih kitab ı addolunamazlar. Fakat asri usüllerle tevfiken
tedkikat ı tarihiyede bulunacaklar için her biri k ıymettar bir hazine-i vesikad ı r. Eski tarihlerimizin kı ymetleri de esasen bu nokta-i nazardand ı r ki, pek büyüktür"
(35).
Önceki müslüman tarihçileri de ğ indi ğ imiz eksiklikleri ve olumsuz yönleri
itibariyle ele ştiren İ bn Haldun, eserlerinde çürük haber olanlara Mest ıcli ve Vakicrryi örnek gösterir; Ayr ı ca Taberl, İ bn İ shak, İ bn Kelbt Muhammed b. Ömer,
el-Vâkidt ve Seyf b. Ömer'i de "öncekilerin kitaplar ı ndaki rivâyetleri sonradan
yazd ı klar ı eserlerine oldu ğ u gibi nakledenlere" misal verir (36).
Evet, bu zikredilen ki ş iler özellikle İ mam Mâlik ve öteki hadiSçiler taraf ı ndan da ele ştirildiler. Zaten İ bn İ shak' ı n eseri tam olarak bize ula ş mad ı . Fakat bu eseri
ihtisar eden İ bn Hi şam' ı n eseri günümüze intikal etti. İ bn Hi ş âm bu eserini Bekkâi'ye isnad ettirerek zikreder (37).
İ bn Sa'd' ı n rivâyetlerinin birço ğ u VâkicIT'ye dayan ı r ve zay ı ftı r. Taban güvenilir tarihçilerden biri olmakla birlikte, eserinin muhtevas ı için ayn ı şey söylene35 M. Ş emseddin (Günaltay), islâm'da Tarih ve Müverrihler, İstanbul
Evkaf-ı İslâmiyye mat. 1342/1240, s. 3-4. M. Ş emseddin, ilk megâzi ve siyer
yazarının 1. yüzy ılda vefat eden Urvetüb'nü Zübeyr oldu ğunu söyler. Emevi
saltanat ının sonlarında bir "megâzi" yazan Zübeyr hanedan ı azatlılarından İ bn EM'
Ayyaş ' ın "imamu'l-megâzi" say ıldığını, fakat İbn ishak' ın devrin en önemli Siyer

ve megâzi âlimi oldu ğunu bildirir, s. 13.
36 İbn Haldun, Mukaddime, s. 4.
37 Mevlânâ Ş ibli, Asr-ı Saadet, s. 52.
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mez. Çünkü o, t ı pkı İ bn Sa'd gibi, rivayetlerinin ço ğ unu görgü şahitlerinden almaz,
onları ba şkaları ba şka ravilere isnad ettirirler. Ayr ı ca Taberinin ravileri aras ı nda
Seleme b. Ebran ve İ bn Seleme gibi bir tak ım güvenilmeyen rivâyet sahipleri vard ır
(38).
Tabert, İ bn Sa'd, Vaki" İ bn Kelbl. ve Mes'udt gibi tarihçilerin eserleri geneldir; bir yandan İ slâm' ı n do ğ u ş una kadar ki ça ğ lar ı n tarihi, di ğer yandan ba ş langı cı ndan itibaren Islam' ı n, islam devletleri ve milletlerinin tarihidir. Mesludi ve
onu takib edenler de bu metod üzere kald ı ktan sonra, daha sonra gelenler genel
tarihçilikten ayrı ldı lar, sı nı rl ı bir tarih anlay ışı na,çe şitli ülkelerin tarihine veya milli' tarihçili ğe yöneldiler. S ı nı rlı say ıdaki milletlerin ve devletlerin tarihleri veya
yaşad ı kları devrin olaylar ı n ı n anlatı m ı ile yetindiler. Ya şad ı kları ülkelerin veya
bölgelerin hâdislerinin anlat ı mı na ve tarihine a ğı rl ı k verdiler. Endülüs tarihçisi Ebeı
Hayyan b. Halef (öl. 459/1096), Kuzey Afrika tarihçisi İ bn Refik ( İ brahim b.
Kası m), İ bn Asâkir ve Makrizi bu türden eser yazan ünlü tarihçilerdir (39).
Daha sonra "taklitçi tarihçiler" türediler; bunlar öncekilere uydular, önceki
devletler ve milletlere ait rivayetleri ve olaylar ı kuru rivayetler halinde naklettiler,
sosyal, ekonomik, politik ve öteki illetlerden soyutlad ılar. Mukallit tarihçiler anlatı lagelen haberleri tekrarlad ı lar; anlatı lması ve aç ı klanması kendilerine zor geldi ğ i,
taklid sı nı rını a şan bir konu oldu ğ u için sonraki ça ğ ların olayları nı ve o çağ larda
yaşayan toplulukları n durumların ı ele almad ılar.
İ bn Haldun, en eski tarih yazarlar ı n ı ve mukallit tarihçileri şiddetle ele ştirir.
Ona göre, Mukallit tarihçiler eski ça ğlarda ya şam ış bir devleti anlat ı rken, ister
vehm ve yalan olsun, isterse do ğ ru ve gerçek olsun, o devletle ilgili tüm haberleri
derleyip toparlad ı lar. Ancak o devletin kurulu ş unu ve yükseli ş ini sa ğ layan sebepler üzerinde durmad ı lar. Bu bak ı mdan verdikleri bilgiler okuyucuyu doyurucu
olmad ı . Tarihi seven kimse o devlet hakk ı nda yeterli bilgi elde etme merak ı
içinde kald ı , devletlerin kurulu ş ve yükseli ş sebeplerini öğ renmeye çal ışt ı .
Daha sonra muhtasar tarih yaz ı cı l ığı yapan yeni bir tarihçiler toplulu ğ u
ortaya ç ı ktı . Kitapları nı çok öz biçimde yazd ı lar. Hükümdarlar ı n ve şehirlerin adlarını yaln ı zca zikretmekle yetindiler. Ancak, bunlar tarihin sa ğ lad ığı tüm yararlar ı
yok etmi ş lerdir, bilinen tarih anlay ış ve metodunu ortadan kald ı rm ış lard ı r (40).
Bütün bu söylenenlerden ş u sonuca var ıyoruz: Siret ve megazi kitaplar ı n ı n,
en eski islam tarihi kaynaklar ı n ı n hadis eserleri derecesinde bir güvenirli ğ i yoktur.
Bu durumun en önemli sebebi, bütün tedkik ve tahkik ihtiyac ı n ı n hadise hasrolun38 Mevlana Ş ibli, aynı eser, s. 53, S. Hizmetli, Tarihi Rivâyetlere Göre
Hz. Osman'ın öldürülmesi, A.C.İ .F.D., C. XXVII, s. 150-152.
39 İbn Haldun, Mukaddime, s. 5.
40 Aynı eser, s. 5.
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ması , Siret'e ait rivayetlere fazla itina gösterilmemesidir. Mevlana Ş ibli, mesela,
ünlü hadis bilgini Zeynüddin'in manzum "Sireti"nin mukaddimesinde , "öğ renmek
isteyen bilmelidir ki, Siret kitaplar ı sahIh ve gayr-i sahih rivayetleri bünyesinde
toplam ışt ı r" dedi ğ ini bize bildirir (41).
Siret yazarlar ı n ı n sebep-müsebbep (causalit) silsilesini ihmal ettiklerini ve bunlar ı aramaya önem vermediklerini söyleyen Mevlana Ş ibli ş unlar ı yazar: "En eski
tarih kitaplar ı nda zaferlere, kahramanl ı klara, harplere büyük önem veriliyor, devrin sosyal durumlar ı , ya külliyen ihmal ediliyor, yahut koca eserlerin içinde öteye
beriye da ğıtı lıyordu. O derece ki bunlar ı n dikkati çekmesine imkân kalm ıyordu.
Müslümanlar arası nda telif hareketi ba ş ladığı zaman örnek ittihaz edilecek eserler
bunlard ı . Bunun neticesi olarak Siret-i Muhammediye, cenknâmeler ve şeknameler
gibi "megâzi" nam ı nı alm ıştı . M6s£ b. Ukbe ve İ bn İ shâk gibi ilk muharrirlerin
eserleri "megâzi" ad ı yla yâd olunmu ştur. Bu eserlerde takib olunan hareket tarz ı ,
her seneye aid hâdiselerin "gazavât" ad ı altı nda tertibidir" (42).
Ş üphesiz bu tür bir Siret ve Megâzi anlay ışı hükümdarlar ı n ve reislerin hal
tercümelerini yazmak için do ğ ru olmad ığı gibi, Hz. Peygamber (sas)'in hal tercümesini yazmak için de do ğ ru değ ildir; çünkü Hz. Peygamber'in as ı l vazifesi İ slâm' ı
öğ retmek ve uygulamak oldu, insanl ığa bar ış ve huzuru getirmek için çal ıştı , sava ş mak ve kan dökmek için gelmedi.
Bununla birlikte, ba ş lang ı çta olaylar ı zabt ve tesbit etmekten ibaret olan tarihçilik zamanla baz ı değ i ş iklikler geçirdi, özellikle İ bn Haldunla birlikte yeni bir
ça ğa girdi. Eski tarihçili ğ e kar şı ç ı kan ve klasik tarih yazarlar ı n' ele ştiren İ bn
Haldun, tarihçilikte yeni bir dönem açt ı . Olaylar ı özellikle sosyal, politik, ekonomik ve kültürel yönlerden de ğ erlendirme yoluna giden ünlü sosyolog ve tarihçi,
milletlerin tarih? mukadderâtlar ı ile sosyo-kültürel yap ı lar ı aras ı nda güçlü ba ğ lar
bulundu ğ unu tesbit etti.
İ bn Haldun, Cramer'in Avrupa'da aynen ne ş retti ğ i, Macguchin'in de fransı zcaya çevirerek "Les Notices et Les Extraits" adl ı dergide yay ı nlad ığı , bir bölümü
sultan Ahmed zaman ı nda Pir-i Zâde, öteki bölümleri de Ahmed Cevdet ve Sübhi
Paşa tarafı ndan olmak üzere muhtelif dönemlerde Türkçe'ye çevrilen ünlü "Mukaddime"sinde İ slam Tarihçili ğ inin metod ve felsefesini aç ı klar. Tarih ele ştiricili ğ i
ilkelerini,' ortaya konmas ı ile ba ş layan ve bütün tarihcilik gücünü ihtiva eden İ bn
Haldun'un bu eseri üç bölümden müte şekkil olup hemen hemen bütün dillere
çevrilmi ştir. Tarih bölümünde zaman zaman müphem kaynakl ı bilgilerin de bulunduğ u, fakat İ slam Tarih Metodolojisi ve felsefesi yönlerinden örnek te şkil eden
Mukaddime'den biraz ileride sözedece ğ iz.
41 Mevlânâ Ş ibli, Asr-ı Saadet, s. 53.
4 2 Mevlânâ Ş ibli, Aynı eser, s. 62.
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İ bn Haldun tarihçili ğ ini ş öyle aç ı klar: Tarihçilerin kitaplar ı n ı inceledi ğ imde,
dünü, geçmi şi ve bugunü gözden geçirdi ğ imde, akl ı n ve zekan ı n gözünü gaflet ve
uyku dalg ı nl ığı ndan uyand ı rd ı m. Ben de eser yazmaya heveslendim. Bir müflis
olmama ra ğ men ilim sermayesine en güzel tarzda talib oldum. Neticede tarihe dair
bir kitap yazd ı m. Bu eserle yeti şen ve ya şayan çe ş itli ku şakları n durumlar ını gerçek yönleriyle aç ı klad ı m. Rivâyet ve inceleme ile ilgili hususlar ı bölümlere ay ı rcl ı m
ve aç ı klad ı m. Devletlerin ve 'umrân' ı n ba ş langı cma ait illetleri ve sebepleri ortaya
koydum. Eserime her yönden düzen verdim. Fazlal ı klardan ay ı klad ı m, âlimlerin ve
münevverlerin anlay ışı na yakla ştı rd ı m. Eserde yeni ve orijinal bir metod takib ettim ki, bu sayede hem taklitten kurtulacak hem de senden önceki ve sonraki
ku şakları n, çağ ları n ve olayları n durumlar ına vak ı f olacaksı n. Eseri, bir mukaddime ve üç kitap olarak tertib ettim..."
"... Eseri yazarken, az, öz ve k ı sa tutma yolunu benimsedim. Zor anla şı lan
ifadeyi de ğil, kolay kavran ı lan uslupla meram ı anlatmaya tercih ettim. Genel olan
sebep ve illetler kap ısı ndan, hususi olan haber ve hâdiselere geçtim. Böylece eserim, yarat ı l ıştan bu yana geçen zamandaki haber ve olaylar ı bütünüyle kapsad ı .
Ayrıca elde edilmesi güç olan bir tak ı m hikmetleri de kolayla ştı r ıp istifadeye
sunmu ş oldu. Devletlerle ilgili olaylar ı n illetlerini ve sebeplerini ortaya koydu.
Böylece eserim, hikmet için bir koruyucu, tarih için bir da ğarcı k oldu" (43).
İ bn Haldun, bu şekilde tesbit etti ğ i hususlar( önemli ölçüde eserinde gerçekle ştirdi. Devletleri ve milletleri, kurulu ş ve geli ş melerine sebep olan illetler, sosyopolitik olaylar, bilimsel ve kültürel yap ı lar yönlerinden sebep-müsebbep anlay ışı
ile inceleyip değ erlendirdi. Tarihi, ezbercilik ve nakilcilik tarihi olmaktan kurtard ı ,
"esass ı z ve karışı k bir hale geldi ğ ini, halk tarafı ndan anlattlan bir masal görünümü
kazand ığı nı " söyledi ğ i tarihi düzenli, tertibli ve metodlu bir bilime dönü ş türdü
(44).
İ slam Tarihçili ğ i, bir yandan İ bn Haldun'un koydu ğ u bu 'tarihçilik ilkeleri',
di ğer yandan İ slam bilimleri ara ş t ı r ı c ı lar ı n ı n ö ğ rendikleri ve uygulad ı klar ı yeni
metodlar, yapt ı kları inceleme ve ara ştı rmalar sayesinde önemli geli şmeler gösterdi.
Vico ve Monte'squieu ile ba ş layan "bilimsel tarihçilik" de İ slam Tarihçili ğ inin
geli ş mesinde önemli katk ı da bulundu. Ku ş kusuz, oriyantalistlerin çal ış maları n ı n
katk ı ve etkisini de unutmamak icâbeder. Art ı k, İ slam Tarihçili ğ i de bilimsel bir
havaya girdi. İ slam Tarihi ara şnr ı c ı ları tarihi, eskiden oldu ğ u gibi, yaln ı zca devletlerin kar şı l ı kl ı münasebetlerine vs. inhisar ettirmediler; milletlerin sosyo-politik
durumları , ekonomik ve kültürel yap ı lar ı , teknolojik ve bilimsel bulu ş lar ı , uygarl ı kları vb. konular üzerinde durdular. Müslüman milletlerin ve devletlerin dü ş ünce,
uygarl ı k, kültür ve dinler tarihine, sosyal ve ekonomik yönlerine daha fazla a ğı rl ı k
4 3 Mukaddime, s. 6-7.
44 Mukaddime, s. 7; S. Uluda ğ tercümesi, s. 27.
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veren çal ış malar yaptı lar; toplumlar ı n çok az say ı daki büyük devlet adamlar ı nı n
gölgesinde kalm ış olmas ı na engel olan; tersine toplumlar ı n kalk ı nma ve yükseli ş
tarihini önder ki şilerle sosyal çevrelerin ortakla şa gerçekle ştirdi ğ i bir ürün olarak
gören, hem genel hem de özel yap ı l ı kaynaklara sahip bulunan eserler meydana
getirdiler.
Bununla birlikte, "Ça ğda ş İ slam Tarihi Çal ış maları ", XVI. ve XVII. yüzy ı llarda Avrupa'da ortaya ç ı kan geli ş melere kadar geri gider. Önceki bin y ı l içinde
Batı H ı ristiyan topraklar ı ndaki milletler ve müslüman Mem genellikle birbirlerinin
tarihlerine ilgisiz kald ı lar(45). Bilim ve teknoloji alanlar ı nda Rönesans ve Reform
hareketleriyle, yani din ve mezhep taassubundan -cehaletten- kurtulmas ı yla birlikle önemli atı lı mlar yapan, ke şiflerde bulunan ve kalk ı nan Bat ı , gerek ticari ve
siyasi münasebetlerin artmas ı gerekse emperyalist ve sömürgeci emellerine hizmet
etmesi dü ş üncesiyle İ slam ve Müslüman dünya ile ilgilendi, İ slâmiyetle ilgili çal ışmalar yaptı . Ku ş kusuz, trenin icad ı , gemicili ğ in geli ş tirilmesi, elektrik yoluyla
yapı lan bulu ş lar, radyo, matbuât vb. vas ıtalar yoluyla dünya milletleri ve devletleri
arası ndaki mesafe oldukça k ı salmış , ileti ş im geli ş mi ş , ülkeleraras ı seyahatler de
artm ıştı . Ayrı ca, Islam' ı n bilinmesi, müslüman bilginlerin bilgi ve bulu şlar ı nı n
tanı nması Batı dü ş üncesinin geli ş mesinde, yeni ufuklar kazanmas ı nda etkili oldu.
Onun içindir ki, bir yandan ilk metinlerin bas ı mı ve tercümesi di ğer yandan da
akademik çal ışmalar yoluyla İ slam düş ünce ve uygarl ı k tarihi Bat ı Düş ünce tarihi
kapsam ı na girdi. Tarih ara ştı rma malzemesinin artmas ı ve ar ş iv çal ış malarıyla şekil
de ğ i ştirmesi, ara ştı rma teknik ve metodunun geli ş mesi tarihçilerin amaçlar ı nı ve
inceleme anlayış ları nı etkiledi. Tarihçilik, siyasi idari ve askeri tarihçilik olmaktan
çı ktı , sosyal, ekonomik, kültür, dü ş ünce ve uygarl ı k tarihlerini de içine alan bir bilim oldu.

e) Klasik Dönem İslam Tarihçileri
Buraya kadar söylediklerimizi özetleyecek olursak, deriz ki, İ slam Tarihinin
bir bilimdalt olarak tedvini, ilk tarihi eserlerin meydana getirilmesiyle birlikte, Hicri. II/M. VIII. yüzy ı l ı n sonları na doğ ru oldu. Özellikle seçkin müslüman tarihçilerin

45 İslam Tarihi, Kültür ve Medeniyeti, Hikmet yay, s. 14-15; bu eser bir
grup oriyantalistin İslam tarihi, kültür ve uygarl ığı ile ilgili makalelerini içermekte
olup 4 cilt halinde dilimize aktar ıldı .
* Klasik dönem İslam Tarihçileriyle ilgili öz biyografik bilgiler vermek
son yüzyıllar tarih ara ş tırmac ıların ın yaygın bir gelene ğidir. Biz de son devirlerde
yazılan bu kitaplardan, özellikle de, Mevlana Ş ibli'nin Asr-ı Saadet, Horovitz'in
"el-Megaziu'l-Ula ve Muellifıâha", M. Ş emseddin'in " İslâm'da Tarih ve Müverrihler", M. Hamidullah' ın "Siretubn İshak"a yazd ığı "Mukaddime", H. Gazi Yurdaydın'ın " İslam Tarihi Dersleri", Z. Kitapç ı 'nın 'Yeni İ slam Tarihi ve Türkistan', F.
Sezgin'in "Buhari'nin Kaynaklar ı " ve Z.V. Toğan' ın, "Tarihte Usul" adl ı kitaplarından yararlanarak ayn ı gelene ği sürdürdük.
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de ya şadığı bir dönem olan Hicrl lII/M. IX. yüzy ı lda İ slam tarihi alan ı nda ciddi
çal ış malar yapı ldı . Daha önce mevcut olan İ slam tarihi kaynaklar ı veya yazı k ve
sözlü vesikalar de ğerlendirilerek büyük hacimli kitaplar yaz ı ldı .
İ slam Tarihinde Sire türünde ilk eser verenlerin Muhammed b. İ shak (öl.
151/768), İ bn Hi şam (öl. 218/833), Urve (öl. H. 93),Ebü Ayya ş ve Zührl (öl. 124)
vb. şahı slar oldu ğ u belirtilir.
İ slam Tarihinin te şekkül devrinde yeti ş en önemli ki ş ilerden biri de "Kitabu'lMübteda" adl ı eserin yazar ı Vehb b. Münebbih (öl. 110/728)'dir. Tabeil ve İ bn
Kuteybe gibi tarihçiler 'onun kaybolan eserinin baz ı bölümlerini bize ulaştı rdtlar.
Hicri III/IX. yüzy ı l, öteki İ slam ilimlerinde oldu ğ u gibi, İ slam Tarihçiliğ inde bir dönem noktası dır. Bu dönemde yeti şen ünlü tarihçiler İ slam Tarihinin
bir bilim dal ı olarak yerle ş ip geli ş mesinde fevkalade önemli rol oynad ı lar. Ş imdi,
tarih ara ştı ncı lann ı n devaml ı olarak müracaat ettikleri bu klasik tarihçilerden bazı lann ı , b ırakt ı klar ı ünlü eserleriyle birlikte, öz olarak tan ıtmak istiyoruz.
İ bn İ shak (öl. Hicri 151): İ bn İ shak ilk Siret yazarlanndand ı r. "el-Mebas ve'lMegazi", adl ı kitab ı Siret sahas ı nda yaz ı lanlann ilki say ı l ı r. İ bn Hi şam onu "es-Siretu'n-Nebeviyye" adl ı kitab ı nda özetledi. "Sonra gelen öncekini unutturur" kural ı
gere ği İ bn İ shak' ı n eseri unutuldu, İ bn Hi şam' ı n eserine önem verildi. öyle ki,
nakilciler bile ondan bir şeyler nakletmek istemediler; neredeyse onun dünyada tek
bir nüshası bile kalmayacaktı . Oysa, İ bn Hi şam' ı n bu kitaba dayal ı bir kitap telif
etmesi İ bn İ shak'ı nkinin ihmal edilmesini gerektirmez. Üstelik, İ brı Hi şam, çok
geni ş ilmi gücüne ra ğ men ondan birçok hususu ihmal etti, baz ı şeyleri de hazfetti.
Nitekim İ bn Hi şam, onda bulunan birçok şiiri de benimseyip almad ı . Halbuki, ş iirlerin Hz. Peygamber devri için ayr ı bir önemi vard ı r; bu ş iirler olmasayd ı , bu
farkl ı lı klar olmazd ı . Ş iirin Hz. Peygamber devri için ifade etti ğ i önemi bilen herkez onları n hazfedilmesine üzüldü. Ayn ı durum tarihçiler ve tarihi sevenler için
de sözkonusudur, zira İ bn İ shak' ı n kitabı aynı zamanda bir genel tarih kitab ıd ı r.
İ bn İ shak'ı n kitab ı , Hz. Peygamberin SiretiBir. Çok sevdikleri ve bütün
imkanları yla Sünneti'ne uymak istedikleri Peygamberlerini tan ı mak müslümanlar ı n
öncelikle önem verdikleri bir husustur. Hz. Peygamberi örnek ya şant ı s ı ve üstün
özellikleriyle tan ı mak müslümanlar ı n özellikle üzerinde durduklar ı bir konu olduğ u gibi, müslüman olmayanlar da islam Peygamberini, hayat ı n ı ve özelliklerini
tan ı mak isterler. Mesela, Frans ı z şairi, tarihçisi ve bakan ı Alphonse Lamartine (öl.
1869), "Histoire de Turquie" (Türkiye Tarihi) adl ı eserinin önsözünde İ slam Peygamberini tüm yüce özellikleriyle tan ıt ır. Ona olan hayranl ığı n ı dile getirir. Bat ı l ı
yazar ve ara şt ır ı c ı lar aras ı nda onun kadar Hz. Peygamber hakk ında olumlu şeyler
yazan nadir bulunur. Onun içindir ki, ça ğı m ı z ı n en büyük müslüman bilginlerinden biri olan seçkin ara şt ır ı c ı ve alim Muhammed Hamidullah, Lamartin'in ad ıge-

23

çen kitab ı n ı n ilgili bölümünde (mukaddime) yer alan Hz. Peygamberle ilgili k ı sm ı
"Siretu İ bn İ shak" için yazd ığı mukaddime'de arapçaya çevirerek müslüman
okurlara sunmu ştur.
Hz. Peygamber'in biyografisi ile asr ı saadette meydana gelen olaylar ve sava ş lar
hakk ında orijinal ve geni ş bilgiler ihtiva eden İ bn İ shak' ı n Sire'si bazı güvenilmeyen veya müslüman olmayan ki ş ilere dayanan rivayetleri kapsamakla tenkid edilmi ş tir.
Ancak, İ bn İ shak, Tarih ilminde güvenilir bir alim kabul edilir, hattâ Siyer
ve Megazi ilminin kurucusu say ı l ı r. O, el-mübtede, el-mebas ve el-megazi bölümlerine ayr ı lan eserinde Hz. Muhammed'in (sas) hayat ı nı ayrı nt ı l ı olarak yazan ve
onunla ilgili bilgilerin bize ula ş ması nı sağ layan seçkin bir tarihçidir. O, Siyer ve
Megâzi ilmine büyük bir canl ı l ı k ve geli ş me kazand ı rd ı . Kitabul-Megazi'si Siyer ve
İ slam tarihinde kaynakt ı r.
İ bn Hi şam (öl. 218/833): Ad ı Abdülmelik olan İ bn Hi ş am güvenilir bir
hadisçi ve tarihçidir. Himyer kabilesine mensuptur. İ bn İ shak'in Siret'ini ihtisar
ederek yazd ığı "Siret"i ile ün yapt ı . Eser birçok dile ve Türkçe'ye çevrildi. İ slam
dünyas ı nda büyük ilgi gören "Siretub'nü Hi ş am", İ slam Tarihi ara şt ı r ı c ı l ığı nda
temel kaynak durumundad ı r. Hz. Peygamber devri ve râ ş id halifeler dönemi
olaylar ı için mutlaka ba şvurulmas ı gerekir.
Vaki& (Muhammed b. Ömer): Düzenli bir "Megazi" yaz ı r ı dı r. İ slam' ı n
Hiristiyanl ı k karşı smdaki zaferlerini, Suriye, Irak, M ı sı r ve Afrika fetihlerini büyük
bir co ş ku ile anlatan Vaki" eseri zaman ı mı za ula şan ilk dönem tarihçilerinin
seçkin bir şahsiyetidir. Hicri 130/M. 747'de Medine'de do ğ du. Çocuklu ğ undan
itibaren ilme ilgi duydu; sonunda ünlü bir alim ve tarihçi oldu. Çok cömert olup,
kazand ığı ndan fazlası nı harcad ı ; öyle ki tüm servetini kaybetti ve peri şan bir
durumda Ba ğdat'ta vefat etti. Vakicli'nin ilim ö ğ rendi ğ i ki şiler arasında Malik b.
Enes ve es-Sevri gibi tan ı nmış bilginler vard ı . Eserlerine zay ı f ve güvenilmeyen
rivayetleri de alm ıştı r.
VakidVnin eserinin malzemesini Arabistan, Suriye, Irak ve benzeri ülkelere
yaptığı seyahatler sonucu elde etti ğ i bilgiler te şkil eder. Vakicri'nin eserinde çok
sayı da menkabe mevcuttur. Sahâbilerin biyografileri ile Hz. Peygamber devri
hakkı nda faydal ı ve aç ı klay ı cı bilgiler ihtiva eden "Kitabu'l-Magazi"si Marsden J ones tarafı ndan üç cilt halinde (London 1966) bas ı ld ı . Vakidilnin, "Kitabu'rRidde", Suriye, Irak, M ı sı r ve Mağ rib ülkelerine yap ı lan fetihleri anlatan "Futâh"
ve "Futâhu' ş - Ş am" adlar ı nda ba şka eserleri de vard ı r. Vaki& 28/823 y ı l ı nda vefat
etmi ştir.
İ bn Sa'd (öl. 230/845): EbB Abdullah Muhammed b. Sa'd "Kitabu't-Tabakati'l-Kübra" ad ı ndaki ünlü biyografik tarihi eserin yazar ı dı r. Hz. Peygamber'in
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geni ş

biyografyas ı , yaşad ığı devrin ve ilk dört halife dönemlerinin olaylar ı
hakkında geni ş bilgiler ihtiva eder. Ancak, t ı pkı TaberVnin tarihi gibi, içerisinde
görgü şâhitlerinden gelmeyen ve çok çe şitli yorumlara ve tereddütlere sebep olan
rivayetler de mevcuttur. İ bn İ shak' ı n Sire'sinde bulunmayan birtak ı m anlatı mları n
da yer ald ığı eser Sachau taraf ı ndan 1904'de Hollanda'da bas ı ldığı gibi, Beyrut'ta
da bir ba ş ka bask ı sı yapı ldı (1957).
Mevaliden olan İ bn Sa'd, Hicri 168'de Basra'da do ğdu; VakicIrden sonra ilk
müellif say ı l ı r.
İ bn Kuteybe (198--267/813-889): Hadis, tefsir, dil ve edibiyat ilimlerinde
kendini kabul ettirmi ş seçkin bir alim olan İ bn Kuteybe "Kitabul-Maarif" adl ı tarih kitab ı nı n yazarıdı r. E ğ itim ve öğ retim, kültür tarihi yönünden büyük önemi
bulunan el-Maarif hadisçiler, lisan bilginleri, şiirler ve hatibler hakk ı nda geni ş bilgiler ihtiva etti ğ i gibi, Hz. Peygamber'in hayat ı ve İ slam tarihinin Hicri' lil. asra
kadarki olayları hakkı nda da tatminkâr aç ı klamalar yapmaktad ı r.

HadIS, Arab dili ve edibiyat ı alanları nda oldu ğ u gibi, İ slam tarihi sahas ı nda
da üstün bir mevkie sahip olan Ebii Muhammed Abdullah b. Kuteybe ed-Dineverrnin hayat ı Bağ dat'ta geçti; o, ölünceye kadar ilimle, ilmi eserler yazmakla
me şgul oldu.
Belâzuri (öl. 284/892): Ahmed b. Yahya b. Câbir, İ ran ası ll ı olup, Abbasiler devrinin seçkin bilginlerindendir. Hicri 1. yüzy ı lda yapı lan fetihleri kapsayan
"Kitâbu Futuhi'l-Buldan" ve Kitabul-Ensab' ı -E ş raf" adlar ı ndaki ünlü eserlerin
müellifidir. Belâzuri, kendisinden önceki bilginlerin yazd ı klar ı eserleri inceledi ğ i
gibi, olaylar ı ve onlara esas te ş kil eden rivayetleri sadece anlatmakla kalmay ı p,
üstelik onlar ı sebepleri yönünden inceleyen, siyasi, içtimai ve iktisadi âmilleri üzerinde duran bir yazar olup, de ğ erlendirmelerinde mümkün oldu ğ u kadar tarafs ı z
olmaya çal ış m ıştı r. Rivayetlerini mümkün oldu ğu ölçüde görgü şahitlerinden alan
Belâzurrnin en güvenilir kaynaklar ı Ebu Hasan Ali el-Medâini (öl. 830 veya 845)'nin "Kitabul-Megazisi" ile "Tarihul-Hulefa"s ı d ı r.

Ya'kubt (öl. 292/905): İ bn Vâzih el-Ya'kubt, ünlü eseri "Tarihul-Ya'kubl"
de, İ slam tarihini y ı llara göre, ba şlangı cı ndan 295/872 y ı l ı na kadar inceler. Fars,
Hind, Ermeniye, Ş am, M ı sı r, Mağ rib ve Endülüs'e ilim tahsili için yolculuk yapan,
Ya'kubt ş ii' yanl ı sı olmakla suçland ı . Hz. Ali yanl ı sı ve Ümeyyeo ğ ulları kar şı tı
olmakla itham edilen yazar, rivayetlerine esas te ş kil eden kaynaklar ı aç ı kca gösterir ve tenkide tabi tutar. Ancak, özellikle Hz. Osman devri ve o dönemde meydana
gelen olaylar hakk ı nda subjektif de ğ erlendirmeler yapar, Ehl-i Beyt ve Ali yanl ı sı
bir anlama ve yorumlarna içerisindedir. Ya'kubi Tarihi, 1358 y ı l ı nda Necef'te
bası t&
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Dinever (öl. 282/895): Hicri' III, yüzy ılı n ünlü tarihçilerinden olup, Irak' ı n
Dinever kasabası nda doğ du. "Kitabu'l-Ahbân't-Tival" adl ı ünlü eserin yazar ıdı r.
Belazuri'nin ça ğda ş, olan Dinaveri'nin rivayetleri genellikle İ ran kaynakl ı dı r. III.
Halife Hz. Osman zaman ı nda meydana gelen olaylara, Ali ve Muâviye aras ı ndaki
anla ş mazl ı klara ve Ümeyyeo ğ ulları devri olayları na özellikle eğilen yazar, Sâsaniler yönetimi ve Irak fetihleri, Göktürkler, Maverâunnehr ve Harezm dolaylar ı ndaki
Türkler hakk ı nda da bilgiler verir. Ancak İ ran tarihi ile ilgili olaylar ı milliyetçilik
ve İ ran milli görü ş ü açı sı ndan ele al ı r ve değerlendirir. Tarihçi olması nı n yan ı sı ra
zamanı nı n önde gelen matematik ve tabiat ilimleri bilginlerinden biri olan Dinaverilnin ünlü eseri et-Tival' ı , Ara pça metni J. Wildamir taraf ı ndan tashih edildikten
sonra W. Guirgass taraf ı ndan 1888'de Leiden'de bas ı ldı . Ayn ı eser, 1912 y ı l ı nda
Lyden'de, mükemmel bir fihristle Kratchavsky taraf ı ndan ne şredildi.
Taberi (224-309/838-923): Hicri III. yüzy ı l ı n seçkin tarihçi ve tefsircilerindendir. 224'de Taberistan' ı n Amel şehrinde do ğdu. Orta halli bir aile çocu ğ udur. Tahsilini Amel'de yapan Ebii Cafer Muhammed b. Cerir b. Rustem, ilim ö ğ renmek gayesiyle M ı sı r, Suriye ve mücavir bölgelere yolculuk yapt ı , Bağdat'ta hadis ve fı kı h tahsil etti. "Tarihu'r-RusGI ve'l-Mulûk" ad ı ndaki ünlü eserin sahibi olan
Taberi, Abbasilerin 'inhitat devrinde ya şad ı . "Câmiu'l-Beyan fî Tefsiri'l-Kur'an"
adl ı ünlü tefsir kitab ı n ı n da yazar ı olan Taberi, Kur'ân, hadis ve f ı k ıh ilimlerinde
otorite idi. Zaman ı nı n seçkin bilginleri yan ı nda tahsilini tamamlayan imam Taberi,
tarih sahas ı nda islam aleminin Herodot'u say ı l ı r. Taberi Tarihi de büyük bir şöhret
kazanm ış t ı r. Nitekim o, Câmiu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an adl ı kitab ı ile de tefsir
ilminin kurucular ı ndan biri kabul edilir.
"Taberi Tarihi" k ısa ad ıyla tan ı nan ünlü tarihi eseri, esas itibariyle, iki büyük
bölümden olu şur: Birincisi İ slam öncesi insanl ı k tarihidir ki, yarat ı l ıştan Islam' ı n
zuhuruna kadar olan dönemi kapsar; ikinci bölüm ise, Islam' ı n ba ş lang ı c ı ndan Hicri III/M. IX (302/915) yüzy ı la kadar ki dönemi kapsar. Eserde yer alan olaylar yüzy ı llara, belirli dönemlere veya konulara göre de ğ il, meydana geldi ğ i y ı llara göre
düzenlenmi ştir. Bu bak ı mdan, İ bn İ shâk'in Sire'sinden önemli nakillerin de yerald ı ğı Taberi Tarihi, öncelikle tertibsizli ğ i ve rivayetleri aras ı ndaki ba ğ lant ı s ı zl ı klanyla
dikkat çeker. İ srailiyit merakl ı sı ve kı ssa hayran ı da gösterilen ünlü tarihçi, önüne
gelen rivâyeti ve bilgiyi, buldu ğ u her haber ve malumât ı , tenkide tabi tutmadan,
olduğ u gibi kitab ı na almıştı r. İş te Taberi tarihinin en büyük özelli ğ i, herhangibir
olay hakk ı ndaki tüm rivayetleri toplay ı p nakletmesidir; öyle ki bazan tekbir olayla
ilgili birçok rivâyet zikreder, bu yönden Kitab' ı bir tarihi rivayetler ve bilgiler
hazinesidir. Ancak, anlat ı lan olayları n hakikatı na aykı rı ve İ slâm'a taban tabana
zı t haberler de bu büyük hacimli ve ünlü eserde mevcuttur.
Kendisinden çok hacimli bir kitab ı n kı saltı l ışt olan bu dev eser, gerek genel
tarihçilik ve İ slam tarihi gerekse Mâveraunnehr ve Kafkas bölgelerinde Islam' ı n
yay ı l ış tarihinden sözetti ğ i için Türk-islam tarihi yönünden de büyük önem ta şı r.
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Belki de, milli tarihimizdeki özel önemi sebebiyle olsa gerektir ki, eser, Osmanl ı
devleti zaman ında birkaç defa türkçeye tercüme edilmi ştir. İ lk tercümesi, Farsça
Bel'ami tercümesinden, Hüsamettin Çelebi taraf ı ndan Hicri 710/M. 1310 y ı l ı nda
yapı lmıştı r. Bu tercümenin, daha sonraki y ı llarda Istanbul'da ve M ı sı r'da be ş
baskısı daha yapı lmıştı r. XVI. yüzyı lda Matrakç ı Nasuh, Taberf Tarihi'ni Arapça
aslı ndan Türkçe'ye tercüme etmi ş olup tercümesi "Mecmau't-Tevârih" ad ı n ı taşı r. M. de Goeje tarafı ndan 1879-1965'de Leiden'de, 13 cilt halinde yay ı nlanan
Taberl Tarihinin Türkçeye son tercümesi Zakir Kadri Ugan taraf ı ndan 1954-1958
y ı llar ı nda yap ı lm ışt ı r. Tercüme İ starbul'da bas ı lm ış olup"Milletler ve Hükümdarlar
Tarihi" ad ı nı ta şı r. Ayrı ca Mısı r'da bası lan Taberi Tarihi'ne tabib ve tarihçi Kurtubi bir zeyl yazm ış t ı r; burada TaberVnin tarihinde bulunmayan baz ı olaylara,
ihmal etti ğ i rivâyetlere yani Hicri' 291/905 tarihinden Abbasi halifesi el-Muktedir
(öl. 320 / 934)'in hilâfetinin sonuna kadan olan ödnemde meydana gelen olaylara ve haberlerine yer vermi ştir.
Mes'udi (öl. 345/957): Dedesi İ bn Mes'ud'a nisbetle "Mes'udf" lakab ıyla
çağrı ldı . Hicri IV. yüzy ı lda Irak'ta ya şamış seçkin tarihçilerden biridir. Ba ğdat'ta
doğdu, M ı sı r'da Fustat (Kahire)'ta öldü. Tahsilini Ba ğ dat'ta tamamlayan Mes'udi,
tı pkı selefleri gibi, ilim tahsili için çe ş itli ülkelere yolculuk etti.
Mes'udi, ünlü "Muriicu'z-Zeheb" ve "Kitâbu't-Tenbih"in yazar ı dı r. Abbasiler devrinde ya şayan Mes'udi ünlü sahâbi Abdullah bin Mes'ud'un soyundan gelen
seçkin bir tarihçidir. Hicrl III/M. IX. yüzy ı l ı n sonları nda Bağdat'ta do ğan Ebu'lHasan Ali el-Mes'udt, e ğ itim amacı yla Fars, Hind, Filistin, Ş am, M ı sı r ve Endülüs'te bulundu. Buralarda tarih ve co ğ rafya ile ilgili rivâyetleri toplad ı . Mes'udryi
ünlüle ştiren "Muriicu'z-Zeheb'i meydana getirdi. Ad ıgeçen milletlere ve
devletlere göre bölümlere ayrı lan Murbc, iki ana bölümden olu şur. İ slâm öncesinde mevcut olan kavimler ve durumlar ı , kozmo ğ rafya ve co ğ rafya meseleleri ile
Abbasi halifesi el-Muti'lillah devrine kadarki İ slam tarihini ihtiva eder. Mesuffnin
bu ünlü eseri B. de Meynard ve P. d Courteille taraf ı ndan "Les Prairies d'Or" (Paris
1861-1877) ad ı yla fransı zcaya çevrildi ğ i gibi, onun bir di ğer değ erli eseri "etTenbih" de, Carra de Vaux taraf ı ndan "Le Livre de l'avertissement" (Paris 1897)
unvanı ile aynı dile aktar ı lmıştı r.
İ bn Abdi'l-Hakem (öl. 257/871): Ebu'l-Kas ım Abdurrahman b. Abdi'l-Hakem, M ısı rl ı olup seçkin bir aileye mensuptur. Eserleri bize kadar ula ş an M ısırl ı ve
Kuzey Afrikal ı en eski tarihçilerden biridir. Babas ı Abdu'l-Hakem, zaman ı nda
M ı sı r'ı n hadis ve fı kıh sahası ndaki bilgin ki şilerindendi. 214/M. 830'da ölen
Abdu'l-Hakem, sahib oldu ğ u ilim ve irfan sayesinde, M ı sı r'da, Mâliki mezhebi
imamı oldu, M ı sı r kadı sı nin da dan ışmanl ığı nı yaptı . Muhammed, Abdul-Hakem,
Sa'd ve Abdurrahman adlar ı ndaki dört o ğ lu Mı sı r'ı n seçkin bilginleri aras ı nda yer
aldı . Abdurrahman ise ünlü bir tarihçi oldu. O, 871'de, Fustat (eski Kahire)'de
öldü. Hadis ilmiyle alakalı bir eseri bulunan Abdurrahman' ı n en önemli kitab ı ,
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Mı sı r ve Kuzey Afrika'n ı n fethiyle ilgili eseridir. "Futâhu M ı sr ve'l-Ma ğ rib" adı nı
ta şıyan eser, onun geni ş bilgisine delil te ş kil eder, ancak eserde, tepki klasik tarih
kitaplar ı gibi, fikri ele ştiricilik yoktur. Büyük bir özenle öteki rivâyetleri ve olaylarla ilgili bilgileri toplam ışsa da, haberleri kar şı la şt ırma, olaylar ı da ele ştirme
yoluna gitmemi ştir.
İ bn Yahya es-Sevl? (öl. 335/946): 335/946'da Basra'da ölen EL İG Bekr Muhammed, Hicri IV. yüzy ı l ı n üç büyük bilgininden biridir. Bir bak ı ma İ slam bilginlerini temsil eden bu ilmi şahsiyetler felsefeci Farabi, matamatik ve heyet ilimleri
bilgini emir EbG Nasr b. Erk, tarihçi ve edebiyatç ı es-Sevli veya es-Stili' idi. es-Sev11'nin Abbasiler tarihiyle ilgili eseri me ş hur olduğ u gibi, edebiyat sahas ı nda da k ıymetli eserler vücuda getirmi ştir.
es-SevIt Cürcan' ı n seçkin ailelerinden birine mensuptur. Dedesi Sevil Tekin
Cürcan' ı n tanı nmış emirlerindendir; Emeviler zaman ı nda askeri alanda büyük
yararl ı klar gösterdi. Amcas ı İ brahim b. Abbas es-Sevli ile beraber Arab edebiyat ı
ve dili ile tarih ilmine büyük hizmette bulunan es-SevIrnin en me şhur eserleri
"Tarihu'l-Abbasiyyin" ile "Ahbâru'l-Karâm ı ta"d ı r.
el-Makdis?: Hicri' IV. yüzyı l ı n seçkin bilginlerindendir. Hayat ı hakk ında fazla
bilgimiz yoktur. Onun Filistin'de doğduğ u, 355-356/966'da Sicistan (Bust)'da
ya şadığı bildirilir. Sicistan'ı n yönetimi bu sı rada, 'Al u Asuman'da, Mansur b.
Nuh'taydı . Mansur'un vezirlerinin birinin iste ğ i üzerine "Kitabu'l-Bed'i ve't-Tarih"i
Bust'te kaleme ald ı . Ancak bu kitap, ötedenberi ünlü filozof el-Kindi'nin ö ğ rencilerinden olan el-Belh? (öl. Hicr7 322)'ye isnad edildi. Oysa kitab ı n 355-356 y ı l ı nda
el-Makdisi tarafı ndan yazı lmış oldu ğ u birçok ara ştı rıcı tarafı ndan ispat olunmu ştur. 'Kitabu'l-Bed'i ve't- farih, hem bir siyâset tarihi hem de dinler ve medeniyet
tarihi kitab ıd ı r. Hemen hemen bütün İ slâm ilimlerine yer veren eser, 22 bölümden
meydana gelir, çe ş itli dinler ve taraftarlar ıyla islam mezhepleri tarihi (19 bölüm
içerisinde) hakkı nda önemli bilgiler verir. Hicri 350'ye kadarki olaylar ı öz olarak
içeren Kitâbu'l-Bed'i, frans ı z yazar H. Clamen taraf ı ndan, Damad İ brahim Pa şa
kütüphanesindeki tek nusha istinsah edilerek ve frans ı zca çevrisiyle beraber, 5 cilt
halinde Paris'te yay ınlanmıştı r.
İ bn Nedim (öl. 386/996): Ebu'l-Ferec Muhammed b. ishâk b. EbG Yâ'kub'un
hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. O, kendi türünde e şsiz bir eser olarak de ğerlendirilebilecek "Fihrist" adl ı ünlü kitabı ile tanı nı r. İ slam ilimlerinin Hicri III.
yüzy ı ldaki durumu hakk ında en güvenilir bilgileri içeren eserin en büyük özelli ğ i,
kaybolan, yokolan veya yakı lan pekçok eserin adlar ı nı , yazarları n' ve muhtevas ı nı
bize tan ıtmas ı d ı r. İ bn Nedim'in Fihrist'i 378/988'de yaz ı lm ışt ır. İ bn Nedim de
eserin telifinden 8 y ı l sonra 388/996 y ı lı nda ölmüştür.
Fihrist, yalnı zca bir katalog olmay ı p pekçok tarih? bilgi ihtiva etmektedir.
Hicrl' IV. yüzy ı lı n ortalar ı na kadarki islam dü ş ünce ve uygarl ı k tarihi içinde ayrı
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bir önemi vard ı r. On ,makaleden olu şan eserin, 9 ve 10. makaleleri İ slam tarihi ve
dinler tarihi konular ı na ayrı lmıştı r. Baz ı mezhepler hakk ı nda da ilgi çekici bilgiler
vard ı r. Gustave Flugel, bu çok önemli eseri, Miladi 1871'de ne şretti; eserin Köprülü kütüphanesinde bir yazma nushas ı vard ı r.
İ bn Hüseyin el-Beyhâkl (386-470/996-1077): Horasan' ı n Beyhak nahiyesine ba ğ lı Harisabad'da do ğdu. Çocuklu ğ undan itibaren Sebuktekin o ğ ulları nı n
hizmetinde bulundu. Gaznelilerin en buhranl ı döneminde ya şad ı . İşte Gaznelilerin
ve özellikle de sultan Ferahzâde döneminin bu kar ışı k durumunu yazmaya ba ş lad ı .
Fakat eserin önemli bölümü Mo ğol istilası üzerine yok oldu; bu otuz ciltlik eserden
sadece be ş inci cildin sonundan 10. cilde kadar olan bölümler kald ı . İş te bu 5 ciltlik bölüm Gazneli sultan! Mes'ud'un iktidar ı zaman ı nda (421-432/1030-1041)
meydana gelen olaylar ı kapsar. Tarihi Beyhaki", Gazneli devletinin dahili ve harici
i ş lerini yakı ndan bilen birisinin hat ı ra defteri durumundad ı r; bu durumu ile Beyhaki Tarihi belirtilen dönem ve devlet için çok önemli bir tarihi belgedir. Morlay,
onu 1862'de, "Bibliothecas İ ndias" serisi içerisinde ne şretti.
İ bn Miskeveyh (öl. 421/1029): Rey'de do ğdu; Mu'izuddevle'nin veziri Ebû
Muhammed Muhallebi"nin arac ı lığı ile saraya intisab etti. Çok ki ş i ondan İ slam
ilimlerini öğ rendi: İ bn Miskeveyh, "Tecâribu'l-Umem ve Teâkibu'l-Himem" adl ı
eserin yazar ı dı r. Ebil Ali Ahmed b. Miskeveyh, büyük bir titizlikle ve bilinçle
yazd ığı bu eserinde ak ı lcı ele ştiricilik metodunu uygulad ı . Eser, halife Adudeddevle'nin ölüm tarihi olan Hicri 382'ye kadar ki olaylar ı kapsar. Hicri IV. yüzy ı l
olayları hakkı nda bizi en iyi şekilde ayd ı nlatan eserlerden biri olan Tecâribu'lUmem, büyük bölümü ile İ ran tarihine aittir ve İ ran milliyetçili ğ i temayülü ile
kaleme al ı nmıştı r.
İ bn Miskeveyh, ahlak, mant ı k, matematik ilimleri ile Megâzi konular ı nda da
birçok kitap yazmıştı r. "Kitâbu Adâbil-Arab ve'l-Furs", "Kitâbu Tertibi's-saade",
"Kitâbu's-Siyâse", "Kitâbu's-Siyer" bunlardand ı r. Son devir ara şt ı r ı c ı lar ı ndan
Gibb, Tecâsibu'l-Umem'i de kendi ad ı yla an ı lan seri içerisinde yay ı nlatt ı . Bütünüyle ingilizce olan bu yay ı m ı n ı n yan ı s ı ra eser M ı s ı r'da da, 5. ve 6. ciltleri F. Zeki
el-Kürdt tarafı ndan, İ bn Cerir tarihine zeyl olarak yay ı nlandı . Zeylleri olan eser,
Hicri' III. ve IV. yüzy ı llar için çok önemli bir kaynakt ı r.
İ bn Sa'id el-Endülüsi (öl. 426/1034): "Tabakâtu'l-Umem" ad ı ndaki medeniyet tarihi mahiyetindeki eserin yazar ı d ı r. Hindu, yunan, yahudi ve Arab gibi çe şitli milletlerisosyal yap ı ları , uygarl ı k ve bilimsel durumları itibariyle inceler ve araları ndaki geli ş me-olgunla ş ma yönündeki farkl ı l ı kları gösterir. Tabakâtu'l-Umem,
el-Kifti ve İ bn Ebi Useybia gibi bilim tarihi bilginlerince kaynak olarak kullan ı lmış tı r.
BîrQnî (öl. 443/1050): Ebü Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Brriini, Harezm'in ba ş kenti Kas'da do ğ du. "Tandidu Nihâyeti'l-Emâkin" adl ı eserinin ince-
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lenmesi sonucunda ad ı nı n Beyruni olmas ı gerekti ğ i ileri sürülmü ştür. Anlat ı mları nda arkeoloji, jeoloji ve ekonomi etkenlerine önem verir. Tarihe isrâiliyât ı n ve
ası lsı z haberlerin girmesine kar şı dı r; olaylar ı din ve milliyet duygular ı nı n tesirinden
uzak olarak ve tarafs ı z bir anlayış la yazman ı n zorunlulu ğ una inan ı r. Beyruni Hind
kültür ve medeniyet tarihine dair yazd ığı "Kitâbu mâ li'l-Hind" adl ı kitab ı nı böyle
bir anlay ış la meydana getirdi. Bu kitab ı nda: tarihçili ğin ilkelerinden sözeden
yazar, tarih metodolojisi ve felsefesini, ayr ıca, "el-Asâru'l-Bâkiye", "Kitabu'lCemâhir fi Marifeti'l-Cevâhir" ve "Tandidu Nihâyeti'l-Emâkin" adlar ı ndaki
eserlerinin "mukaddime"lerinde aç ı klar.
Ona göre, tarihte gerçe ğ i ortaya ç ı karman ı n yolu akı lcı deliller veya belgeler
-ile eldeki verileri görülüp duyulan şeylerle kar şı la ştı rmad ı r. Ayn ı şekilde olaylar,
değ i şik dinlere mensup ki şilerin dini ve milli görü ş lerinin ötesinde kalan bir anlayışla aç ı klanmalı dı r. el-Birönt, bencilli ğ i, ı rkç ı l ığı ve a şı rı taassubu tarihi gerçeklerin ortaya ç ı kması nı engelleyen unsurlar olmaktan kurtarmak gerekti ğ ine inanı r,
tarihi ara ştı rmalarda rivâyetleri kar şı la ştı rmanı n ve ele ştirmenin kaç ı l ı nmaz olduğunu söyler. Böylece Hicri V/M. IX yüzy ı lda günümüz tarihçili ğ inde geçerli metod
olan tarih metodunu ortaya koyanlardan biri olur.
İ bn Asâkir (öl. 571/1176): "Tarihu Dima şk" adl ı ünlü eserin sahibidir. İ lk
iki cildi do ğ rudan Dima ş k'a ayrı lan bu hacimli eserin öteki ciltlerinde Dima şk'da
yaşamış melikler, idareciler ve bilginlerden sözedilir. İ bn Asâkir'in bu k ıymetli
eseri el-Ba ğ dadrnin (öl. 463/1070) "Tarihu Ba ğdat ev Medinetu's-Selâm" adl ı
ondört ciltlik büyük hacimli tarihi eserin geli ştirilmi ş ve birçok yönleriyle geni şletilmi ş şeklidir. Bilgisi ve yaz ı lar ı yla zaman ı n ı n yöneticilerinin yak ı n ilgi ve desteğ ini gören İ bn Asâkir tarih rivâyetçili ğ ine hadis metodunu tesir ettirmi ş görünmektedir.
İ sfehâni (öl. 356/967): Arab edebiyat ı nı n müstesna isimlerinden Ebu'l-Ferec
Ali b. el-Huseyn el- İ sfehâni Hicri 284/897'de İ sfehân'da do ğdu. Zeydi olduğ u
belirtilen İ sfehâni arab as ı ll ı dı r. Miladi 967'de Ba ğ dat'ta ölen İ sfehâni'nin en
önemli eseri 21 ciltlik "Kitâbu'l-A ğâni"sidir. Hicri VII. yüzy ı lda tarihçi Celâleddin
b. Va şı l el-Hamevi taraf ı ndan "Tecridu'l-A ğâni" unvanı ile ihtisar edildi ve iki cild
halinde bası ldı . Önemli sayı da şiirlerin de yer ald ığı eserde birtak ı m güvenilmeyen
rivâyetlerin mevcudiyeti ile ş iîlik yanlı sı bak ış ve anlatı m dikkati çeker.
es-Sem'ani (öl. 562/1167): Ebtı Said Abdülkerim es-Sem'ant, Hicri VI.
yüzy ı lda (506/1113) Horasan'm Merv ilinde do ğdu. Hadis ve tarih ilimlerinde
kendisinden övgüyle sözedilen bir isim oldu. Bu iki ilme katk ı ları ndan dolay ı kendisine "Tâcu'l- İ slâm" lakab ı verildi. Dedesi Ebu'l-Muzaffer Mansur es-Sem'an1' de
büyük fakihlerdendi. Temim o ğ ulları nı n Seman koluna mensuptu. Tahsilini devrin
en önemli ilim ve kültür merkezlerinden Merv'de yapt ı . el-Ba ğdacirnin 40 ciltlik
Bağdat tarihine 15 ciltlik zeyl yazd ı . "Kitâbu'l-Ensâb" ad ı nda bir kitab daha.
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yazd ı ki, bir tarih ve ço ğ rafya katalo ğ u durumundad ı r ve Asya tarihi yönünden
çok önemlidir. O, vatan ı Merv beldesinin geni ş bir tarihi olarak 20 ciltlik bir eser
daha yazm ıştı r.
İ bnu'l-Esir (öl. 630/1233): Ebu'I-Hasan İ zzednin Ali b. Ebi'l-Kerem Muhammed el-Cezert Hicri VI. yüzy ı l tarihçilerindendir. 555 y ı lı nda Musul yak ı nı ndaki
İ bn Ömer Cezire'sinde do ğdu. Ebu'l-Kerem'in, Mesciduddin, İ zzudin ve Ziyâuddin
adları ndaki üç bilgin oğ lundan biridir. Do ğ u'nun üç seçkin bilgini olan ve doğdukları kasaban ı n ad ı n ı her tarafta duyuran bu üç karde ş tarihte " İ bnu'l-Esirler" diye
ün yapt ı lar. Tahsillerini Musul'da yapt ı lar. Mesciduddin özellikle hadis sahas ı nda,
küçük karde ş Ziyâuddin ş iir ve in şaa ilminde İ zzuddin ise tarih ilminde me şhur
oldular.
Önemli tarihi' olaylar ı n meydana geldi ğ i yerleri dola şarak Abbasiler devrine
ait geni ş bilgi toplayan İ bnu'l-Esi•(izzuddin), ayr ı ca, tı pkı İ bn Hallikan gibi, devrin ünlü tarihçileriyle görü ştü. O, Musul'da münzevi bir ya şayıştayken İ slam dünyası na hediye etti ği "Kitabu'l-Ensab", "Usdu'l-Gabe fi Ma'rifeti's-Sahabe" ve
"Tarihu'l-Kamil" adlar ı ndaki ünlü eserlerini yazd ı .
Tarihu'l-Kamil onu Do ğ utla ve Bat ıtla büyük ün sahibi yapt ı . Eser, insan ı n
yarat ı lışı ile ba şlayan ve Hicri VI I/M. XIII. (628/1230'a dek) ortalar ı na kadar
cereyan eden olaylar ı kapsar; olaylar ı konular ı na ve tarihi sı raları na göre tertip
ederek zikreder. el-Kamil, Türk- İ slam tarihi yönünden ayr ı bir önemi hâizdir. Bu
önemli eser, frans ı z yazar de Slan taraf ı ndan Frans ı zcaya tercüme edilip orijinal
metniyle birlikte ne ş redildi ğ i gibi, 1290 tarihinde de M ı sı r'da bası ldt.
Osdu'l-Gâbe... adl ı eserinde 7500 dolay ı ndaki sahâbinin biyo ğ rafisini veren'
İ bnu'l-Esirin, "el-Bak ı r fı Tarihi'd-Devleti'l-Atabekiye bi'l-Musul" ad ında bir tarih
kitab ı ile Musul Atabek devletini müstakil olarak ele ald ığı görülür.
ibnu'l-Esir, rivayetlerinde genellikle Taberi"ye dayanmakla birlikte, bazan
onu harf harf takip eder, bazan da ondan ayr ı l ı r. Öte yandan o, rivayetlerinde
isnadlart ve râvi isimlerini zikretmez ve bu konularda aç ı klamada bulunmaz. Bazı
kapal ı haberlerini, şiirlerle rivayetler aras ı nda uyum sağ lamak yoluyla aç ı klamaya
çal ışan İ bnu'l-Esir, Endülüs ve Mağ rib tarihi hakk ında oldukça geni ş bilgiler verdi ğ i gibi, "raberVnin ölümünden (Hicri' 310) Hicrt 623 y ı l ı na kadar olan dönemdeki
olayları ve rivayetleri de ilk defa kitab ı nda toplad ı .
İ bn Hallikan (608/1211): Ş emseddin Ebu'l-Abbas Ahmed b. İ brahim b.
Ebt Bekr, 608/1211 y ı l ı nda Ermil'de doğdu. Babası , Muzafferiddin b. Zeynuddin
tarafı ndan Ermil'de kurulan "Muzafferiyye Medresesi"nin müderrislerindendi. İ bn
Hallikan ilk tahsilini bu medresede yapt ı . Ayrı ca, Ommu'l-Müeyyid en-Neysabud
adı ndaki bilgin kad ı ndan ilim öğ rendi ve icalet ald ığı gibi, Ş eyh Salih b. Hibetul,
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lah'tan da hadis dersleri ald ı . Hicri 621'de, 14 ya şı ndayken Buha'rryi tamamlamay ı baş ard ı . 18 yaşı ndayken ilim öğ renmek amac ıyla çe ş itli yerlere seyahat etti.
Haleb ve Ş am'a gitti. Tahsilini tamamlad ıktan sonra Ş am kad ı l ığı na tâyin olundu.
İ slâm dünyas ı nda yeti ş en ünlü bilginleri ve eserlerini ihtiva eden "VefeyâtulÂyân" adl ı eseri ile ün yapt ı . 1256'da yazmaya ba ş lad ığı eserini 1274'de tamamlamad ı . Hicri I. yüzy ıldan sonra yeti ş en seçkin müslüman bilginleri ve eserlerini ihtiva eden bu önemli eser Wustenfeld taraf ı ndan Goetting'de bas ı lm ış t ı r.
ez-Zehebi (öl. 748/1348): Soyu Temim o ğ ulları na dayanan Ebtı Abdullah
Muhammed ez-Zehebt Türkmen as ı ll ı d ır. Hicri673/M. "I 274'de do ğ du ve 748/1348
de Ş am'da öldü. Hicri 700 y ı l ı na kadarki olaylar ı kapsayan 12 ciltlik "Tarihu
Devleti'il- İ slâm" adl ı eseriyle ün yapt ı . Gerek islam tarihi gerekse hadis tarihi
yönünden fevkalade önemli olan "Siyeru Alami'n-Nübelâ" adl ı muhte şem eserin
de yazar ı olan zehebi tarihte ve hadiste üstatt ı r. Zaman ı n ı nLinlü ilim adamlar ı ndan
ilim öğrendi ve e ğ itim ve ö ğretim amac ıyla çe ş itli ülkelere, M ı sı r, Hicaz ve Ş am'a
seyahatler yapt ı . Ayr ı ca siyasi tarih ö ğ renen Zeheb? önceki tarihçilerin yazd ı klar ı
tarih kitaplar ı n ı n büyük ço ğunlu ğunu gözden geçirdi. O, eserlerinde İ slam tarihini
ba ş lang ı c ı ndan zaman ı na kadar olan dönemde bütün yönleriyle incelemeye çal ış t ı .
Tarihi eserlerinin tertibi-"tabakât" tarz ı nda olan Zehebi, yüzelliden fazla eser yazd ı .
40 tabakaya ayr ı larak yaz ı lan Siyeru Alam' ı n-Nubelâ, Peygamber (sas)'in zaman ı ndan itibaren ya şam ış olan seçkin İ slam bilginlerinin ve sahabilerin biyografilerini kapsar.
Zehebrnin ba ş l ı ca u ğ raşı s ı ilim oldu. Ya ş ad ığı devrin en tan ı nm ış âlimlerinden dersler ald ı ve onlarla yak ı n ili ş kiler içerisinde oldu. O, nahiv ilmini Muvaffakuddin Ebi Abdullah Muhammed b. Ebi'l-Alâ en-Nâsibi el-Baalbekî (öl. H. 695)'den, Arap dili ve edebiyat ı n ı M ı s ı r' ı n seçkin edebiyatç ı s ı Bahâuddin Muhammed
b. İ brahim (öl. H. 698)'den ö ğ rendi.
Ancak Zehebt özellikle tarih ve hadis ilimleriyle ilgilendi. Megâzi, Siyer ve
Genel Tarihle ilgili çok say ı da kitap okudu; Mu'cemleri ve Terâcim kitaplar ı n ı
gözden geçirdi. Çe ş itli alanlarda yaz ı lm ış kitaplar ı ihtisar ederek ilmi ürünlerini
vermeye ba ş lad ı . O'nun ihtisar etti ğ i kitaplar ı n ba şı nda tarih ve hadis ilimleriyle
ilgili kitaplar gelmektedir. Zehebl, ilk telif eseri olan "Tarihul-islam", 714'de
tamamlad ı .
Zehebl, gerek ihtisar etti ğ i kitaplarda gerek telif eserlerinde ele ştirel metodu
hâkim k ı ld ı . "Rical ilmi"ne ve "terâcim" konusuna fazlas ı yla önem vermesi
onun bu anlay ışı n ı n aç ı k göstergesidir. O, hadiste uygulad ığı cerh ve ta'dil kurallar ı n ı tarih ilmine de sokmaya çal ışt ı .
Hadis ilmindeki metodunu tarihte de uygulayan Zehebi büyük bir ele ştirici
tarihçidir. Olaylar ı , rivâyetleri ve senetleri çe şitli yönlerden geni ş bir ele ştiriye
tabi tutan Zehebt'ye göre tarih kavram ı güçlü bir şekilde hadise ba ğ l ı d ı r.
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Ebu'l-Fida (öl. 732/1331): "el-Muhtasar fi Tarihil-Be şer" isimli dünya tarihi
ile "Takvimu'l-Buldân" adl ı coğrafya kitab ı n ı n yazarı d ı r. Özellikle İ bnu'l-Esir'i
kaynak olarak kullanan Ebu'l-Fiffn ı n kitab ı , insanlı k tarihinin yarat ı l ıştan
729/1329 tarihine kadar olan döneminin özlü bir takdimi mahiyetincledir.
es-Subla (öl. 77/1370): Ş â'fii fakihlerinden olan Tkuddin Ebû Nasr Abdulvehhab b. Takiyyudan es-Subki "Tabakâtu' ş - Ş âfiiyye" isimli eserinde "tarihçiler
için kâide" diye bir bölüm ay ı rı r ve burada tarihte usülden sözeder. Tarihçinin
nası l olması gerekti ğ ini belirtir ve özelliklerini s ı ralar: Tarihçi tarafs ı z ve do ğ ru
sözlü olmal ı , ba ş kalar4ndan rivâyet ederken harf harf rivâyet etmelit rivâyetlerin
yalnı zca manâları nı al ı p kendi be ğendi ğ i ibarelerle yazmamal ı , nakletti ği rivâyetleri tenkide tâbi tutmal ı ve senetleriyle birlikte zikretmeli, olaylar ı n sebeplerini iyi
bilmeli ve rivâyetlerin do ğ ruları n ı yanlışları ndan ayı rabilecek bilgi ve metoda sahip olmalı dı r. Ayrı ca tarihçi, övme veya yerme yoluna gitmemeli ; yorumları n'
doğ ru yapmalı , hükümlerinde ihtiyatl ı olmalı ve itidalden ayr ı lmamal ı ; aç ı klama ve
değerlendirmelerinde yaln ızca kendi gördüklerine ve bildiklerine de ğil, ba şkalar ı-.
ı n rivâyetlerine ve bilgilerine de dayanmal ı d ı r. es-Subki, her ne kadar müstakil bir n
tarih kitab ı yazmam ış sa da, ad ı geçen kitab ı n ı n ilgili bölümünde tarih metodol ıâjisi
ve felsefesi yönünden önemli bilgiler vermi ştir.
İ bn Kestr (öl. 774/1373): Ebu'l-Fidâ İ smail, "el-Bidâye ve'n-Nihâye fı 'tTarih" isimli kitab ı n yazarıd ı r. Zehebl' ve baz ı Ş aml ı fakihlerin tilmizi olan İ bn
Kesir'in yarat ı lıştan Hicri VII. yüzy ı l ı n ortaları na kadar olan dönemde dünya
tarihinin takdimi olan eseri, Peygamber (sas)'in hayat ına çok uzun bir bölüm ay ı rı r. el-Bidâye ve'n-Nihâye, Eyyubiler ve Memlukilerin seçkin bir kronigi ile son
bulur.
İ bn Haldun (öl. 808/1407): 732/1332 tarihinde Tunus'ta do ğ du; Hadramutlu olup daha sonra Endülüs'e oradan da Tunus'a gelen bir aileye mensuptur.
Seçkin müslüman sosyolog ve tarihçi Abdurrahman Muhammed b. Haldun, ünlü
hükümdar Timurleng'in yak ı nl ı k ve yardı mları na mazhar oldu. İ bn Haldun, 808/
1406'da Kahire'de öldü.
İ bn Haldun tarih metodolojisini ve felsefesini müstakil olarak ele alan ilk '
müslüman tarihçidir denebilir; o, "Kitâbu'l- İ ber..."nin "Mukaddime" ad ı nı ta şıyan
ve kendini ünlüle ştiren bölümünde bu konulardaki görü ş lerini aç ı klar. Bir yandan
şahsi' rriiişahadelerini esas alan, di ğer yandan ilk tarihi kaynaklardan yararlanan
İ bn Haldun, baş langı çta geni ş bir Kuzey Afrika tarihi, özellikle de "Berber Tarihi"
yazdı , daha sonra bunu geni şletti ve geli ştirdi, genel İ slâm Tarihine dönü ştürdü.
İ bn Haldun, birçok dile çevrilen ve pekçok bask ı ları yapı lan bu ünlü eserinde, özellikle bir ele ştiricidir. Fikirleri ve aç ı klamaları kendi içtihad ve mü şahedelerinin ürünüdür. O, ele ştiriye dayanan bir anlay ış la hem kaynaklar ı hem de rivâ33

yetleri ve olaylar ı ele ştirir. Olaylar aras ı nda sebep ve sonuç yönünden ili şkiler
kurar. İ slam tarihinde yap ı lan tahrifleri ve sonuçlar ı nı , ası lsı z rivayetleri ve gülünçlüklerini misaller vererek uzun uzun anlat ı r. Ayn ı şekilde o, temelini ele ştiriciligin olu şturdu ğ u tarih metodolojisini de "Mukaddime"de uzunca aç ı klar.
Bilimsel ve ele ştirisel tarihçili ğ in kurucular ı ndan, tarih felsefesinin önde gelen isimlerinden olan İ bn Haldun, yalnı zca olaylar ı ele al ı p, olduğ u gibi nakleden
'nakilci veya rivâyetçi tarihçili ğe' kar şı dı r, bu anlayış la tarih yazanlar ı sert bir
dille ele ştirir. İ bn Haldun'un tarihçili ğ inden daha önce sözetmi ştik.
Makrizt (öl. 845/1442): Takiyyuddin Ahmed el-Makrizt, "Kitâbu'l-Mevaiz
ve'l- İ tibar bizikri'l-H ı tat yel-Asar" adl ı medeniyet tarihi kitab ı nı n yazar ı d ı r.
766/1364'de Makriz'de do ğdu. Babas ı ve dedesinin seçkin hanefi fakihlerinden
olmalarına kar şı lı k, o şaffili ğ i benimsedi ve hanefili ğe karşı oldu. Birkaç defa
haçca gitti ve uzun süren bir hastal ı ktan sonra 845/1442'de Kahire'de öldü.
Çe şitli ilim dalları nda birçok eser yazd ı . Özellikle M ı sı r uygarl ı k tarihine ayrı lan
eserinde çe şitli kabilelerin ve ailelerin sosyal ve ekonomik yap ı ları ndan, gelenek
ve göreneklerinden, törelerinden ve bayramlar ı ndan, yönetim durumlar ı ndan ve
idarecilerinden uzunlamas ı na sözeder. Makrizt M ı s ı r' ı n ilk ça ğ lardan Mita& XV.
yüzy ı la kadar ki ekonomik tarihinden sözeden " İğasetii'l-Umme bi ke şfi'l-Gimme"
adl ı bir ekonomi tarihinin de yazar ı d ır.
Bürdt (öl. 874/1469): Ebu'l-Mehasin b. Ta ğarrt el-Bürcli, Makrizi'nin tilmizidir. "Kitabu'n-Nuâmu'z-Zahire fi Mulûki M ı sr yel-Kahire" ad ı ndaki eseri, İ slam
fetihlerinden Hicri IX. yüzy ı la kadarki M ı sı r tarihini ihtiva eder. Ayn ı şekilde İ bn
Hacer el-Askalani (öl. 852/1449) de, "Tarihu M ı sr fi Ahdrt-Tuluniyytn
İ h şidiyyîn" isimli eserinde M ısı r tarihini geni ş olarak inceler .
En eski İ slam Tarihi kitaplar ı na örnek olmaları yönünden en tan ı nmış olanlar ı n] öz olarak tan ıtmaya çal ış t ığı m ı z bu eserlerin yan ı nda, İ slam tarihçili ğ inde
önemli yeri olan bir çok ba şka eser ve kaynak vard ır. Cemâluddin Ebu'l-Hasan
Ali b. Yusuf el-K ı fti "Ahbaru'l-Ulema biahbari'l-Hukema' adl ı kitab ı nda Hicri
VI. yüzy ıla kadarki dönemde ya şam ış olan seçkin İ slam tarihçilerini bizlere tan ıtt ığı gibi, M. Ş emseddin (Günaltay)' ı n "Islam'da Tarih ve Müverrih ► er" isimli eserinde de tarihçilik ve İ slam tarihinde metodoloji konusundaki özlü aç ı klamalar ı n
yan ıs ı ra, seçkin müslüman tarihçilerin ve tarihi eserlerinin -biyografik seviyedemüstakil olarak ele al ı nd ığı n ı görmekteyiz. Ayr ıca, ilk İ slam tarihi kaynaklar ı
hakk ı nda giri ş bölümünde öz bilgiler vermek İ slam tarihi ve Siyer yazarlar ı nda
bir gelenek halindedir.
Öz biyografı k bilgilerle tan ı tmaya çal ıştığı mı z bu kaynaklar ı mı zı n yan ı sı ra,
Ansiklopedik sözlük' durumundaki tarihi eserlerle çok say ı da müslüman seyyah ın
yazd ı kları seyahatnameler, teracim ve hat ı rat kitaplar ı da İ slam tarihinin önemli
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kaynaklarını olu ştururlar. Özellikle seyyahlar, gezdikleri ülkelerde gördüklerini ve
duyduklar ı n ı bütün ayr ı nt ı lar ı yla 'r ı hle' (seyahatnâme) ad ı ndaki eserlerinde yazd ı lar; bu ülkeleri ve yerle şim merkezlerini hem tariht ve co ğ rafi' özellikleri, hem de
idari, siyasi, içtimal; iktisadi' ve kültürel durumlar ıyla en iyi bir şekilde tan ıttı lar.
Yakut el—Harnevi (öl. 626/1229)'nin "Mu'cemu'l-Buldan"1 ve "Mu'cemu'lUdebâ"s ı , İ bn Ebt Usaybia (öl. 668/1270)nin "Tabakâtu'l Et ı bbâ"sı , Haci Halife
(öl. 1067/1657)'nin "Ke şfu'z-Zunitn"u Ansiklopedik Sözlük mahiyetindekl tarihi
eserlere; İ bn Batuta (öl. 779/1377)'nin "Tuhfetu'n-Nuzzâr fi Garâbil-Emsar ve
Acaibil-Emsar", Evliya Çelebi (öl. 1611-1682)'nin "Seyahatnâme", et-Temgurid (öl. 1003/195)'nin "en-Nefl ıatu'l-Miskiyye fi's-Sefareti't-Türkiye", el-Ayyâ şi
(öl. 1090/1679)'nin "Mau'l-Mevaid" adlar ı ndaki seyahatnâmeleri r ı hle türünden tarihi kaynaklara; İ bn Meryem'in "el Bustân fi zikri'l-evliya ve ulemâ biSağru'l-Cumani" adlar ı ndaki eserleri de terâcim ve hat ı rât kitaplar ı na örnek göste,
rilebilir.
Öte yandan, Milâdi XVIII. yüzy ı l ı n sonlar ı ve XIX. yüzy ı l ı n ba ş ları ndan
itibaren İ slam tarihi alan ı nda, öteki ilim dallar ı nda oldu ğ u gibi, önemli say ı da
inceleme ve ara ştı rman ı n yapı ld ığı gözlenmektedir. Mevlana Ş ibli'nin "Asr- ı
Saadet", Muhammed Hamidullah' ı n " İ slam Peygamberi", "Islam'da Devlet
Anlay ışı " ve "Hz. Peygamberin Sava şları ", Corci Zeydan' ı n "Tarihu Temeddüni'lİ slam", Hasan İ brahim Hasan' ı n "et-Tarihu'l- İ slamr, İ zmirli İ smail Hakk ı 'n ı n "Tarih-i İ slam" ve "Siyer", Ahmed Emin'in "Duhal- İ slam" ve "Fecru'l- İ slam", M.
Ası m Köksal' ı n " İ slam Tarihi", Watt' ı n "Hz. Muhammed Mekke'de" ve " İ slam
Düş üncesinin Te ş ekkül Devri", M. Lings'in "Hz. Muhammed'in Hayat ı ", Zekâi
Konrapa'n ı n "...Peygamberimiz" adlar ı ndaki eserleri ve benzerleri ile, Hasan
Munis'in Endülüs tarihiyle ilgili çal ış maları , Abdülcelil Temimt, Ebu'l-Kâs ı m
Sadullah ve Abdurrahman el-Ciylali, Tevfik el-Medent gibi yazarlar ı n Kuzey
Afrika ile alakal ı ara şt ı rmalar ı , Brockelmann ve F. Sezgin'in kronolojik tarihle
ilgili çal ış malar ı Mustafa Fayda'n ı n Il. Halife Hz. Ömer devri ile ilgili ara şt ı rmaları ça ğı mı zda İ slam tarihi alan ı nda yapı lan inceleme ve ara ş tı rmaları n baş l ı calar ı olarak zikredilebilir.
Yusuf el-I şş 'ı n "ed-Devletu'l-Emeviyye" ve Abdülaziz Sâlim'in "Tarihu
Devleti'l-Arabiye" adlar ı ndaki ara ştı rmalar ı da siyasi tarihçili ğ e örnek gösterilebilir. Burada, günümüzde, tarihçilik yönünden çok büyük bir önemi olan süreli
yay ı nları n varl ığı na ve çoklu ğ una, insanl ı k tarihinin bilim, kültür, sosyal ve ekonomik yönlerini tümüyle kucaklayacak büyük bir yayg ı nl ığa kavu ştu ğ una, dolay ı s ı yla
tarih ara ştı ncı larına büyük faydalar sağ ladığı na i şaret etmek isteriz.
Son olarak, İ slam tarihinin büyük bir bölümünü te şkil eden Türk İ slam Tarihiyle ilgili olarak yapı lan ve sayı ları , günümüzde, gittikçe artan inceleme ve ara ştı rmalar ı n varl ığı na ve çoklu ğ una i şaret etmek uygun olacakt ır. H. Gazi
Yurdayd ı n, "Islam Tarihi Dersleri" (Ankara 1988) adl ı kitabı n ı n giri ş inde Türk-
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İ slam Tarihi alan ı nda yapı lan çal ış maları -dönemlere göre sm ı fiand ı rarak- tan ıtı r
(ss. 118-); Gazneliler devri (963-1186)'dan ba ş layı p Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları (1071-1308) yoluyla devam eden kaynaklar ı n tan ıtı mı bölümü,
Osmanl ı devri (1299-1923) k ısmı nda daha geni ş olarak sürdürülür (Il. Murat devri, Fatih devri, Yavuz devri, Kanuni devri vb. gibi). Bu dönemlerin tarihçileri
eserleriyle birlikte takdim edilir.
Ayrı ca, merhum Osman Turan' ı n "Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi",
Bahaaddin Ögel'in "Türk Kültür Tarihine Giri ş ", İ smail Hakkı Uzunçar şı l ı 'nı n ve
Enver Ziya Karal' ı n "Osmanl ı Tarihi", Hammer'in "Devlet-i Osmaniye Tarihi",
Mustafa Nuri Pa şa'n ı n "Nedyicu'l-Vukuât", adlanndaki eserleriyle Kâtib Çelebi,
Karaçelebizade, Abdurrahman Ş eref Bey, Cevdet Pa şa, Lutfi Efendi, Zeki Velidi
Toğan, Fuad Köprülü, F. Sümer, M. Akda ğ , C. Cahen, Robert Mantran, H. Lammens, Bernard Levis ve benzeri yazarlar ı n inceleme ve ara ş tı rmaları ile Hakk ı
Dursun Y ı ldı z, Semiha Ayverdi, Zekeriya Kitapç ı , Ahmed Ya şar Ocak, Ahmed
U ğ ur, Bahaaddin Yediy ı ld ı z, Ya şar Yücel, Ali Sevim, K. Kopraman vb. tarihçilerimizin Selçuklu ve Osmanl ı dönemleri Türk tarihi ile ilgili çal ış malar ı Türkİ slam tarihini çe ş itli yönleriyle ele alan ve tan ıtan eserlerdir.

İ SLAM TAR İ HÇ İ L İĞİ N İ N DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Genel De ğ erlendirme:
Olu ş umundan itibaren geçirdi ğ i aşamalar ı öz olarak sundu ğ umuz İ slam Tarihi, genel insanl ı k tarihi içerisinde önemli bir yer tutar ve onun en büyük kollar ı ndan birini olu şturur. Çünkü genel tarihin bin be şyüz y ı ll ı k bölümünde Müslümanlar ı n idâresinin ve İ slam medeniyetinin damgas ı vard ı r; İ slam, bu sure içerisinde insanl ığa çok önemli yenilikler getirdi.
Ayrı ca, Kur'ân ve Hadis, genel ve özel tarih gibi hem ilahi hem de be şeri
kaynakl ı İ slam Tarihi, insanl ığı n geçmi ş i, maddi ve manevi tekamülü, dini ve
ahlaki yapısı ile sosyal ve ekonomik durumu konular ında samimi ve güvenilir
bilgiler verir. Bu bak ı mda'n baz ı İ slam tarihi kitaplar ı , her ne kadar tahlil, mukayese ve tenkidden yoksun iseler de, Kur'ân'a, hadislere, vakalar ı görenlere ve onlar ı
senetli olarak rivâyet edenlere dayanan yaz ı l ı ve sözlü vesikal ı , râb ıtal ı ve güvenilir eserlerdir. En önemli yönlerinden bir di ğ eri de, rivayetleri ve olaylar ı olduğ u
gibi tarih ara şt ı r ı c ıs ı n ı n herhangi bir ilave veya ç ı karma yapmas ı na izin vermeden
aslî durun ı uyla bize kadar ula şt ırmas ıd ı r.
Öyleyse, İ slam Tarihine malzeme sa ğ layan kaynaklar, ilahi ve be şeri olmak
üzere ikiye ayr ı lı r: Kur'ân ve Hadisler ile İ slam Tarihine vücut veren İ slam vahyi,
İ slam Peygamberi ve özellikle İ slarn' ı n tarihi geli ş imi konular ı nda, müslüman
âlimler ile gayri müslim ilim adamlannca yaz ı lan eserler ve yap ı lan ara ş tı rmalar da
müslüman toplum yaşay ışı nda meydana gelen olaylar hakk ı ndaki haberlere esas
te ş kil eder.
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Öte yandan, İ slam Tarihi, sebep ve sonuç yönünden birbirini izleyen olaylardan ibaret olan insanl ı k tarihinin yeni bir dizisidir. islam inanç yap ı sı ve ilahi
ilkeleri ile bunları n müslümanlar üzerindeki etkileri, Müslümanlar ı n yaşamları ,
uygarl ı k, kültür ve bilimsel durumlar ı , madde ve mana alan ı nda yaptı kları ilerlemeler, Hz. Peygamberin ve ra ş id halifelerinin yönetimleri, İ slam Peygamberi
ve ash"abt, müslüman devletler ve milletler dönemlerinde meydana gelen önemli
olaylar, müslüman ülkelerin ve milletlerin genel özellikleriyle tan ı tı lmaları islam
Tarihinin ba ş lı ca konuları nı olu şturur.
İ slam Tarihi dal ı nda, ba ş langı çtan günümüze kadar, birbirinden de ğerli
onbinlerce kitap vücuda getirildi. islam Tarihi her devirde yeniden yaz ı ld ı . Bu
durum, bize, ayn ı konulardan yeniden sözedilmesi gibi görünebilir. Ancak, İ slam
Tarihinin her devrinde yeni ku şaklar taraf ı ndan yeniden de ğ erlendirildi ğ i ve az
da olsa bu yönden, yeni inceleme ve ara ş t ı rmalar yap ı ld ığı , meydana gelen olaylar ı n de ği şik zamanlarda yeni bir anlay ış ve metotla incelendi ğ i, tenkid ve tahlile
tabi tutuldu ğu da bir gerçektir.
Gerçekte, islam Tarihi alan ı nda yenilik getirmek kolay bir i ş değ ildir, fakat
temel kaynakları n tanı nı p taranması , ilk elden bilgilerin ortaya ç ı karı lması , yeni ve
orijinal eserlerin meydana getirilmesi olaylar ı n yeni boyutlar kazanrnas ı nı , taze
veriler ışığı nda yeni değerlendirmelere sahne olmas ı nı , dolayı sıyle tarihin daha iyi
anla şı lması nı sağ layacaktı r. Mesela, en eski islam tarihi kitaplar ı nda özellikle
İ slam tarihinin idari, siyasi' ve askeri hadiseleri üzerinde durulurken, yak ı n devirlerde yapı lan ara ştı rma ve incelemelerde Müslüman toplumun özellikle sosyal ve
politik, ekonomik ve kültürel yap ı sı na ağı rl ı k verilmekte, İ slam Tarihi hakkında
yeni bakış lar ortaya ç ı kmaktad ı r. Bunda, yeni tarihi malzemenin ortaya ç ı kışı nı n
da önemli pay ı vard ı r. Ku ş kusuz, Taberi, İ bn Sa'd, Mes'udi ve benzeri ilk devirler
tarihçilerinin eserleriyle ça ğı mı zdaki İ slam Tarihi çal ış maları kar şı laştı rı ld ığı nda,
en azı ndan, ku şaklar arası ndaki bakış açı lan ve de ğerlendirmeler yönünden önemli
farkl ı lı klar oldu ğ u görülür.
Gerçek ş u ki, İ slam Tarihi konusunda çok eser yaz ı ldı ve çok farkl ı değerlendirmeler yap ı ldı . Müslüman tarihçiler genellikle nakli tarihçili ğe veya rivayetlerin aktar ı lması na dayanan tarih yaz ı cı lığı na değer verdiler. Ancak olaylara önem
verirlerken, olaylarla ilgili haberleri metin ve senet yönünden ele ştirmediler.
Genellikle kar şı la ştı rma, ele ştiri ve tahlil onlar ı n eserlerine girmedi. Bununla
birlikte, Zehebi, İ bn Haldun, Ahmed Cevdet, Ş ehbenderzade vb. tarihçiler, klasik
tarihçili ğ in d ışı nda, tenkitçi bir metod ve kar şı la şt ı rmal ı haber ve olay de ğerlendirme anlay ışı ile yeni eserler meydana getirdiler.
Aslı nda, tarih kavram ı nı n anlamları nı , tarihçili ğ in esasları nı ve tarihçinin
vazifesini bilmemiz gerekti ğ i gibi, her milletin tarihini mensub oldu ğ u kültür
çevresi içerisinde, meydana geldi ği şartlar ı ve geçirdi ği a şamaları göz önünde bu-
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lundurarak inceleyip de ğerlendirmek icâbeder. Bu durum uzun bir geçmi şi olan
İ slam Tarihi için de geçerlidir.
Yüzyı llar boyu süren bir tarihi olu ş um ve geli şimin (islam'ı n te şekkül,
geli ş me ve yükseli ş tarihinin) safhalar ı nı genel ve aç ı k bir tarzda görebilmek için,
yersiz aç ı klamalara ve bilgilere bo ğ ulmadan, ama genel tablonun aç ı kl ığı n' ve
doğ rulu ğ unu bozmayacak bir anlay ış la değ erlendirmek gerekir. Bunun için de
öncelikle sa ğ lam ve zengin bir tarih bilgisine, tutarl ı bir tarih metoduna sahib
olmak icabeder. Ayrıca, tarih bilgisinin tahlil, tenkit ve mukayese esaslar ı na göre ,
derlenip toplanmas ı lazı md ı r.
Tarihçinin anlay ış ve görü şleri, bilgi ve metodu, hem tarihi' olaylar ı tüm
aç ı kl ığı ile ortaya koyma ve ele ştirici bir tutumla ay ı klamada hem de onlar ı birle ştirip mevcut bilimsel veriler ışığı nda de ğerlendirerek tarihi' yap ı olu şturmakta
oldukça önemlidir. Böyle oldu ğ u içindir ki, her devrin tarih ara ştı rıcı sı , o devrin
olayları nı önem sı rası na göre ele al ı r ve gerçek görünümleriyle ortaya koymaya çal ışı r. İ nsanl ı k dünyası , mesela; daha çok ekonomik ve sosyal olaylarla ilgilendi ğ i,
bu olaylar ın insanları n ve toplumları n varl ığ ndaki etkileri inkar edilemeyece ği
içindir ki, günümüz tarihi yaz ı lı rken ad ı geçen olaylar ı n dünü ve bugünü sebepsonuç bağı çerçevesinde ara ştı rı lmal ı dı r. Böylece tarihçi, insana, dünün rehberliğinde bugünü en iyi tarzda haz ı rlamaya yönelir. Elbette tarihçi eldeki vesikalara
göre hüküm verir, fakat vesikalar ı n objektifli ğinin ula şı lacak sonuçlar için fevkalade önemli oldu ğ u da bir hakikattir. Onun için tarih ara ştı rıcı sı eldeki vesikaları
tarih metodolojisi kuralları rehberli ğinde ara ştı rı r, karşı la ştı m ve gerçe ğ i bulur
(46). Ayr ı ca, yapı lan inceleme ve ara ştı rman ı n sağ lı kl ı ve güvenilir olmas ı için
tarihçinin, ilk tarih ara ştı rı cı ları nı n çali ş malari ile e ğ ilimlerinin fark ı nda olması ,
yaptığı mukayese, tahlil ve tenkidlerle tarafgirce tutum ve yorumlar ı ortaya
çı karması , mevcut belgelerin genel yönünde hareket etmesi laz ı mdı r.
Gerçekçi anlay ış ve tutumun böyle olması gerekirken, islarn' ı n insanl ı k
üzerinde bir kurtulu ş güne şi olarak doğ ması ve ak ı llara hayret veren bir h ı zla
yay ı lması , çok de ğ i şik dinler, kültürler ve dillerden insanlar ın bölük bölük, ak ı n
akı n, kitleler halinde yeni Din'e girmesi, yeryüzünde -Bizans ve Fars imparatorluklartn ı n yerine büyük Müslüman Devletlerinin ve İ mparatorluklar ı n ı n kurulmas ı , islam'ı n çok kısa bir zaman diliminde dünyan ı n dört bir yan ı na yay ı lması ve çok
say ıda taraftar bulmas ı , Yahudi-Hristiyan kültür ve medeniyetinin yan ı nda bir İ slam
kültür ve medeniyetinin yer almas ı ve onlara önemli etkilerde bulunmas ı , Doğ u'da
ve Bat ı 'da büyük yank ı lar yaptı ; özellikle Kilisenin ve Haçl ı Zihniyetinin flkri've
fiili' olarak Müslümanl ı k aleyhinde bulunmas ı na yol açtı . İ slam' ı n insanl ığa getirdi ğ i hak ve hürriyetin, adâlet ve ilmin, fen ve sanat ı n, e ğ itim ve ö ğretim
46 Ercüment Kuran, Ilim ve Sanat Dergisi, Mart/Nisan 1989 say ısı (24), s.
55.
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anlay ışı n ı n inanç ve ahlak yap ı s ı n ı n, i ş ve ticaret zihniyetinin kuralla şı p kurumlaşarak yay ı lmas ı baz ı çevrelerde İ slâm'a sevgi beslemeyi Tevhid Dinine girmeyi
sağ lad ıysa da, Do ğ u'da ve Bat ı 'da birçok çevrenin tela şa kap ı lması na sebep oldu,
Hak ve Hakikat dü ş manlar ı n ı kar şı harekete geçirdi (47). Emperyalist ve sömürgeci emellerin yan ıs ı ra bu gaye ile de çe şitli alanlarda birtak ı m faaliyetler yap ı ld ı . Böylece, art niyetle veya İ slâm'a taban tabana z ıt gayeler u ğ runa da olsa,
İ slamla ilgilenen bir ikinci topluluk ortaya ç ı kt ı . Bunlar genellikle Bat ı l ı yazarlard ı ve belirlenen amaçlarla İ slam tarihine özel ilgi duydular; XVI. yüzy ı ldan itibaren islamiyet, Müslüman milletler ve ülkelerle ilgili bir dizi çal ış ma yapt ı lar.
Avrupal ı yazarlardan, İ slam Tarihi sahası nda tarfs ı z kalem kullanan, tarihi
olayları tarafsı zca ortaya koyan ve gerçekleri bilimsellik anlay ışı ile aç ı klayan
edebiyatç ı lar ve müellifler her devirde mevcut oldu. Ancak bunlar ı n say ıs ı , değerlendirmelerinde objektif olmayanlar ara şt ırma ve incelemeden sonra verilecek
hükmü, ara şt ırma ve incelemeden önce -pe şin hükümle- verenlerin yan ı nda gerçekten azd ı r. Çünkü İ slâm' ı fikren bozmak isteyen, din, felsefe, sanat, dinler tarihi
ve benzeri bilimler yoluyla Islam' ı n insanl ığa sundu ğ u gerçekleri tahrif etmek,
inanç ve ahlak ilkelerini yanl ış tan ıtmak, münevverleri yeni din aleyhine çevirmek dü şüncesinde olan ve bilimsellik kisvesine bürünen birçok Do ğ ulu ve Bat ı l ı
yazar ortaya ç ı kt ı (48). Dozy'nin Abdullah Cevdet taraf ı ndan Türkçeye çevirilen "Tarih-i İ slâmiyet" isimli kitab ı ile Italyan yazar L. de Caetani'nin Hüseyin
Cahit Yalç ı n taraf ı ndan dilimize aktar ı lan "Tarih-i İ slam" adl ı kitab ı bu tür
anlay ış la yaz ı lan kitaplara örnek te ş kil eder.
İ slam aleminin XVII. yüzy ı ldan itibaren, tarihi ve ilmi olgunla şmaya ayak
uyduramayarak, bilimsel ve teknolojik kurum ve kurulu ş ları nı yenileyemeyerek
bir çöküntü (inhitât) dönemine giri ş i, uygarl ı k yolunda gereken ilerlemeyi yapamam', fikıl ve Hint ilerlemeye ayak .uyduramay ışı , bilimsel gerçeklere sebepsiz
yere sı rt çeviri şi, tenkid ve tahlile dayal ı bilimsel eserler vücuda getiremeyi ş i
Batı 'nı n ilmen, fikren ve fiilen dünyada egemenli ğ i ele geçirmesine ve Müslüman
Toplumu güdümüne alması na, onlara yönelik sald ı rdarda , bulunması na sebep oldu.
İ slam ülkelerini kültür, fikir ve siyasi yönden egemenli ği altı na alması nı sağ lad ı .
Nitekim İ slam âleminde, özellikle son devirlerde görülen bat ı l ı laş ma hareketleri
ile, İ slami kaynakları incelemeyip büsbütün ihmal eden tarihi gerçekleri baz ı Bat ı l ı
yazarlar ı n art niyete dayanan yanl ış fikirlerinde arayan ya da gören bir sürü tarih
ara şt ı r ı c ı sı türedi.
Gerçekte, müslüman tarihçiler pekçok önemli tarih kitab ı yazd ı lar; fakat
-bunlar genellikle birbirinin tekrar ı olan, tahlil ve tenkide dayanmayan, vak'a riva
47 F. Köprülü, Türk Edebiyat ı Tarihinde Usûl T.T. Kurumu, Ankara 1966
s. 6-7.
,

48 Z. Velidi Toğan, Tarihte Usill, s. XV.
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etlerinden ve tesbitlerinden ileri gitmeyen, geçmi şin ışığı nda ya şan ı lan zamanı
düzenlemeye yönelmeyen ve gelece ğe yön verici bilgiler içermeyen, millete ilerleme ye olgunla ş ma yolunu göstermeyen eserlerdir. İşte bu sebepledir ki, islam
tarihi Bat ı 'n ı n aleyhte ele ştirisine maruz kald ı , tarih kitaplar ı m ı z bilimsel ve metodik olmamakla suçland ı (49).
Batı 'n ı n fikir hayatı n ı n kaynağını Eski Yunan inanç ve düş ünce yap ı sı ile
bunları n devaml ı olarak ara ştı rı l ı p incelenmesi, ele ştirici metotla yenilenmesi
oluşturur. Tabiat ı insana bağ lama isteğ i temeline dayanan bu dü şünce yapı sı
pragmatik olmaktan çok ak ı lcı dı r.
Karl Jaspers ve L. Brunschvicg, az önce temas etti ğ imiz özellikteki Bat ı
düşüncesi hakkı nda ş unları söylerler: "Avrupa zihniyeti, Yunan teknik ve tabii
ilimlerinin vazettikleri üsullerle ve Xenaphones'un akidelere dair tenkidi yaz ı lar ıyla
ba ş layan, uzun ası rlar duraklad ı ktan sonra, rönesansla yenilenen bir zihniyettir.
Kaynağı Yunan zekası , Roma cemiyet hayat ı ve hukuku olan bu zihniyet ve
ruh garb âleminde akideleri, fikirleri türlü türlü kanatlar ı birbirine çarp ışt ı r ı yor,
bunda hayat buluyor, en ac ı tenkitlere gö ğ üs geriyor, onlar sayesinde canlan ıyor"
(50).
Sir Denison Ross da ş öyle der: " Ş ark bizden teknik ve metot ö ğ reniyor,
fakat onun bütün te şebbüslerine istikamet vermek, onun ya şad ığı ülkelerin haritalar ı n ı çizmek, onun tarihine, bugünkü hayat ı na ve mesaisine k ı ymet biçmek daima
Garbı n elinde kalacakt ı r. Latin alfabesini kabul etmeleri Ş arkl ı lann yalnı z teknik
değ il, maneviyât sahası nda da Bat ı 'n ı n rehberli ği altı nda kalmaları nı sağ layacaktı r" (51).
Genelde bu temel zihniyete sahip olan, kendilerini ve kültür de ğ erlerini
üstün görüp övünen. Do ğ u'yu ve Do ğ u fikir hayat ı nı küçümseyip yeren Bat ı l ı yazarlar, özellikle XIV. yüzy ı lı n ilk yarı sı ndan itibaren, daha önceki dönemlerde
yapı lan incelemelerin sonuçları nı toplay ı p özetleyen terkibi mahiyette ve geni ş
okuyucu kitlesine yönelik kitaplar yazd ı lar. ilim ve teknolojinin sa ğ ladığı büyük
imkanları müslüman devletleri ve milletleri ya da Afrika ve Hind islam ülkelerini
egemenlikleri altı na alma, onlar ı -yeralt ı ve yerüstü kaynaklar ı da dahil olmak
üzere- her yönden sömürme yolunda kullanan, Hristiyanl ığı yayma emelindeki
misyonerlik çal ış malar ı n ı güçlendirip geli ştirme zihniyetine sahip birtak ı m Avrupalı sömürgeci milletler, emperyalist amaçlarla maddeten ve manen sömürdükleri müslüman devletlerin halklar ı n' tan ı mak gayesiyle islam Tarihi sahas ı nda
birçok ara ştı rma yaptı lar. Bu çal ış malar XIX. yüzy ı l ı n ikinci yarısı ndan itibaren
49 Z.V. Toğan, aynı eser, s. XVI.
50 Z.V. To ğan, adı geçen eser, s. XVI.
51 Ayn ı eser, s. XVII.
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büyük bir atı lı m gösterdi. Birinci dünya sava şı sonrası nda çe şitli müslüman ülkelerde görülen özgürlük (istiklal) hareketleri, politik ve fikri yenilik hareketleriyle
akı lcı l ı k (rationalisme) ve yenilikcilik (modernisme) ak ı mlan Batı 'n ı n politik ve
ekonomik emellerinin yan ısı ra, birtak ı m ilmi zorunluluklar bak ı mından da İ slam
dünyası na daha fazla ilgi duymas ı n' sağ lad ı (52).
Böylece, genel tarih, hem Hristiyan Bat ı 'yı hem de Müslüman Do ğ u'yu ve
semitik dinler d ışı nda kalan Uzak Do ğ u'yu kapsayan be şeri bir terkib görünümü
aldı . XIX. yüzy ı l ı n ikinci yarı sı ndan sonra yaz ı lan tarih kitaplar ı nda bu durumun
özellikle dikkati çekti ğ i görülür. Bu yapı daki tarihi eserler genellikle, İ slam' ı n
doğ usundan, temel inanç ve ahlak ilkelerinden, kelâm ve felsefeden, itikad ı
ve fikri İ slam mezheplerinden, tasavvuf ve tarikatlardan,geleneksel İ slam inanç
sisteminden uzakla ş mış "heterodoks topluluklar"dan,son zamanlarda ortaya ç ı kan "yenilikcilik ak ı mları "ndan ya da bugünkü müslüman ülkelerin politik ve etnik
yapı larından sözeden kitaplard ı r. Müslüman toplumun tarihi tekarnülü üzerinde
durmazlar (53). Oysa, Hristiyan aleminin yaz ı lacak-çizilecek birçok önemli sorunları vardı . XVII. yüzy ı ldan itibaren Bat ı 'da, özellikle de Fransa'da uydurma
belgeler ve bilgilerle sahte tarih yaz ı ldığı , yani tarihte hurafecilik ve tahrifcilik
yapı ldığı gerçe ğ i gündeme getirildi, tarih bilimine duyulan güvensizlik belirtildi.
Ne var ki, yine de tarih bilimini politik ekonomik ç ı karları na alet edenler, yaln ı zca geçici ülküleri savunma amac ı yla, bir yalanc ı şahit gibi kullananlar,
etnik, sosyolojik ve emperyalist emellere araç yapanlar bulundu.
Birçok bat ı l ı yazar, bir yandan İ slam Tarihi ile ilgili ara şt ı rma ve eserler
meydana getirirlerken ilk İ slam tarihi kaynaklar ı n ı tercüme ederlerken, bir yandan
da İ slam dini ve ilkelerini -kendi metot ve anlay ış lar ı na göre- tenkid ettiler. Kant,
Spinoza, Strauss, Renan ve benzeri yazarlar bunlardand ı r. A. Müller, " İ slamiyet",
G. de Tass, " İ slam ve Kur'an", C. de Perceval "Arabistan Tarihi", Sprenger
"Muhammed'in Hayat ı ", Dozy "Tarihi İ slamiyet", Renan "Dinler Tarihi", Gold
ziher " İ slâmiyet'i Tetkik" adlar ı ndaki telif eserleri vücuda getirip İ slam •dini ve
müslümanlar hakk ı nda çeş itli de ğerlendirmeler yaparlarken, Wan Cramer Wustfeld, Felsk Noldeke, Sachau vb. en eski İ slam tarihi kaynaklar ı n ı Bat ı Dillerine
çevirdiler veya aynen ne ş rettiler (54). Bu arada baz ı İ slam bilginleri bu eserlere
kar şı çeş itli reddiye ve ele ştiriler yazd ı lar.
İ slamiyet ve İ slam
tarihi hakkı nda doğ ru ve tarafsı z bilgi vermeyen,
sübjektif değerlendirmeler yapan Bat ı l ı yazarlar ve tarih ara ştı nc ı lar ı genellikle iki
gruba ayr ı labilirler: Belli bir dine ba ğ l ı bulunanlar ve herhangi bir din kabul
etmeyenler.

52 F. Köp ıiilü, adıgeçen eser, s. 6.
53 Z.V. Toğan, aynı eser, XVII; F. Köprülü, ad ıgeçen eser, s. 7.
54 M. Ş emseddin, Islam'da Tarih ve Müverrihler, s.5; Z.V. To ğan, age.,
XVIII. P. Lammens'in "Croyances et Institutions" (Beyrut 1926); G. Demombynes
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Birincilerin ço ğ unluğ unu H ı ristiyan yazarlar te ş kil ederler; İ slâm' ı son din
olarak görmemeleri ve olaylara H ı ristiyan taassubu ve haçl ı zihniyetiyle bakmalar ı ,
de ğerlendirmelerinin yanl ış ve İ slam tarihini kötülemeye, tebdil ve tahrif etmeye
yönelik olmas ı na sebep oldu.
İ kinci grup yazarlar, temelde bir din kabul etmeyen veya dinleri s ı radan
sosyal olaylar olarak gören kimseler olup genellikle din? duygu ve dü ş üncelere
kar şı olduklar ı ndan İ slam dinini ve İ slam tarihini de kötüleme yoluna gittiler.
Batı l ı yazarları n, hangi zümrelerden olursa olsunlar, iftira ve ithamlar ı , tahrif
ve tebdil eylemleri ya doğ rudan Allah elçisinir ı yasayışı ve ki şili ğ i ve peygamberliğ i ile ya da getirdi ğ i dinin men şei, baz ı ilkeleri ve Kur'ân vahyi ile ilgilidir. Bunlar,
bazı ilk devir tarih kitaplar ı nda, tefsir ve hadis kaynaklar ı nda veya tasuvvuf kitaplar ı nda yer alan rivâyetleri ve isrâiliyât türünden haberleri itham ve iftiralar ı na
dayanak olarak kullan ı rlar, özellikle âhad haberleri, şâz rivâyetleri, zay ıf veya
muteber say ı lmayan bilgileri esas alarak hüküm verirler.
Bununla birlikte, onlar_ aras ı nda, yaz ı l ı ve sözlü tarih kaynaklar ı n ı en iyi
şekilde kullanarak, müslüman yazarlar ı n bulamad ığı baz ı delilleri bulup kullanarak, İ slam bilginlerinden daha çok olaylar üzerinde durarak İ slami gerçekleri
ortaya çs ı karanlan da çoktur.
Günümüzde tarih, insan topluluklar ı = devaml ı ilerlemesini, eskiden oldu ğ u
gibi, yaln ızca hükümdarlar ı n, devlet adamlar ı nı n, âlimlerin ve dü ş ünürlerin vb.
kimselerin ki şiliklerinde değ il, ortak izleri geçmi şin kal ı ntı ları üzerinde hissedilmekte ve görülmekte olan halk kitlesinde de ar ı yor; böylece yüzy ı llar boyunca
devam eden bir hatay ı düzeltiyor. Bu bak ı mdan, çağı n kitâbeleriyle ellerine geçen
çe şitli eserleri muhafaza ede'rek, ya şad ı kları dönemin olayları nı dürüstlük ve bilgileriyle kaydederek kronolojik s ı ra ile tarihe geçirenler hem insanl ığa hem de
"tarih"e hizmet ederler. Onun içindir ki, tarih yaz ı mcı l ığ nda hem genel hem de
özel malzemeden yararlanmal ı ; zaman ı n de ğ i ş ik a şamalarında insanl ığı n ya şay ışı nı
yeniden düzenleyen ve düzgünle ştiren tarihi çok yönlü vesikalar yard ı mı yla
yazmal ı , verilen bilgiler sağ lam kaynakl ı ve tutarl ı olmalı dı r. Böylece, insanl ığı n
geçmi şteki olaylar ı nı n bilimi olan "tarih"ten, ya şanı lan zaman ve gelecek için
birtak ı m kurallar veya ilkeler ç ı karı labilir.
Günümüz tarihçili ğ i, sadece milletler veya devletler aras ı ndaki sava şları n,
yapı lan antla ş maları n ve öteki ili ş kilerin tarihlerini ezberlemeyi veya bunlar ı kronolojik olarak bilmeyi tarih saymamaktad ı r. Zira ça ğda ş anlay ışa göre tarih ;
"Les Institutions Müsulmanes", H. Laoust'un "Les Schismes dans L'Islam", J.P.
Charnay'in "La Sosciologie de L'Islam" adlar ındaki eserleri bunlara örnek gösterilebilir.
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geçmi ş in çok iyi ö ğ renilerek mevcut duruma nası l gelinildi ğ inin ve bu yönde ne
kadar mesafe alm ı ldığı nı n bilinçli olarak bilinmesidir. Zaten tarihin gayesi de, insanlığı n mutlu, müreffeh, uygar ve erdemli olmas ı nı , en önde, en ba şta yürümesini
sağlamaktı r, Bu yönüyle tarih, yüksek ülkülerin gerçekle şmesi için milletlerin
içine at ı ldığı bir yarış ma sahnesi, yüce ve kararla ştı rı lmış bir eylemdir. Tarih
hakkı ndaki bilinçili bilgi ise insanlara, kavimlere ve milletlere benli ğ ini öğ retir ve
mevcut varl ı kları nı n kayna ğı nı kavratı r, tarihteki ve kâinattaki durumunu an
latı r. İşte "milli tarih" buradan ba ş lar ve geli ş ir; elde edilen tarih bilinci, milli
irade ve egemenlik olgular ı nı n kayna ğı n ı olu şturur.
Son
olarak, Türkiye'de yap ı lan İ slam Tarihi çal ış maları nı genel çerçevede
değ erlendirmek istiyoruz. Kabul etmek gerekir ki, Türkiye'de İ slam tarihçili ğ i son
yüzy ı l içerisinde önemli geli ş me göstermi ştir, fakat henüz klasik tarih yaz ı cı l ığı
çemberi d ışı na ç ı kmış da değ ildir. XX. yüzy ı lda yap ı lan tarih çal ış malar ı ile,
geli ştirilen çe ş itli bilimlerin özellikle de tarih ilmi ile ilgili metotlar ı n ayni dönemlerde yaz ı lan İ slam tarihi çal ış maları na giremeyi ş i bu durumda kal ı nması nda
etkili olmu ştur.
Öte yandan, ülkemizde, İ slam tarihi çal ış maları genellikle bir tak ı m sava şlar
ve zafer hikâyeleri, baz ı müslüman devletlerin siyasi ve askeri alanlardaki ba şarı ları ,
devlet adamlar ı n ı n ve askeri erkan ı n kahramanl ı klar ı ve menkabeleri ile isyan ve
ayaklanmalar, suikastlar vs. ile doludur. Bununla birlikte XIX. yüzy ı ldan itibaren
Türklerin yan ı sı ra, Arap, Pakistanl ı ve Hindistanl ı İ slam bilginleri Siyer, İ slam
Tarihi, tefsir ve hadis ilimleriyle ilgili olarak, önemli eserler yay ı nlad ı rlar. Onlar ı n
hazı rladı kları bu eserlerin bir k ı sm ı Türkçe'ye de türceme edilmi ştir.
Gerçi, önceki bilginler (Hicri IV. yüzy ı ldan öncekiler) çok kitap yazd ı lar;
rivâyete dikkat etmek ilkelerindendi, fakat rivâyeti ald ı kları kaynağı göstermeye
ve do ğ rudan olanla dolayl ı yı birbirinden ay ı rmaya önem vermediler. Bunun en
önemli sebebi onlar ı n ihmalkarl ı klan değ il, özellikle ya şad ı kları çağı n bilgisine
dayanarak kitaplar ı nı yazmaland ı r (55). Fakat sonraki ku şakların kar ştla şacaklan
güçlükleri hesaba katmad ı lar. Mevcut malzemeleri ihtiva eden, buna göre kapsam ı
belirlenen kitaplar yazd ı lar.
Oysa, bugünün tarihçili ğ inin yeni temellere dayand ığı , konu ve metot yönünden klasik tarihçilikten ayr ı ld ığı bilinmektedir. Ayr ıca, toplumlar ı n ilerleyip
olgunla ş ması , bazı tarihi olay ı n tekrarlanmas ı , bazı hükümdarlar ı n ve kumandanları n hayat hikayelerinin veya menkabelerinin bilinmesiyle de ğ il, devaml ı itici,
uyarı cı ve yönlendirici olaylar ı n anla şı lması ile olur. Bu sebepledir ki tarihçi, yal55 Fuad Sezgin, Muhadarat fi tarihil-Ulumil-Arabiyye vel- İslamlyye, Arab
ve islam filmleri Tarihi Enstitüsü yay ın ı, Metinler ve Ara ş tırmalar dizisi, no:
Frankfurt 1984-1404, s. 151.
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nı zca klasik tarihi belgeleri ve resmi vestkalan de ğ il, her türlü vesikay ı hat ı rât
defterleri, muharrerât, siciller, salnameler ve sanat eserlerine var ı ncaya kadar her
çe şit yazı lı ve sözlü belgeleri kullanmal ı , çağ da ş veriler ve metotlar ışığı nda de ğerlendirmelidir. Ayrıca, tarihçi, tarihinden sözetti ğ i toplumun fiziki ve ruhi yap ı sı n ı ,
tarihi ve co ğ rafi durumunu, politik gücünü ve etki alan ı n ı , sosyal ve ekonomik
sistemini, tar ı m, ticaret, bilim ve kültür durumlar ı nı aç ı kca ele almal ı dı r. Toplumun sosyal yap ı sı ve buna yön veren etkenler İ slam Tarihcisiriin üzerinde duraca ğı
bir ba ş ka konudur (*).
Ne var ki, tarihi malzemelerden yaln ı zca isteklerine uygun gelenleri kullanan
birtkı m tarihçiler, müslüman toplumun varl ığı n ı olu şturan temel de ğerleri, sosyal
ve ekonomik yap ı sı nı şekillendiren kurumlar ı gözard ı etmi ş lerdir. Bir toplumu
toplum yapan unsurlar ı n neler oldu ğ unu bir bakı ma unutmu ş lard ır. Onun içindir
ki, mesela, İ slam'ı n Medine devrinden sözederken sadece yap ı lan sava şları , ashâbı n
gösterdikleri kahramanl ı kları ve elde edilen zaferleri zikretmi ş ler, fakat Medine
İ slam devletinden, Hicret'ten sonraki sosyo-kültürel faaliyetlerden, e ğ itim ve
öğretim vb. olaylardan sözetmemi şlerdir.
Ça ğ da ş tarihçilik anlay ışı na uygun olarak yaz ı lacak, özel konular ı ara şt ırmaya yönelik olacak, ak ı lc ı inceleme, objektif bak ış , kar şı la şt ırma, irdeleme ve
de ğerlendirme temellerine dayanacak tarih ara şt ı rmalar ı İ slam tarihine yeni boyutlar kazand ıracak ve gelenekçi çizgiden ç ı k ışı sa ğ layacakt ı r.
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I. BÖLÜM
ISLÂM ÖNCESINDE ARABİ STAN VE ARABLARIN DURUMU
İ slam tarihini gerçek yönleriyle tan ı yabilmek için, Islam' ı n ortaya ç ı kt ığı
co ğrafi bölgeyi, politik, sosyal ve ekonomik durumlar ıyla birlikte tarihi çevreyi ve
İ slam öncesinde Arabyar ı madas ı nda ya şayan insan topluluklar ı n ı tüm ya şant ı
yönleriyle incelemek öncelikle yap ı lması gereken bir i ş tir; çünkü 'tarih ilmi'nin
konusunu olu şturan olaylar, nas ı ll ı k-nicelik yönlerinden daha önceki olaylarla
doğrudan bağ lant ı l ı d ır. İ slam tarihinin temel kayna ğı olan Kur'ân- ı Kerim'in olaylara bak ışı da bu esasa dayan ı r; Kur'an, mesela, Islam' ı n Do ğ u ş Tarihi'nden
sözederken Arabistan' ı n İ slam öncesindeki durumundan ve burada ya şayan kabilelerin ve kavimlerin inanç, ahlak, ekonomik ve sosyal yap ılar ı ndan ba ş lar. Onun
içindir ki, İ slam tarihi çal ış malar ı nda, Arabistan' ı n İ slâm'dan önceki durumunun,
Arablar ı n 'ya şay ış düzeni'nin ele al ı nmas ı gerçekten önemlidir; üstelik müslüman
tarihçilerin 'tarih yaz ı m gelene ğ i'de böyledir; Bat ı l ı ve Do ğ ulu İ slam tarihi ara şt ı r ı c ı lar ı yüzy ı llard ır bu gelene ğ i sürdürürler.
.

I

-

Coğrafi ve Ekonomik Durumu

"Arabistan" ad ı nm men şei konusu bilginlerce tart ışı ldı . Bazı dilcilere göre
bu ad ı n koyucular ı doğrudan Arablard ı r, yani bu bölgeye "Arabyar ı madası " ad ı nı
verenler Arablard ı r. Dil bilginlerine göre, "Arab" ve " 'rab" kelimeleri fesahat ve
belagat anlam ı na gelir; öteki toplumlara oranla dili daha iyi bildiklerini ve kullandı kları nı sanan Arablar, kendilerine "Arab", ba ş kalar ı na da "Acem" demi şlerdir.
Arabları n ana yurdu ve Islam' ı n be şiğ i olan Arabyarı madası veya Arabistan,
Asya k ıtası nı n Güney-batı sı nda bulunur. Do ğ u'dan Umman denizi ve Basra körfezi, Batı 'dan Kı zı ldeniz, Kuzey'den Suriye ve Irak, Güney'den ise Aden körfezi ve
Hind Okyanusuyla çevrili bir yar ı madad ı r. Baz ı co ğrafyac ı lara göre, geni ş anlamda, Suriye ve Irak da Arabyar ı madası ndan sayı lı r. Doğ u Arabları bu bölgelerde
ya şarlar. Arablar ı n ana yurdu, Sami toplum'un be şi ğ i ise, bugünkü Suudi Arabistan ve Yemen s ı nı rları içerisinde kalan bölgedir.
el Esmâî (öl. 217/832), İ stahri' (öl. Hicri IV/M. X. as ır), Hemdânl' (öl. 334/
945) ve Ya'kut el-Hamavi gibi eski co ğ rafyac ı lar Arabyarı madasm ı Yemen, Necd,
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Hicaz ve Tihame (Tehame) şeklinde dört bölgeye ay ı rarak incelerler; Necran ile
Uman arası nı , Beynune'ye kadar, Yemen bölgesinden sayarlar.
Öte yandan, çöl Arabistan, da ğ l ı k Arabistan ve bahtiyar (verimli) Arabistan
diye tabiat örtüsü bak ı mı ndan üç bölgeye ayr ı lan Arabyar ı madası nı n Hicaz bölgesi
dağ l ı k-ta ş l ı k Arabistan' ı , Güney Arabistan veya Yemen ise bahtiyar (münbit)
Arabistan', olu şturur. Yüksekli ğ i bazan 2750 metreye kadar varan Hicaz ve Yemen da ğ ları , üç s ı ra halinde Aden körfezi yak ı nları na kadar ula şı r. Bu da ğ l ı k bölge
ile K ı zı ldeniz arası ndaki kı sma Tihame denilir.
Genelde Kuzey ve Güney Arabistan diye iki ana bölgeye ay ı rı lan Arabyar ı madas ı n ı n doğ u k ı sm ı nda Umman, güneyinde Hadramevt, güney-bat ı sı nda Hicaz,
Nüfut çölü ile Hicaz aras ı ndaki k ı s ı mda ise Necd bulunur. Umman'dan Basra
körfezine kadar olan bölgeye de Bahreyn (bilâdu hicr) denilir.
Arabyanmadası , dünya haritası nda en geni ş yar ı mada olarak görünen, Asya'nı n Güney-batı sı na düşen bölgede 1.70000 kilometre karelik yer kaplayan bir
kara parçası dı r. Günümüzde, Nil vadisi ile K ı zı ldeniz'in derin çöküntüsüyle Afrika'dan ayr ı lmış durumda bulunan Arabyar ı madası , jeologları n bildirdiklerine göre,
bir zamanlar Sahra'n ı n bir parças ı yd ı .
Sami ı rkı n ana yurdu say ı lan Arabyar ı madası nı n yüzey durumu, yerle şik
yaşantwa elveri ş li deniz boyunca dar bir şerit halinde uzanan bölümü d ışı nda,
genellikle çöldür. Bu yüzden tar ı ma ve yerle şik ya şantwa uygun de ğildir. Ancak
belli sayı daki nüfusun ihtiyaçlar ı na cevap verecek durumda olan Arabyar ı madası nda, halk ı n varl ığı nı sürdürmesini sağlayan ve giderek artan nüfusun ekonomik ve
sosyal ihtiyaçları na cevap veren, bölge kalk ınması nı n en önemli faktörünü te şkil
eden "Petrol"un bulunması bireysel ve toplumsal ya şama canl ı l ı k getirdi. Öyle ki,
bugün Arabistan denilince ilk akla gelen şey Petrol'dür. Dünya petrol üretim ve
tüketiminde önemli bir yeri olan Arabistan ekonomik, teknolojik ve sosyal kalk ı nmas ı n ı özellikle bu yolla gerçekle ştirmektedir.
Bununla birlikte Arabistan, genellikle s ı cak ve kurak geçen çöl ikliminin
etkisi altı ndadı r. Kış ve ilkbaharda birazc ı k olsun rutubet olursa da, yaz ı n şiddetli
"samyeli" bunu al ı r götürür. Ancak, "bahtiyar Arabistan" denilen Yemen'de bol
yağ mur yağar ve arazi münbittir.
Mevcut iklim ve bitki örtüsü sebebiyle Arabistan çöl bir ülkedir; halk ı n
önemli bir bölümü çölde ya şar ki, bunlara "bedevi" denir. "Hadari" denilen di ğer
halk ise şehirlerde ya şar. Bedeviler tar ı m ve hayvanc ı l ı kla u ğra şı rken, şehirliler
özellikle ticaretle me şgul olurlar. Özellikle deve, at, koyun ve keçi gibi hayvan
yeti ştiricili ğ ine ve ziraate dayanan bedevi hayat ı n Arabistan Arablar ı nı n biyolojik,
psikolojik ve sosyolojik yapı ları nda oldu ğ u kadar, dil, din ve ahlaki durumlar ı nda
da önemli etkisi vard ı r.
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Asl ı nda, Arabyar ı madası nda, Yemen bölgesi d ışı nda, tar ı m fazla geli ş memi ştir. Sadece Güney Arabistan' ı n bazı yerlerinde ve özellikle de vadilerde tar ı m
ürünleri halk ı n en önemli geçim kayna ğı dı r ve ihtiyac ı karşı layabilir durumdad ı r.
Kahve, hurma, şeker kam ışı , muz, karpuz, üzüm ve benzeri sebze ve meyveler en
çok yeti şen tar ı m ürünleridir. Tâif gibi baz ı da ğ l ı k bölgelerde ve yaylalarda tah ı l
yeti ştirilirse de, vahalar ı n en önemli ürünü hurmad ı r. Islam' ı n doğ duğ u bölge olan
Hicaz isggenellikle kurakt ır ;zaman zaman sellere ve su bask ı nlar ı na yol açan ya ğış lar
olursa da geçicidir ve fazla bir ya ğış etkisi olmaz. Bu bak ı mdan, Medine (Yesrib)
ve Hayber mı ntı kası önemli tar ı m ürünleri merkezleri olmakla birlikte, atmosferin
kurulu ğ u ve topra ğı n tuzlulu ğ u bol ürün elde edilmesine engel te ş kil eder. Mekke
ve Medine mı ntı kası geçmi şte birçok su bask ı nlarına sahne olan yerlerdir. Ünlü
tarihçi Belazur7, "Futhu'l-Buldân" adl ı me ş hur eserinde bu su bask ınları (suy ı71)
konusuna özel bir bölüm ay ı rı r. Bol ve gür ya ğ murlar ı n yağ ması sonucunda olu şan
sellerin sürükledi ğ i topraklar çöllerde dayan ı kl ı ve çe şitli bir bitki toplulu ğ u ortaya ç ı karı rsa da, Hicaz bölgesinin en verimli ve ya şamaya elveri ş li yerleri Rumah,
Hanif ve Fedek vadileriyle kuzeydeki vahalard ı r. Hicaz bölgesinin bu verimli
arazileri, Hz. Peygamber (sas) zaman ı nda, genellikle Yahudiler taraf ı ndan ekiliyordu. Hicaz' ı n da ğ lı k kısı mları nı n yağ mur alan yerlerinde baz ı sebze ve meyVe
yeti ştirilirse de ihtiyaca cevap verecek durumda de ğ ildir.
Arabistan'da, topra ğı n düzenli bir biçimde i şlenmesini sağ layacak biçimde
yağ mur ya ğan yerler Yemen ve Ast ı- bölgeleridir. Gerek sahillerde gerekse bölge
nüfusunun ço ğ unluğ unun ya şad ığı vahalarda herzaman canl ı l ığı nı koruyan bir
bitki örtüsü bulunur. Hadramevt ve Umâh m ı ntı kaları da belirli ölçüde ya ğış alan
ve ziraate uygun olan bölgelerdir.
Arabistan'da, tar ı mı n geli ş memesine ve bitki örtüsünün zay ı fli ğı na kar şı l ı k,
hayvancı l ı k ve ticaret oldukça geli ş mi ştir. Deve, at, e şek, katı r, koyun ve keçi
en çok beslenen hayvanlard ı r. Bedevi Arablar için, şüphesiz, en faydal ı ve kullanış l ı bir hayvan olan deve Arabistan ticaret hayat ı nda önemli bir yer tutar.
Gerçekte deve, bedevi arab ı n her şeyidir; onsuz çöl, ya şan ı lacak bir yer dü şünülemez. Deve, bedevi arab ı n hem biniti hem de geçim kayna ğı ve dola şı m arac ı d ı r.
Barışta ve sava şta bedevînin en yak ı n arkada şı ve dostu olan deve, onun varl ığı n ı
devam ettiren kan damarlar ı ndan biri durumundad ı r. Sütünü içer, etini yer, derisini giyer, yününden çad ı r yapar, gübresini yakacak olarak kullan ı r. Bugün petrol Arabistan halk ı için ne derece önemli ise, geçmi şte de deve o kadar önemli idi.
Kı sacası deve, bedel araban hayat gemisidir ve bedevi' arab, Hz. Ömer (ra)'in
ifadesiyle "devenin huzur ve sükun buldu ğ u yerde saadete erer". Belirtilen yararları ve özellikleri yüzündendir ki, Arabistan deve yeti ştiricili ğ inde dünyada ilk
sı ray ı al ı r.
Deveden sonra Arabistan hayvanc ı l ığı nda önemli yeri olan hayvan att ı r.
Arab atlar ı , özellikle de Necd atlar ı dünyaca ünlüdür. Gerek tar ı m ve ticaret haya-
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tı nda gerekse sava ş alan ı nda kendisinden yararlan ı lan Arab atlar ı çok süratli ve
kıymetlidir. Etinden, sütünden, derisinden ve gübresinden yararlan ı lan koyun ve
keçi de, e şek ve katı rı n yanı sı ra, Arabistan hayvanc ı l ı k hayat ı nda önemlidir.
Yerle şik yaşantı n ı n temel u ğra şı larindan biri ve en önemlisi ticarettir. On
Asya ülkeleri, Afrika ve Asya aras ı nda bir ticaret köprüsü durumunda olan Arabistan'ı n ticaret yönünden büyük önemi vard ı r. Güney'den Kuzey'e giden kervanlar, eskiden, mutlaka Arabistan'a u ğ rard ı . Ayrı ca, insanl ı k tarihinin ba şlan ğıcı ndan
bu yana kutsal bir mekan kabul edilen ve insanlar ı n devaml ı olarak ziyaret veya
tavaf için u ğ rak yeri olan Ka'be, Arabistan'da ticaretin geli ş mesinde ve ekonomik
kalkı nmada önemli rol oynad ı . Yı l ı n her mevsiminde aral ı ksı z devam eden turist
akı nı ve Ka'be ziyareti, kervanc ı l ı k ticareti, Mekke ba şta olmak üzere Hicaz' ı n en
önemli i ş ve kazanç yolu oldu. Haram aylar (e şhuru'l-hurtim) da kurulan panay ı rlar da Arabistan'da ticaretin geli ş mesini, ekonominin iyile ş mesini, sosyal ya şantı
düzeyinin yükselmesini sa ğ layan önemli bir etkendi.
Bütün bunlar ı n yan ı sı ra, denizlerinde bol miktarda bal ı k ve çe şitli deniz
ürünleri, Yemen ve Hicaz m ı ntı kaları nda ise alt ı n, gümü ş ve bak ı r gibi madenler
bulunan Arabistan'da, günümüzde, en önemli ürün ve gelir kayna ğı petroldür. Haliç
ülkelerinin hayat damar ı durumundaki petrol, bölgenin ekonomik, teknolojik ve
sosyal kalk ı nmas ı n ı n temel dire ğ idir. Öyle ki, bugün Haliç ülkeleri denilince
akla ilk gelen petrol, Arablar denilince de 'petrol tüccar ı 'd ı r. Dünya petrol üretiminin önemli bir bölümü Arabyar ı madas ı nda üretilmektedir (1).

II Tarihi' ve Sosyal Durumu
-

Arabyarı madası , Sami ı rk ı n muhtemel be şi ğ i olarak bilinir. Sonradan Mezopotamya'ya göçeden ve burada, Babilliler, Asurlular, Fenikeliler ve İ brâniler diye
an ı lan toplumları n da ana yurdu Arabyar ı madası oldu. Ayrı ca, Yahudilik ve Hiristiyanl ığı n ilk unsurlar ıyla her iki dinin özellikleri ve men şei ile ilgili esaslar ı da
öncelikle bu bölgede aramak gerekir. Nitekim, son ilahi ça ğ rı olan Islam' ı n temel
özellikleri ve insan ı n bireysel ve toplumsal varl ığı ile ilgili ilkelerinin önemli kaynaklar ı ndan birisini Arabyarı madası n ı n genel yap ı sı olu şturur.
İşte bu temel özelliklere sahip olan Arab yar ı madası , Orta Çağda, o zaman ı n
medeni dünyası n ı n ço ğunluğ unu olu şturan halk kitlelerinin ve halen de ğ i ş ik
1 Arabistan' ın co ğrafi ve ekonomik durumu hakk ında geni ş bilgi için
bak ınız: Yakutu'l-Hamevi, "Mu'cemu'l-Buldân", II—IV; BelazurT, "Fut ılhu'lBuldan; Ne şet Ça ğatay, "Islam öncesi Arap Tarihi"; Mustafa Fayda, "Islâmiyetin
Güney Arabistan'a Yay ılışı ; Ra şid Pa şa, "Tarihu'l-Yemen ve San'a"; Lammens,
"La Mecque â la Veille de l'Hegire"; Zine, "Le Yemen et Ses Moyens d'Information"; Hamidullah, ı slam Peygamberi", I; Watt, "Hz. Muhammed Mekke'de"
(çev. M.R. Ayas. A. Yüksel, Ankara 1986).
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birçok iklimden, dilden ve ı rktan bir milyar' a şkı n taraftar ı bulunan bir dinin, yani
İ slâm' ı n do ğ u ş una sahne oldu. Bugün 1500 y ı ll ı k geçmi ş i olan İ slânı Yasası veya
son İ lâhi Din i şte burada ortaya ç ı kt ı ve eski dünya insanlar ı n ı n çok parlak
uygarl ı klar kurduklar ı bir alana h ı zla yay ı ld ı .
Arabyarı madası , M.S. 7. yüzyı lda, islam Çağrı sı n ı n ba ş ladığı sı ralarda,
çe ş itli kabilelerin ve politik güçlerin sosyal yap ısı na ve gücüne dayanan bir görünüm arzeder. Çe şitli ailelerden olu şan a şiretlerin meydana getirdi ği kabileler, ya
göçebe (bedevi) ya da yerle ş ik (hadâ ıl) hayat ı sürerler. Bedevilik gelenek ve görenekleri, ahlak ve inanç esaslari göçebe arab ı n bireysel ve sosyal ya şant ı s ı n ı düzenleyip yönlendirirken, yerle şik arablar ı n da, kabilecilik anlay ışı na göre icraatta
bulunmak üzere kurduklar ı birtak ı m 'site devleti' veya 'eyaletçilik' düzenine
benzer yönetim kurumlar ı vard ı .
Arabistan tarihi, önem s ı rası na göre, Güney Arabistan, Kuzey ve Orta
Arabistan, Do ğ u Arabistan olmak üzere üç bölgeye ayr ı larak değ erlendirilir.
Eski Arab tarihçileri ve haberlerine göre, Güney Arabistan ve özellikle de
Yemen dolaylar ı Arab toplumunun en eski yurdu, ana yurdudur. Son zamanlarda
yap ı lan ve İ slâm tarihçili ğinin yeni ve güvenilir malzemelerinden birini olu şturan
jeolojik ve arkeolojik ara şt ı rmalar da bu fikri do ğ rulamaktad ı r.
Güney Arabistan' ı n bat ı sı yakla şı k olarak bugünkü Yemen topraklar ı nı içine
al ı r. Bol yağ mur alan bu bölge, Arab medeniyetinin geli ş mesinde önemli rol
oynad ı . Bu bölgede yaşayan Main, Saba, Katahan ve Hadramevt gibi topluluklar
hem tarı m ve hayvanc ı lı kla ilgilendiler hem de ticaretle u ğ ra ş tı lar; dolay ı sıyla
Arabistan'da Mainliler, Sabal ı lar ve Himyeriler devletlerini kurdular. Yemen
mı ntikası Arab tarihi bak ı mı ndan önemli oldu ğ u gibi, İ slam tarihi yönünden de
büyük önem ta şı r. Ne var ki, İ slâm' ı n Hicaz bölgesinde do ğ u ş undan sonra politik
ekonomik ve kültürel yönden önemi daha çok artan Güney Arabistan bölgesi bir
bütün olarak yeterince incelenmedi.
Tarihi kaynaklar ı n bildirdiklerine göre, Güney. Arabistan bölgesindeki,
özellikle de Yemen'deki barajlar ı n pek çoğ unun y ı kı lması yüzünden, Miladi III.
yüzyı l baş ları nda, bir çok Arab kabilesi Kuzeye do ğ ru göç etti; bunlardan bir k ısmı Gassanller, Hireltler ve Kindelller devletlerini kurduklar ı gibi, Huzaa boyu
Mekke'de, Evs ve Hazrec boylar ı da Yesrib (Medine)'de yerle ştiler, İ slâm' ı n
yay ı l ı p geli ş mesindeki olaylara kat ı ldı lar.
Arablar ın anayurdu ve eski medeniyetlerinin be şi ğ i olan Güney Arabistan
bölgesi, İ slâm'ı n Hicaz bölgesinde do ğ up yay ı lmaya ba ş lad ığı Milâcli VI I. yüzyı l ı n
ba şı nda siyâsr bak ı mdan büyük bir karışı kl ı k içindeydi; sosyal ve ekonomik durum
da aynı düzeyde seyrediyordu. Çin-Hind ve Roma-Bizans deniz ve kara ticaret yo49

lu üzerinde bulunan Güney Arabistan çe ş itli dinlerin ve kültürlerin etkisi alt ı nda
bulunuyordu.
İ slam dininin ortaya ç ı ktığı Milâdt VI I. yüzy ı l ı n ba şı nda bölgenin en önemli
siyasi olayı , Himyerilerin son hükümdarı Zû Nuvas'ı n H ı ristiyanlara bask ı yapması
sonucu ortaya ç ı kan ve Habe ş , daha sonra da Sasani istilas ı ile neticelenen durumdur. Yahudili ğ i kabul eden Himyerl hükümdar ı Zû Nuvas, Necran bölgesindeki
H ı ristiyanlar ı Yahudili ğ i kabul etmeye zorlad ı . Öyle ki, onlara ya Yahudili ğ i kabul
etmek ya da "uhd0d" ad ı verilen içi ate ş dolu çukurlara at ı lmaktan birini seçme!erini şart ko ştu. Hiristiyanları n çoğ unluğ u Yahudili ğe geçmeyi reddetti ğ i için bu
ate ş çukurlar ı na atı larak öldürüldüler.
Z0 Nuvas' ı n yaptığı bu zulmün Bizans imparatoruna bildirilmesi, onun da
Habe ş hükümdarın ı bu i ş i çözümlemekle görevlendirmesi üzerine Habe ş liler Milâdt
525 yı l ı nda, Eryat kumandasmdaki bir ordu ile, yerli halk ın da yard ı m etmesiyle
Zû Nuvas'ı yenilgiye uğ rattı lar.
Daha sonra Sasaniler, Seyf b. Zi Yezen'in iste ğ i üzerine, Vahriz yoluyla
Yemenlilere yard ı m ettiler. Habe şlileri buradan koydular. Ancak, bölgedeki Bizans, Habe ş ve Sasani nüfuzu,ticarT, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda oldukça
etkili oldu. Çin-Hind, Bizans-Roma deniz ve kara ticaret yollar ı yla çok uzak yerler
arası nda canl ı bir ticaret hayat ı nı n meydana gelmesi Arab yar ı madası nı n her
tarafı nda Suhar, Deba, Şı hr„ Saba ve Ukaz gibi panay ı rları n kurulması na sebep
oldu.
Kuzey Arabistanl ı lara gelince; bunlar ço ğ unlukla Hicaz ve Necd bölgelerinde
çad ı rlarda göçebe hayat ı ya şayan insanlard ı . Yerle şik hayata pek al ış kı n değ illerdi. Tarı m ve hayvanc ı lı k en önemli u ğ raşı lanyd ı .
Arab topluluklar ı mn, İ slam öncesinde, "oymak ilkesine" veya "kabilecilik
anlay ışı "na dayanan bir siyâst ve idari telakkileri vard ı . Yönetim anlay ış ları nı n
temelini özellikle kabilecilik saplant ı s ı olu şturuyordu. Belirli bir yerle şim yerleri ve
düzenli bir yerle şik ya şantı ları olmayan kabileler genellikle birbirlerinin ya şad ı kları yerleri istila ederek geni ş leme imkanı buluyorlar ve varl ı klarını sürdürüyorlard ı .
Böyle bir anlay ış ve ya şant ıda olmalar ı n ı n temelinde sosyal ve politik birlikten
yoksun olmaları , dolayısı yle kal ı cı toplumlar ve güçlü devletler kuramamalar ı
yatmaktad ı r. Politik ve sosyal birlikten yoksun olmalar ı dini birlikten uzak olmaları sonucunu doğ urdu. Onları birbirlerine bağ layan veya yak ı nla ştı ran en önemli
unsurlar, a ş iret, kabile ve kavim anlay ışlartn ı n yan ı sı ra, 'arab ı rkı üstünlüğ ü'
telakkisi ve 'Arab olmayanlardan üstün olma' zihniyetidir.Onlara göre, Arab toplumu öteki toplumlardan üstündür.
Arablar, câhiliye döneminde, yönetimde verâset yolunu kabul etmezlerdi;
her kabile ya ş l ı ki ş ilerden olu şan bir meclis tarafı ndan yönetilirdi. Ba ş kanl ı rı nı
da bu ki ş iler arası ndan seçerlerdi. Bununla birlikte, Mekke'de yerle ş ik bir ya şantı
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her kabile ya ş l ı ki ş ilerden olu şan bir 'meclis' taraf ı ndan yönetilirdi. Kabile ba ş kanlar ı n ı da bu ki ş iler aras ı ndan seçerlerdi. Mekke'de yerle şik bir ya şant ı süren
Kurey ş 'e mensub kabileler "Mekke Site Devleti"ni kurmu ş lard ı . islam' ı n ortaya
ç ı kt ığı günlerde bu devleti on ki ş ilik bir meclis yönetiyordu.
Asl ı nda, ülkenin do ğal yapı sı nı n iki ayrı bünyeye sahip olması sebebiyle,
Arab yarı madası halkı iki ana grupta toplanabilir: a) Göçebe hayat ı süren bedeviler, b) Yerle ş ik ya şantı da olanlar (hadari). Bununla birlikte, göçebe ya şant ı sı nı
yerle şik yaşantı tarzı ndan ay ıran kesin bir çizgi yoktur: yar ı göçebe halinde ya şayanlar oldu ğ u gibi şehir hayatı na benzer durumda ya şayanlar da vard ı . Yerle ş ik
hayat ya şayan baz ı Arablarda bedevi ya şay ışı na ait unsurlar görüldü ğ ü gibi, bazı
bedeviler de şehirli halka has bir ya şant ı içerisindeydi. Ancak, yerle ş ik halk ın kanı
devaml ı olarak göçebe nesli ile tazelenmekteydi.
Öte yandan, bedevi arablar, çöl şartlar ı na insan ya şay ışı n ı n en iyi uyumunu
temsil etmekte olup bo şyere dola şan sı radan bir göçebe toplulu ğ u değildir. Bir
bakı ma çölün ya şan ı r hale gelmesini sa ğ layan bedevidir. O, deve ve hurma a ğac ı ,
bu üç şey çölün hayat ta şı yan her şeyi üzerinde son karar organ ı olan üç unsurdur.
Ba ş ka bir ifade ile, bedevi, deve, hurma a ğac ı ve kum, çölün varl ı k dramı nda dört
büyük aktörü te ş kil eder. İ yi ata binmek, k ı l ı ç ku şanmak, ş iir söylemek bedeviiı in
temel özellikleridir.
Ş ehirli halka gelince; bunlar hadari-medeni denilen topluluk olup yerle ş ik
ya şant ı sürerler ve Mekke, Yesrib, Tâif gibi yerle ş im merkezlerinde ya şarlar;
ba ş l ı ca u ğra şı ları ticarettir.
Arabyarı madası nı n önemli yerle şim merkezlerinin ba şı nda gelen Mekke,
çok eskilerden gelen bir kutsal mekan özelli ğ ine sahiptir. Ba ş lang ı çtan bu yana
tüm insanlarca kutsall ığı kabul edilen Ka'be'nin varl ığı , Mekke şehrinin Arabistan' ı n en önemli ticaret ve turizm yeri haline gelmesini sa ğ ladı . Uzun süre Cürhüm
kabilesi yönetimi alt ı nda kalan Mekke, daha sonra Huzâa kabilesinin eline geçti;
ancak, kutsal nitelikteki baz ı görevler eski idarecilerinin elinde kald ı . Huzâa ve
destekcileri yönetimi, gücünü k ısmen Kinâne ve Kudaa'n ı n bazı üyeleriyle yapı lan
antla ş malardan, kısmen de o zaman kadar da ğını k halde ya şayan ve etkisiz olan
Kurey ş 'in birtakı m boylar ı nı n biraraya gelmesinden alan Kusay'a b ı rakmak zorunda kald ı lar.
Mekke'nin yönetim düzeni, çe şitli kabilelerin ba ş ları ve önde gelenlerinden
olu şan 'Mele', yani 'Senato' idi. Fakat bu meclisin yürütme yetkisi yoktu, dan ış ma
kurulu durumundayd ı . Ayrı ca, her kabile kendi içinde ba ğı msı z olduğ undan,
etkili kararlar ancak oybirli ğ i ile al ı nan kararlard ı . Bu bakı mdan çe şitli kabileleri
ortak yararlar ve ilkeler etraf ı nda birle ştiren yetenekli ki şilerin Mekke şehrinin
idaresindeki payları büyüktür. Öyleyse, Mekke'nin idaresiyle ilgili i şlerde ki şinin
etkisi, kendi kabilesi ile ki ş isel nitelikleri gibi iki temele dayan ıyordu.
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Mekke ziraate elveri ş li olmad ığ ndan geçim kayna ğı n ı ticaret ve turizm
gelirleri olu şturmaktayd ı . Bu sebeple Ka'be'yi ziyarete gelen ki ş ilerle ilgili i ş lere
önem vermek ve ziyaretleri kolayla ştı rmak, yiyecek, içecek ve yatacak yerleri hazı rlamak öncelikle yap ı lması gereken i ş lerdendi; bu tür i şler kamu hizmetlerinden
say ı l ı yordu. Ayrıca, yolcuları n ve tâcirlerin iç ve d ış güvenli ğini sağ lamak için
gerekli tedbirler al ı nı yordu. Haram olan aylarda kabile kavgalar ı nın ve sava şları n durdurulması , kan dökmenin yasaklanmas ı vb. konularda al ı nan tedbirler
Ka'be ziyaretçilerinin say ı ları n ı art ı rmak, bölge ticaret ve turizmini geli ştirmek
gayesine yönelikti. Bu gayeye yönelik olarak ihdas edilen onbe ş kadar kamu
görevi Mekke'nin çe şitli kabileleri ve bunlara ba ğ l ı kollar arası nda dağı tı lmış
durumdayd ı . Mekke site devletinin siyasi, idari, askeri, ticari, iktisâcli, içtimai ve
dini' i şlerini düzenleyen bu görenlerin önemlileri ş unlard ı :
Hicabe siderı e: Ka'be'nin muhaf ızl ığı görevidir. Ka'be'nin anahtarlar ı bu
görevi yapan ki şide bulunur. Ka'be'yi açar, kapar ve ziyaret ettirir. Bu görev.
dinî görevlerin en kutsal. say ıl ı r. Hicâbe-sidane görevi, Kusay'dan sonra o ğ lu
Abduddar'a geçti ve onun o ğ ulları tarafı ndan yürütüldü.
-

Sikâye: Ka'be ziyaretçilerine ve misafirlere su ve benzeri me ş rubat temin
etme görevidir. Zemzem kuyusunun Cürhümlüler taraf ı ndan kapat ı lmas ı ve Mekke'de suyun az olmas ı sebebiyle, hac ı lar ve misafirler için su önemli bir konu idi.
Kusay tarafı ndan ihdas edildi ğ i söylenen bu görev, ölümünden sonra Abdumenaf
ve çocuklar ı na geçti. Hac ı lar ve misafirler yap ı lan bu hizmet kar şığı nda Mekke
site yönetimine belli bir miktarda para öderdi.
Ka'be ziyaretçilerinin ve özellikle de fakir hac ı ları n yiyecek, giyecek
ve yatacak konular ı ndaki ihtiyaçlar ı n ı kar şı lama görevidir. Bu görev, Kusay' ı n
ölümünden sonra Abdumenaf evlad ı na geçti.
Nedue: Toplantı evinde (daru'n-nedve)-mecliste- müzakere ve bu müzakereyi
yönetme, Mekke'nin çe şitli i ş leriyle ilgili toplantı ları düzenleme görevi; bu görev,
Kusay'dan sonra o ğ lu Abduddar ve onun evlad ı na geçti.
Liud: Kurey ş 'in "ikâb" denilen sanca ğı nı ta şı ma, bir tehlike an ı nda veya
sava ş ta sanca ğı bir yere dikip Mekke halk ı nı orada toplama görevidir. Bu görev,
Kusay'dan sonra Abduddar ve evlad ı na geçti.
Kıyade: Kumandanl ı k görevi; ticaret ve sava ş amacı yla yapı lan yolculuklarda
ticaret kervan ına veya orduya kumandanl ı k etmektir.
Meş veret: Mekke'nin önemli i şlerinde dan ış manlı k görevi; Kusay'dan sonra

oğ lu Abduluzza ve evlad ı na geçti.
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Sefaret: Mekke site devleti ad ı na bar ış, sava ş ve öteki konularla ilgili antla ş malar ı imzalama, d ış i ş lerinde Kurey ş 'i temsil etme görevidir. bu görev, islâm' ı n
do ğ u ş u s ı ras ı nda, Ömer b. el-Hattab taraf ı ndan yürütülüyordu.
Hüktunet: Kabileler ve çe şitli topluluklar arası ndaki anla ş mazl ı klar' çözümleme ve sosyal adaleti sa ğ lama görevidir. Islam' ı n ortaya ç ı ktığı sı rada bu görev de
Ömer b. el-Hattab'dayd ı .
Nezaret: Taşı nı lacak e şyayı kontrol etmek ve ta şı nı lması na izin vermek
görevidir. Islam' ı n ortaya ç ı kışı nda bu görev ELA Bekr'deydi.
Kubbe: Savaş sı rası nda silahları ve öteki techTzat ı koruma görevi; İ slâm'ı n
doğ u ş u sı rası nda bu görev Halid b. Velid'deydi.
har: "ezlâm" ad ı verilen oklarla fal bakma görevi, bu oklar Hubel adl ı
putun yan ı nda muhafaza edilirdi. Islam geldi ğ i sı rada bu görev Saffan b. Omeyye'deydi.
Hazine u emeli: Sava ş için toplanan silah, techizat ve öteki şeyleri toplama
ve koruma görevi; Islam' ı n ortaya ç ı kışı nda bu görev Haris b. Kays'dayd ı .
-

Emua u muhcire: Ka'be'de bulunan çe ş itli putlar için toplanan para ve k ıymetli e şyay ı koruma görevidir ki, İ slam öncesinde Benu Sehm'deydi.
-

Ammiire: Ka'be ve çevresinde kötü sözler söylemeyi, yüksek sesle konu ş mayı yasaklama, asayi ş ve sükimeti sağlama görevidir.

Kurey ş kabilesinin Mekke'de yönetimi elegeçirmesinden sonra tesbit edilen
bu görevler, şehrin bir tak ı m kurallar dairesinde yönetildi ğini, fakat yönetimin
belli say ı daki ailelerde topland ığı nı göstermektedir. Genelde Kurey ş kabilesinin
elinde bulunan iktidar, sosyal ve ekonomik etkinliklerine göre ayn ı kabilenin
çe şitli kolları arası nda bölüştürülmüştür. Büyük bölümü Kusay taraf ı ndan ihdas
edilen bu görevlerden bir k ısm ı İ slâm'dan sonra kald ı r ı lm ış , fakat özellikle dini görevlerin ço ğu kalm ışt ır. Mekke şehir idâresi, müslümanlar ı n M.S. 629-H. 8 y ı l ı nda
Mekke'yi fethetmesine kadar, bu haliyle devam etmi ştir. Mekke'nin tarihi durumuna ve idaresine az ileride ayr ı ca temas edilecektir.

III Arablar
-

Arablar, ası llan Nuh peygambere kadar uzanan "Sami" topluluklard ı r.
Nuh'un oğlu Sam'a nisbetle kendilerine "Samiler" denilmi ş tir. Arabyar ı madası ,
Filistin, Suriye ve Irak Sami topluluklar ı nı n ba şlıca yerle şim yerleridir. Bununla
birlikte, Sami kavimlerin Arabyar ı madası na ve Irak'a nereden geldiklerinin kesin
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olarak bilinmeyi şi ve tarih ilminin temel kaynaklar ı ndan say ı lan Semâvt Kitaplar'ı n ihtiva etti ğ i bilgilerin konuya aç ı kl ı k getirecek derecede olmay ışı tarihçileri Arablar ı n asl ı konusunda değ i ş ik görüş ler ileri sürmeye, en az ı ndan kesin
bir hükme varamamaya sevketmi ştir. Bütün insanl ığı n asl ı nı Nuh'un üç oğ luna
dayand ı ran, Arabistan ve Irak' ı insanl ığı n ve uygarl ığı n be şi ğ i olarak gösteren görüşe kar şı çı kan tarihçiler, böyle bir anlay ışı Yahudi kökenli sayarak, Arablar ı n
Sami ası ll ı topluluklar oldu ğ u fikrini reddederler. Buna kar şı l ı k bazı tarihçiler ki,
-Arablar ı n Sami topluluklardan olduklar ı n ı ve Arabyar ımadası nda yaşad ıkları n ı
kabul ederler-, bunun bir tahminden ibaret oldu ğunu, jeoloji ve arkeoloji uzmanları nca da do ğ rulanmad ığı n ı belirtirler; kar şı görüş sahiplerinden, Nuh tufan ı tüm
dünyayı kaplad ı m ı ? Nuh'un teknesine ald ığı canl ı lar d ışı nda kalan canl ı lar var
m ıydı ? Nuh'un teknesi bütün yeryüzü canl ı varl ı kları ndan birer çift alabilecek
büyüklükte miydi? vb. sorulara cevap isterler.
Herhalükarda, tarihçilerin büyük ço ğ unluğ u Arablar ı n Sami ası ll ı topluluklar
olduklar ı , en eski Arab toplulu ğ unun kendilerine halis arablar denilen "Aribe
Arablar" ı (Arab ı Aribe), ilk Arab vatan ı nı n ise Arabyar ı madası olduğ u görü şündedir. Arablar, tarihin tesbit etti ğ i zamindan bu yana Sami kavimlerin be şi ğ i
say ı lan Arabyar ı madası ve Irak dolaylar ı nda oturdular; Ad, SemGd, Amâlika,
Cedis, Cürhüm, Emi'm ve Akil gibi topluluklar ı meydana getirdiler.
Daha sonra, Aribe Arablar ı n ı n Arab olmayan kabilelerle kar ışması ndan
"Musta'ribe Arablar" ı türedi ve bunlar Hicaz havalisi Arablar ı n te ş kil ettiler.
Adnan1ler diye bilinen İ smail (as)'in torunlar ı i şte bu mustaribe arablar ı ndan çoğalan.Hicaz halk ıd ı r (2).
Tarihçiler, Samileri genellikle üç k ısma ay ı rı rlar:
1- Arabyarı madası , Sina, Bâdiyetu' ş- Ş am ve Irak' ı n güney bölgelerine yak ı n
yerlerde oturan Arablar.
2- Irak, Dicle ve Fı rat m ı ntı kaları ile İ ran ve Horasan yörelerinde ya şayan
Aram'iler.
3- Irak' ı n yukarı kı sı mları ile Filistin ve Suriye bölgelerinde oturan İ brantler.
Bu arada, Samiler'in Toros Da ğları mı ntı kasından ç ı kı p Güney'e doğru
yayı ldı kları nı söyleyen tarihçiler de vard ı r. Bunlardan Akatlar Irak'a, Arablar da
Arabyar ı madas ı na yerle ş mi ş lerdir. Baz ı yazarlara göre ise, Arablar ya Habe şistan'dan ç ı kmad ırlar ya da M ı s ı r'dan gelmedirler.
2 Bu hususla ilgili olarak bak ınız: Ibn Hi ş âm, "es-Siretu'n-Nebeviyye-Hz.
Muhammed'in Hayatı ", çev. Prof. Dr. İ . Hasan-Prof. Dr. N. Ça ğatay, A.Ü.İ .F.

Yayınları , Ankara 1971, s. 2-3; Ş ehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi,"Tarih-i
Islam", Hikmet Matb., Daru ş - Ş afaka Kütüp. sahibi Hüseyin Hüsnü ne şri, 1. bas.
Konstaniyye 1326, s. 118.
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Bununla birlikte Samiler ve Arablar, genellikle ileri sürülen ve benimsenen
görüşe göre, Güney'den Kuzey'e gelen ve be şi ğ i Arabyar ı madası olan topluluklard ı r.
Samiler'den Suriye ve Mezopotamya aras ı na yerle şenlere, Mezopotamyal ı lar,
"Amuro" (bat ı lı lar) demi şlerdir. Daha sonra, Sami dilinde "garbl ı -batı lı " anlamı na
gelen "arab?" sözcü ğü "Amuro" kelimesinin yerini alm ış ve "Arab?" Iafz ı "Artb"
ve "Arab" şekline dönü şerek Arab Toplulu ğ u'nun öz ismi olmu ştur. Samilerin
oturduklar ı yerlere de, 'Arab Ülkesi' anlam ı na "Mat Arabr denilmi ştir. Halen
İ branice'de bedevi, "Arab" demek oldu ğ u gibi, Arbça'da da "Arab?" kelimesi
ayn ı anlamdad ı r. Gerçekte, Sami dillerin en ar ı sı olarak kalan Arabça'd ı r.
İ brahim peygamberin karısı Hacer ve o ğ lu İ smail'i Hicaz'a getirip b ı rakması ndan sonra, onların tesirlyle, bölge halkı nı n dili Arabça'ya dönüştüğü gibi, Mekke ~takas' dili de iyice geli şti. Panay ı rlarda ve toplant ı larda okunan ş iirler ve
yapı lan konu ş malarda geçen yeni kelime ve terimlerin de korunmas ı suretiyle
'Hiçaz lisan ı ' ve özellikle de 'Mekke lehçe'si olu ştu ve böylece "Kurey ş Arabça"sı
te şekkül etti.
Ası lları , anayurtlar ı ve dilleri bu şekilde tesbit edilen Arablar' ı n tarihi,
tarihçilerce, çe şitli dönemlere ve zümrelere göre incelenir. Bununla birlikte tarihçiler genellikle Arablar ı üçe ayar ı rlar: Araba ba'ide, Arab, Aribe, Araba musta'ribe;
veya Araba Aribe, Araba musta'ribe, Araba tabi'a ve Araba musta'ceme. İ bn Haldun
sonuncu ay ı rı mı yapanlar aras ı ndad ı r.
Araba aribe, zamanla ya şam ış ve yok olmu ş , tarihleri kalmam ış Arablard ı r.
Araba musta'ribe, Kahtan b. Abir ile ortaya ç ı kanlar ve KahtanTler'in 'Aribe'
ile birle şmesinden meydana gelen Arablard ı r; bunlara "Kahtaritler" de denilir.
Araba tabi'a ise, İ smail (as)'in çocuklar ı yla karış madan meydana gelen Arablardtr; bunlar Hicaz'da ya şarlar ve "Adnan'iler" diye an ı l ı rlar.
Araba musta'cemeye gelince; bunlar, fetihler yoluyla dünyaya yay ı lan Müslüman Arablar ile kar ışan ve Arabta şan topluluklard ı r; Kuzey Afrika ve Endülüs
Arablar ı bunlardand ı r.
Bununla birlikte, Arab tarihini, Araba Ba'ide-zamanla yokoimu ş Arablar-,
Araba aribe ve Araba musta'ribe diye s ı nıfland ı rmak ve incelemek; bunlara İ slâm' ı n
geli ş iyle birlikte Araba musta'ceme'yi de ilave etmek ço ğ unlukla benimsenen ve
realiteye de uygun dü şen bir anlay ış olarak yer etti. Ayr ıca, Araba ba'ide tamamen
ortadan kalkt ığından ve onlar ın dışı ndaki Araba aribe ve Araba musta'ribe varl ı kları nı İ slâm'ı n zuhuruna kadar devam ettirdiklerinden, Arab tarihini, Araba ba'ide
ve Araba bakiye diye iki temel bölüme ay ı rarak incelemek de mümkündür. Bu
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durumda, Arab ı bakiye'de Arab ı aribe (Kahtaraler) ve Arab ı musta'ribe (Adnarit:
ler) vard ı r.
Ş imdi, bu önbilgiler ışığı nda, İ slam öncesinde Arab tarihini, sonuncu
tasnife göre k ı saca ele alaca ğı z.

Arab ı Ba'ide : Tarih ara şt ı rı c ı ları , Arab ı ba'ide'nin Nuh peygamberin büyük
oğ lu Sam'ı n Lavez (Lut) ve kem adları ndaki iki o ğ lundan türeyip ço ğald ı kları nı
bildirirler. Bu ço ğalmadan Amâlika, Ad, Semüd, Tasim, Cedis, Emim ve Hadramevt toplulukları meydana gelmi ştir. Arab ı ba'ide'yi te şkil eden bu topluluklar
vaktiyle devletler kurmu ş larsa da, zamanla kuvvetlerini kaybederek ortadan
kalkmış lardı r. Onlar ı n yerini Arabı aribe ve Arab ı musta'ribe topluluklar ı almıştı r.
Amalika Arabları : Nuh peygamberin büyük oğ lu Sam' ı n oğ lu Lavez (Lut)'in
soyundan gelen ve ço ğalan Arablard ı r. Hicaz ve Sina m ı ntı kaları nda ya şamışlard ı r.
Amalika Arablar ı nı n, Lavez'in İ mlik isimli oğ lunun Casim (Casir) nam ı ndaki
oğ lunun yedi evlad ı ndan türedikleri kabul edilir. Ancak, Arab yazarlara göre,
Amalika, "Amlik"in çoğ uludur ve Amalika arablar ı , Arabistan'dan güneye ve
kuzeye göçeden kabilelerdir; Akabe ve Mezopotamya'n ı n batı sı na yerle ş mi şlerdir.
Babilliler, bat ı da dola şan ve Akabe bölgesinde ya şayan bu Arablara bat ı l ı anlamı nda "MMik" veya "Maluk" demi ş lerdir. Daha sonra bu kelimenin ba şı na
"ümmet" veya 'kavim' anlam ı na gelen "am" lafz ı eklenmi ş ve böylece "Ammalik"
kelimesi te şekkül etmi ştir. Ancak Arablar, bu kelimeyi zamanla "Amâlika"
şekline dönü ş türmü ş lerdir.
M ı sı rl ı lar, batı da ya şayan bu Arablara, bat ı l ı anlam ı nda, " Ş aşo" demi ş lerse
de, onlar bu bölgeye "Amâlika" ad ı nı ta şı yarak gelmi ş lerdir. M ısı r'a gelen Amâlika
Arablar ı Hiksoslar- İ kesuslar- devletini kurarken, Mezopotamya bölgesine gidenler
de I. Babil (Hamurabi) devletini kurmu ş lardı r. M.O. 2416 veya 2050 y ı lları nda
kurulan Birinci Babil Devletinin 245 y ı l kadar ya şad ığı bildirilir. Amâlika tarafı ndan M.O. 2000 y ı lları nda Mezopotamya m ı ntı kası nda kuruldu ğ unda görü ş
birli ğ i bulunan Birinci Babil devletinin en büyük hükümdan ünlü kanun sahibi
Hamurabi (M.Ö. 1948-1906)'dir. Evlenme, bo şanma, miras, ticaret ve sosyal
yapı yla ilgili 282 maddelik "Hamurâbi kanunu" 1901'de Sus'ta ortaya ç ı karı lmıştı r.
Birinci Bâbil devletinin M.O. XX. yüzy ı lda Kuzey'den gelen sald ı rı lar sonunda yı kı lması üzerine Nobu Polzar taraf ı ndan Il. Bâbil idaresi kurulmu ştur. Ancak
bu hükûmet M.O. 1320'de Asur ülkesine dahil oldu. İ kinci Babil'in en ünlü hükümdar ı Buhtunnasr veya Noboko Donosor idi.
Kendilerine 'bedeviler' anlam ı nda " Ş asolar" denilen Hiksos veya İ kesuslar' ı n M.O. 1700 y ı lları nda M ı sı r, Sina ve Filistin bölgelerini kapsayan yerlerde
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kurduklar ı hükamet ise, iç karışıkl ı klar ve sava ş lar sonunda, M.O. 1580'lerde son
bulmu ştur.

Ad Toplulu ğu: Amâlika veya Aramiler'den olduklar ı söylenen Ad toplulu ğ u,
Arabi Ba'ide kavminin en önemlilerinden biridir. Ad- ı kem diye tarih kitaplar ı nda
zikredilen bu toplulu ğ un İ rem'in oğ lu Avis'in çocuklar ı ndan Acrı n soyundan
geldi ğ i belirtilir. Atalar ı Âd veya hükümdarlar ı ndan Ş eddad'ı n yaptı rdığı 'kem
ba ğı 'na nisbetle bunlara "Ad kavmi" veya "Ad- ı İ rem" denilmi ştir.
Âd kavmi, Yemen ile Umman aras ı nda Ahkaf ve Hadramevt bölgelerinde
ya şamıştı r. Genelde Güney Arabistan'da oturan bu toplulu ğ un kem kö ş künü ve
birtak ı m yüksek binalar ı in şaa ettikleri belirtilir. Kur'ân'da "irem zati'l-imad..."
(Fecr suresi 6-8) lafz ı ile kendisinden sözedilen topluluk i şte bu Ad kavmidir. Bu
toplulu ğa Hut (as), Peygamber olarak gönderilmi ştir; onun zaman ı nda ikiye bölünen Âd toplulu ğ undan hükümdar Âd. b. Adliye'nin o ğ lu Lokman'a tabi olanlar
Hut Peygambere inanm ış lar, öteki o ğ lu Halcan'a uyanlar ise iman etmemi ş ler ve
"ser sar" adl ı bir rüzgar yoluyla yokedilmi ş lerdir. Âd toplulu ğ unun ünlü hüküm,
darlar ı Ad, Ş eddad ve Ş edid'dir.

Se ırdid Topluluğu: Sam'ı n oğ lu İ rem'in çocuklar ı ndan Casir'in o ğ lu Semud'un olu şturdu ğ u kavim veya millettir. Vadu'l-Kura ve Hicr bölgelerinde oturmu şlardı r. Semtıd toplulu ğ u, Âd toplulu ğ undan sonra, Arabistan'da egemen güç oldu.
Kur'ân'da Âd toplulu ğ u ile birlikte zikredilen Semâd toplulu ğ u, dağ ları ve ta şları
kazı yarak-günümüzde İ srail'de oldu ğ u gibi-sağ lam binalar kurdular ve arazilerini
geni ş lettiler. Bunlara Salih (as) Peygamber ölarak gönderilmi ştir.Salih Peygamber'e
şiddetle kar şı ç ı kan Sem ısıd toplulu ğ u, ondan istedikleri mucizeleri-Allah' ı n yard ı m ı
ile-göstermesine ra ğ men Peygamberlerini yalanlad ı lar... Sonunda gökten gelen can
alı cı çok ş iddetli bir ses yoluyla yok oldular. Kur'an'da zikredilen "ashabu res"
(Kat suresi, 12) bunlardan 'Res şehri'ne yerle şen ve daha sonra da helak olan
topluluktur.

Nebatl ılar (Nebadler): Filistin'in güneyinde, Edum veya İ doma denilen yerde yaşayan, Nebayut b. İ smail soyundan gelen bir topluluktur. Önceleri Irak dolayları nda oturdukları , daha sonra Edum m ı ntı kası na geldikleri de söylenir. Asurlular tarafı ndan Irak bölgesinden ç ı kar ı ld ı kları kabul edilen Nebatilerin M.Ö. VI.
yüzy ı lda Edum havalisine gelmi ş olmalar ı icabeder.As ı llar ı hakk ında de ğ i ş ikgörü ş ler
ileri sürülen bu toplulu ğ un 18 kadar hükümdarı bilinmektedir, bunlardan en eski
olanı ad ı na para bası lan I. Haris, en ünlüsü de Ş am ş ehrini Batlamyuslar'dan alan
III. Haris'tir. Nebatl ı lann ba ş kenti Petra şehri idi; Busra, Ezna, Hicr ve Eyle de bu
devletin eyaletleriydi.

Tedmürlüler: Amâlika'dan olduklar ı söylenen ve Ş am ile Irak sı nı rları arası nda ya şad ı kları bildirilen bir topluluktur. Ba şlan ğı cı ndan itibaren ' Ş eyhier tara57

fı ndan yönetilen Tedmürlüler, Tedmür'ü kendilerine merkez yap ı p "Tedmür Arab
Devleti"ni kurdular. M.Ö. VI. yüzy ı lda kurulan Tedmür devleti çok uzun ömürlü
olmu ştur. Tedmürlüler Romalı larla birçok defa sava ş mış lar ve sı k sı k Roma Devleti'nin sald ı rı ları na maruz kalm ış lardir, fakat varl ı kları nı M.S. 270 yı l ı na kadar
sürdürmü ş lerdir. Tedmür devletinin ve medeniyetinin tarihte önemli bir yeri vard ı r.
Arab! Bakiye (Arab ı Aribe ve Arab ı Musta'ribe): Arab ı Bakiye'yi, a) Arab ı
Aribe, b) Arab ı musta'ribe diye ikiye aytrarak incelemek bir gelenek durumundadı r. Arab ı Aribe, Arabistan' ı n Yemen m ı ntı kası na yerle şen Kahtaniler'e verilen bir
add ı r. Nuh'un o ğ lu Sam'ı n oğ lu Erfeh şad' ı n oğ lu Salih'in oğ lu Hud'un oğ lu Abir'in oğ lu Kahtan, Hamurabi devletinden sonra, yan ı ndakilerle birlikte Yemen'e
gelmi ş ve orada bulunan Arab ı baide bakiyesiyle kar ış mıştı r. Kahtaniler, Kahtan'in oğ lu Yarub zaman ı nda güçlenerek Yemen bölgesine hakim olmu şlard ır. Arab ı
baide ile birle şerek yeni bir topluluk meydana getiren Arab ı Aribe'ye, Kahtan'a
nisbetle, "Kahtantler" denilmi ştir.
Kahtan' ı n oğ lu Yarub, Yemen'de bulunan Ad toplulu ğ unun kal ı ntı sı ve
Hicaz'daki Amâlika bakiyeleri yenerek Kahtaniye Devletini kurdu; daha sonra
yerine oğ lu Ye şcub hükümdar oldu. Ye şcub'un yerine hükümdar olan o ğlu Abduş ems çok sava şan ve çok say ı da esir alan birisi oldu ğ u için tarihte 'sebe-seba'
namı yla ün yaptı . Abdu şems'in ölümünden sonra Kahtaniye devletinin yönetimi
oğ lu Himyer'e geçti; böylece Seba (Kahtanlye) devleti "Himyeriye" devletine
dönü ştü ve sonunda Habe ş istilası na maruz kald ı . Arab tarihçilerine göre Kahtaniler 1700 y ı l hüküm sürmü ş lerdir. Kahtant emirlerinden el-Haris Rais adl ı ki şi Seba
ile Hadramevt'i birle ştirerek Yemen'in tamam ı nı n hükümdarı olmu ş ve gerek
kendisine gerekse haleflerine art ı k "Tübba" denilmeye ba şlanm ıştır.

Güney Arabistan tarihi içinde de ğ erlendirebilece ğ imiz Arab ı Aribe, tarihi
belgelerin ve verilerin bildirdi ğ ine göre, bu m ı ntı kada daha birçok devlet kurmu şlard ı r; değ i ş ik isimler altı nda hükumet olmu ş lardı r. Mainliler, Sebalilar, Himyerliler, Ceballer, Kariler, Katabiler (Katabanller), Ummarrı ler ve Zaffa ıller gibi devletler, emirlikler ve hükümetler Güney Arabistan'da hüküm sürmü ş ba ş lı ca topluluklardı r. Ş imdi, bunlardan baz ı ları nı öz olarak tan ı maya çal ışacağı z.

Mâin/i/er: Yemen havalisinde ya şamış bir topluluk olup, Arab ı ba'ideden
sonra burada devlet kurmu ş lard ı r. Bu devletin yeri ancak 1869'da müste şrik
Halevy-Haliftnin şimdiki San'a kentinin yerini ke şfetmesiyle ortaya ç ı km ıştı r.
Ele geçen kitabelerden 26 Mâin hükümdar ı n ı n ismi tesbit edilmi ştir; hükümdarlarm ismi ayn ı olup, sadece lakablan de ğ i ş iktir. Mainliler Petra ile de ili şki kurmu şlard ı r. Sı nı rları Vaclu'l-Kura, Elula, Safa ve Hayran gibi yerlere kadar uzanan
Mainliler devletinin M.O. onbir veya onuncu yüzy ı lda Seba devletine dönü ştüğ ü
anla şı lmaktadı r.
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Sebalılar: Seba devleti, Ye ş cub'un o ğ lu Abd şems (Seba) taraf ından kurulmu ş tur. Mes'udi gibi tarihçiler Seba devletinin 484 y ı l kadar ya şad ığı nı ve sonunda hükümranl ığı n Himyer'e geçti ğ ini bildirirler. Son zamanlarda yap ı lan tarih
ara ştı rmalar ı Himyeriye devletinin kurulu ş u ile son bulan Seba devletinin M.Ö. 9

veya 10. yüzy ı lda kuruldu ğ unu göstermektedir. Merkezi Mârib şehri olan Seba
devleti öncelikle akl ı mı za, Kur'ân'da da zirkedildi ğ i üzre,, Süleyman peygamber ile
Seba melikesi Belk ıs't getirmektedir.
Himyerliler: Sebal ı lar'ı n bir kolu olan Himyerliler, Abd şems'in oğ lu Himyer
yoluyla Güney Arabistan'da uzun süre ya şayan Himyer devletini kurrnu şlard ı r.
Bununla birlikte, ba şlanğı çta yaln ı zca 'Seba Melikleri' diye an ı lan Seba hükümdarlarmı n daha sonra "Zii Reydan" unvan ı n ı almalarıyla Seba devletinin Himyerlilerin
eline geçti ği de belirtilmektedir. Buradan, Himyerlilerin Reydan'da olduklar ı ve
yöneticilerine de 'Z0 Reydan' denildi ğ i anla şı lmaktad ı r. Reydan, Zaffar şehridir

ve Himyerlilerin ba ş kenti olmu ştur.
Batı l ı tarihçilere göre Himyeri devleti M.Ö. 115'te kurulmu ştur ve Seba
devletinin yerine geçmi ştir; 525'de Habe ş istilası na u ğ ram ış ve böylece 650 y ı l
kadar devam eden hükümranl ığ t son bulmu ştur.
Himyerliler, hem fetihlere hem de iktisat ve ticarete büyük önem vermi şlerdir. Yahudileri yanlar ı na alan Himyerliler H ı ristiyanl ı kla mücadele etmi ş lerdir.
515'lerde Himyeri hükümdart olan Zil Nuvas H ı ristiyanl ığı tamamen ortadan kald ı rmaya te şebbüs etmi ş , onları ates çukurlartnda yanmak ya da yahudi olmaktan
birini seçmek zorunda b ı rakmıştı r. Sonunda Habe şistan H ı ristiyanlar', Iryat kumandası ndaki ordularlyla Himyerlileri büyük bir yenilgiye u ğratm ışlar; Zû Nuvas
da atı ni denize sürerek intihar etmi ş , -böylece Himyeri devleti de son bulmu ştur.
İ ryat kumandası ndaki orduda 'Ebrehe' (Abraha) ad ı nda bir kumandan vard ı .
Yemen bölgesine hakim olup "Necâ şt" unvan ıyla hüküm süren iryat ile Ebrehe
arası nda iktidar mücadelesi ba ş gösterdi. Halk ı n Ebrehe tarafı nı tutması , yapı lan
münazaralardan birinde Ebrehe'nin galip gelmesi ve sonunda iryat' ı n bir köle
tarafı ndan öldürülmesi üzerine Ebrehe hükümdar oldu. Ekonomiye ve ticarete büyük önem veren yeni hükümdar San'a'da çok büyük bir kilise yapt ı rdı . Çok güzel
bir biçimde süsletti ği bu kilise yoluyla ticaret kervanlar ı nı ve turist ak ı mı nı Mekke'den San'a'ya çekmek istedi. Mali kaynaklar ı nı n zayı flaması ndan, ticaret ve
turizm kaynakları n ı n yok olması ndan korkan Hicaz halk ı bu durumdan çok rahatsı z oldu; Kinâne kabilesinden Abdullah' ı n oğ lu Huzeyfe ba ş kanl ığı ndaki bir
topluluk San'a'ya giderek ad ı geçen kiliseye saldı rd ı .
Ka'be'ye kar şı lı k olarak in şaa ettirdi ği kiliseye sald ı rtImasina çok k ızan
Ebrehe, M.S. 570'de, intikam almak üzere Mekke üzerine yürüdü. Rahatl ı kla
Hicaz'a girmeyi ba şard ı , fakat Mekke'ye ula ş maya muvaffak olamad ı ; çünkü böl-

59

ge halk ı ndan hiçbir destek göremedi. Sonunda Sakif kabilesinden Eba R ığal adl ı
ki şi ona yard ı m etmeyi ve k ı lavuzluk yapmay ı kabul etti, fakat o da Mu'mes
denilen yer de öldü. Ebrehe ordusuyla birlikte Mekke önlerine kadar geldiyse de
şehre giremedi, peri şan oldu. Tarihte "Fil vak'as ı " diye bilinen bu olay islam
tarihinde ayr ı bir yere sahiptir. Kur'ân'da müstakil bir surenin (Fil saresi) ad ı n ı ve
konusunu olu şturan Fil Vak'as ı , 17 muharrem 570'de meydana gelmi ştir. Bu y ı la,
Habe ş ordusunun ba şı nda filler bulundu ğ undan dolay ı tarihte "Fil Vak'as ı "
denilen hadise zuhur etti ğ i için, "Fil Senesi" denilmi ştir. islam Peygamberi Hz.
Muhammed i şte bu Fil olay' ı ndan 50 veya 55 gün sonra dünyaya gelmi ştir.
San'a'da in şaa ettirdi ğ i ihti şamIt "Kulleys Kilise"si ile Ka'be'ye olan saygmlğı kaldı rmak ve onunla ilgili tavaf ve ziyaretleri yapt ı rd ığı kiliseye ta şı mak emelinde olan, Neca şi'nin kumandan ı Iryat (Aryat)' ı öldürttükten sonra yönetimi ele
alan ve Mâlik b. Kinâne o ğ ulları ndan birisinin Kulleys Kilisesi'ne hakaret etmesine
kı zan Ebrehe, hem siyâsi hem de dini gayelerle, büyük bir Habe ş ordusuyla Mekke'ye sald ı rd ı (3)
Bu s ı rada Mekke'nin reisi Abdulmuttalib (Seybe)'di. Mekke, Ebrehe ordusuna kar şı koyacak bir askeri güce sahip de ğ ildi. Nitekim bazı kabileler Eb ı-ehe
ordusuna kar şı koymak istemi şlerse de a ğı r yenilgilere uğ ram ış lard ı r. Ebrehe
ordusunun öncü kuvvetleri Mekke havalisini gözetim alt ı na ald ı lar ve Abdulmuttalib'in develerini al ı p götürdüler (4). Ebrehe'den develerinin iadesini isteyen
Abdulmuttalib, Mekke ve Ka'be'nin savunması nı yapmayaca ğmı,onları Ka'be'nin
Rabbı 'n ı n koruyaca ğı nı belirtti. Ancak, e ğer Mekke'ye sald ı rmazsa, Tihame'nin
yı ll ı k gelirinin üçte birini kendisine vermeyi teklif etti. Abdulmuttalib dönüp
Mekke'ye geldi; Ka'beyi tavaf etti, Ka'be'yi ve Mekke'yi dü ş manları na kar şı
koruması için Allah'tan yard ı m diledi. Allah onun duas ı na kabul etti ve Beyti'ni
korudu. Neticede, Ebrehe ne fillerini Mekke'ye salabildi ne de Ka'be'yi ytkabildi.
Üstelik kendisi de ordusu da helak, Kulleys de harab oldu (5). Kur'ân (Fil süresi)
olay ı n sonucunu ş öyle anlatı r: "Görmedin mi Rabb ı n Fil Ashabı nı nası l etti?
Ve onları n kurduklar ı tuzağı bozğ unluk içinde k ılmad ı mı ? Ve onların üzerine
bölük bölük ku şlar gönderdi. Onlararo ku şlar-siccinden, kat ı sert çamurdan
ta ş lar atı yorlard ı . Artı k onları yenilmi ş ekin yapra ğı gibi kı ld ı ".
Netice itibariyle, Hz. İ brahim'in (Hz. İ sâ'dan yakla şı k 18 yüzyı l önce ya şamıştı r) oğ lu İ smail ile birlikte yap ı mı n ı tamamlad ı kları Beytullah (Ka'be) hiçbir

3 "Doğuş tan Günümüze Büyük İ slam Tarihi", Çağ yay. İst. 1986, C. 1, s.
132.
4 Muhammed Hamidullah, "Resulullah Muhammed", çev. Salih Tu ğ , Irfan
yay. İstanbul 1973, s. 20 -23.
5 Fil olay ı hakkı nda geni ş bilgi için bkz. M. Hamdi Yaz ır, "Hak Dini Kur'an
Dili", C. 9, s. 6098-6146.
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zarar görmedi. Ka'be'yi koruyan Yüce Allah hem inananlara hem de inanmayanlara iyi bir ders verdi.
Fil olayından sonra Ebrehe öldü, yerine o ğ lu Yeksun (Yeksum) geçti.
Yeksum'un karde şi Mesruk kumandası ndaki ordunun Habe ş ordusunu yenmesi
üzerine Yemen'e İ ran nüfuzu girdi; Seyf Yemen vâlisi oldu. Böylece Fars imparatorluğ u, "Merzuban" denilen vâlileri yoluyla Yemen'i idâre etmeye ba ş lad ı . Bu
durum, Yemen Merzuban'lar ı ndan Bazan' ı n İ slâm'ı kabul etmesine ve Yemen'in
İ slam ülkesine katı lması na kadar devam etti.
Adnan?ler : Musta' ribe Arablar ından türeyen ve Hicaz halk ı nı olu şturan
topluluktur. Mekke'nin sakinlerinden Cürhüm kabilesiyle evlenerek ço ğalan İ smail
evlad ı Hicaz Arablar ı n ı n atalar ı oldular (6).

Aslı nda Arablar, soylar ı nı ve tarihlerini "Kahtaniye" ve "Adnaniye" diye iki
esasa dayand ınrlar ve böyle bir bölümleme çerçevesihde incelerler. Yemen
ve çevresindeki (Güney Arabistan) Arablar ı nı Kahtan'a, Tihame, Hicaz, Necd,
Ş am ve Irak bölgeleri Arablar ı nı da İ smail evlad ı ndan Adnan'a dayand ı rı rlar.
İ brahim peygamberin kar ısı Hacer ile yeni do ğ mu ş oğ lu İ smail'i Mekke'ye getirip
yerle ştirmesinden sonra, İ smail yerli halktan Cürhüm kabilesi reisi Amr'in k ı zı
Rale ile evlendi ve ondan oniki o ğ lu dünyaya geldi. Cürhüm, Irak'taki Arab ı Aribe'nin yok olması ndan sonra Arabyar ı madası na göçeden Kahtan' ı n soyundand ı r;
Kahtan ise, Yemen Arablar ı nı n atas ı dı r ( 7 ).
Daha sonra Adnan evlad ı çoğald ı ; Adnan' ı n torunu Nizar' ı n Rabia ve Mudar
adlanndaki o ğ ullar ı , iki büyük Arab kabilesi olan Rabia ve Mudar o ğ ullar ın ı n
ası lları n ı olu şturdular. Rabia kabilesinden Abdulkays, Bekr, Ta ğ lib ve Hanif
oğ ulları , Mudar kabilesinden ise Havâzin, Gatafan, Temim ve Kurey ş kabileleri
en tanı nan kollar oldular (8).
İşte bu şekilde olu şan Hicaz Arablar ı na, atalar ı İ smail (as)'e nisbetle " İ smailler" ya da onun torunlar ı ndan Adnan'a istinaden "Adnaniler" denilmi ştir.
Hicaz bölgesine hakim olan Adnaniler, İ smail evlad ı ndan Kaydar' ı n neslidir.
Kaydar ile Adnan arası nda k ı rk kadar batı n oldu ğ u belirtilmektedir. Adnan'dan
Hz. Muhammed (sas)'e kadar olan ku şaklar bütünüyle bilinmektedir. Adnan' ı n,

6 Filibeli Ahmed Hilmi, ad ı geçen eser, s. 122; "Do ğuştan Günümüze Büyük
İslam Tarihi", C. 1, s. 108;
7 İbn Hiş âm, "es-Siretu'n-Nebeviyye-Hz. Muhammed'in Hayat ı ", çey, İ.
Hasan-N. Ça ğatay, s. 9; Filibeli Ahmed Hilmi, ad ı geçen eser, s. 122.
8 Mevlânâ Ş ibli, "Asr- ı Saadet" (islort Tarihi), çev. Ömer R ıza Doğrul,
Toker Mat. İstanbul 1973, C. 1., s. 101-103; "Do ğuş tan Günümüze Büyük İslam
Tarihi", C. 1., s. 108.
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Buhtunnasr' ı n ça ğ da ş' oldu ğ u söylenmektedir. Adnan'm Cürhüm kabilesi reislerinden Hârise'nin k ı zı Maan ile evlenmesi sonucu dünyaya gelen Nizar' ı n nesliyle be ş
batı n halinde ço ğalan Adnaniler Hicaz, Necd ve Tihame m ı ntı kalarına dağı lmış lard ı r. Bunlardan Mudar kabilesi,Hz. Muhammed'in mensub oldu ğ u kolu te ş kil
etmektedir; Havazin, Tâif, Necd, Mekke ve havalisinde ço ğalmış lard ı r (9).
Adnanller ile Kahtarıller aras ı nda dini' ve ahlaki yap ı , örf ve âdet yönlerinden
birtak ı m farkl ı lı klar oldu ğ u gibi, dil ve lehçe, ekonomik ve sosyal bak ı mdan da ayrı durumlar gözlenir.
Gassanner: Kahtan soyundan gelen Arablar olup, Cefne b. Amir ba şkanl ı ğı nda Yemen'den Tihame'ye gelen ve Hicaz s ı n ı rı ndaki Gassan suyu dolaylar ı na
yerle şen topluluktur. Bunlara, yerle ştikleri yere nisbetle "Gassarfiler" veya reisleri
Cefne'ye nisbetle u Cefne" denilmi ştir. Milâdi I. yüzy ı lda, tahminen 118'de
buraya gelen Gassaniler, daha sonra Ş am havalkindeki Dacâime kabilesini koyarak, Tihame ve Suriye m ı ntı kaları nda GassanT devletini kurmu ş lard ı r. İ lk hükümdarları Cefne b. Âmir, son hükümdarlar ı ise Il. Râ şid halife Ömer (ra ) zaman ı nda
irtidat eden Cebele b. Eyhem'dir. Belka'dan Harran'a kadar olan bölgeye hakim
olan Gassanilerin 400 y ı l kadar 'hüküm sürdükleri bildirilmektedir (10).

Hrtelilerle sı k sı k sava ş mak durumunda kalan Gassaniler, hükümdarlar ı
Hâris b. Mâriye'den itibaren Belka şehrini ba ş kent yapm ış lard ı r. Hz. Muhammed
(sas) zaman ı nda Gassan emiri olan Ş urahbil, İ slâm Peygamberi'nin Din'e davet
elçisini öldürmü ştür. Halid b. Velid ordusu ile Cebele yönetimindeki Gassarti
kuvvetleri arası ndaki sava ş sonunda Gassaniler topluca müslüman oldular, ülkeleri
de İ slâm ülkesine katı ld ı .
Gassaniler gibi Yemen'den ç ı kı p Kuzey'e gelen ve Hire ş ehri dolayları na yerle şen bir topluluktur. Necef ile F ı rat nehri aras ı nda birçok su kanal ı nı n
geçti ğ i bir bölgede bulunan Hire şehri, ziraate elveri ş li tarlalar ı n ve hurma a ğaçları n ı n çokca bulundu ğ u bir yerde kurulmu ştur.
Hireliler veya Lahmller, Sasaniler'e ba ğ lı bir topluluk olup tarihleri hakk ında
geni ş bilgi vard ı r. Gassaniler'in Bizans'la olan ba ğından çok güçlü bir ba ğla Sasaniler'e ba ğ l ı olmaları Hireliler'in daha iyi bilinmelerini sa ğ lamıştı r. Hire devletinin
kurulu ş u, Tedmür melikesi Zeyneb'in, o ğlu Vehb el-Lat ad ı na idareyi ele alt şı ile
ba ş lar. İ lk Hire hükümdarı gösterilen Adiy o ğ lu Amr'in hükümdar olu şu ise M.S.

9 Filibeli Ahmed Hilmi, adı geçen eser, s. 125 vd.
10 İbn Hi ş âm, Site, 1/9-10; Ş emseddin Günaltay, " İ slam Tarihi", s. 302;
C. Zeydan, "el-Arab Kable'l-islam", s. 170 vd; N. Ça ğatay, " İslam öncesi Arab
Tarihi", s. 61-65.
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268 yı lı na rastlamaktad ı r. Hire hükümdarlar ı nı n en ünlüleri Il. İ mru'ul-Kays
(saltanatı : M.S. 382-403) ile o ğ lu Numanu'l-Aver (saltanat ı : 403-431)'dir.
Bizansl ı lar ve İ ranlı larla uzun y ı llar sava şan Hireliler Irak m ı ntı kası nda
yaşayan ve kendi ı rkları ndan olan Arablarla da sava ş mış lar, sonunda, özellikle
İ ran' ı n müdahale etmesiyle, tarih sahnesinden çekilmi şlerdir. Ancak onlardan
Lahm ve Cüzam kabileleri, bir "Arab Kabileleri Toplulu ğ u" halinde varl ı kları nı
İ slam geldikten sonra da sürdürmü ş lerdir. Hire hükümdarlar sülâlesinin son temsilcisi Münzir'in saltanat ı ise, Velid oğ lu Halid'in İ ran içlerine yapt ığı fetihlere
kadar sürmü ştür, Münzir 632 veya 633'de Cuvasa sava şı nda öldürülmü ştür. Hire
şehrinin Halid b. Velid:in Mezopotamya fetih harekat ı sı rası nda savaş yapmadan
teslim olması yla birlikte Hire devleti ve toplumu tarihe kar ış mıştı r (11).
Kindeliler: Arab tarihçilerinin ço ğ unlu ğ unca Kahtanilerden saythrlarsa da,
ası lları hakkı nda değ i şik görü ş ler vard ır. Necd dolaylar ında hüküm sürmü şlerdir.
Kinde'ye, Yemen havalisindeki el-Musakkar ad ı verilen yerden geldikleri san ı lmaktadı r. Kinde'de oturmalar ı sebebiyle Adnadilerle yak ı n ili ş ki içerisinde olmu şlar-

dı r.
Muâviye o ğ lu Murta'y ı da
Kinde devletinin kurucusu, Hucr b.
Kinde devletinin kurucusu kabul edenler vard ı r. Himyerlilerin deste ğ i ile Kinde
devletini kuran Hucr, Necd ve Irak bölgesi Arablar ı nı yönetimi altı na alm ıştı r.
Hucr'dan sonra iktidara el-Maksur lakab ı ile bilinen oğ lu Âmir gelmi ştir; onun
yerine de o ğ lu Haris geçmi ştir. İ ran hükümdart Kubad' ı n Mazdek mezhebini kabul
etmedi ğ i için hapse att ı rd ığı Munzir'in yerine Hire taht ı na getirdi ğ i Hâris budur.
Haris, Mazdek mezhebini kabul etmi ş ve bu sebeple de Benû Lahm-Hire taht ı na
geçmi ş tir. Haris mülkünü dört oğ lu aras ı nda bölü ş türmek ve böylece kendisinden
sonra iktidar kavgalar ı na dü şmelerini önlemek istemi ş se de, daha sonra Hire taht ına oturan Munzir bu karde ş leri birbirine dü şürmeyi ve Kinde devletini zay ıflatmay ı başarm ış t ı r. Neticede, bu kabileden olarak Beni Esed ve BeniGatafan' ı n başı na
geçen Hucr b. Harise, Beni Esed vergi vermedi ği için, bu kavmin üzerine yürümü ş
ve yenmi ş tir. Ancak, Beni Esed, ş air Ubeyd b. Ebras' ı n bir kasidesi sayesinde
katliamdan kurt JImu ştur.
Bir müddet sonra toparlanan Bent, Esed ayaklanarak Beni) Kinde üzerine
yürümü ş ve Hucr b. Harise'yi ma ğ lub ederek öldürmü ştür. Bunun üzerine Beni)
Kinde'nin ba şı na oğlu ünlü Muallakat şâiri İ mru'ul-Kays geçmi ştir. Bizans'tan
kendisine verilen zehirli elbiseyi giyen İ mru'ul-Kays hastalanarak ölmü ştür. Bunii
Kinde devleti Hz. Ömer zaman ında İ slam ülkesine kat ı lm ıştı r (1 2).
11 C. Ze taan "el-Arab Kable'l-Islam", s. 172 vd.; M. Ş emseddin, adıgeçen
eser, s. 30G ıd.; N. Çağatay, ad ıgeçen eser, s. 65 vd.

12 ibn Hiş âm, "Sire", 1, ss. 29 vd.; C. Zeydan, age., s. 201 vd.; M. Ş emseddin
"İslam Tarihi", s. 361 vd; N. Ça ğatay, age., s. 76 vd.
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IV- Hicaz-Mekke ve Medine-Halk ı
Hicaz, Arabistan'da çok önemli bir yerdir; merkezi Mekke ş ehridir. Arabyarı madası nı n en eski yerle ş im merkezlerinden biri olan Mekke, Beytullah' ı n
burada olmas ı sebebiyle, ruhr-dinI ve ticari' yönlerden ayr ı bir özellik ta şı r. Önce
Amalika'n ı n sonra da Adnaniler'in burada yerle şmesi, Mekke ve havalisinin
Hicaz' ı n en eski yerle ş im merkezi olu ş unun bir ba ş ka delilini olu şturur.
Tarihçiler, Mekke'nin ve havalisinin ilk sakinlerinin Amâlika'dan oldu ğ unu
söylerler. Amalika'n ı n etrafa da ğı lması sı rası nda Hev ş oğ lu Semeydağ ba şkanl ı ğı ndaki bir Amâlika toplulu ğ u Mekke dolaylar ı na gelerek yerle şmi şler ve "Semeyda ğ " ad ı yla uzun süre devam eden bir yönetim kurmu ş lard ı r. Daha sonra, Babil'in
y ı k ı lmas ı üzerine Arabistan'a gelen Kahtaniler'in ba şı na geçen Yerub b. Kahtan,
karde ş i Cürhüm b. Kahtan' ı Yemen'den getirterek Hicaz bölgesine vali tayin etmi ş
ve Cürhüm kabilesiyle birlikte buraya yerle ştirmi ştir. İ kinci Cürhümller de denilen
bu topluluk, Semeyda ğ lar' ı Mekke'den ç ı karm ış lar, Tihame dolayları na sürmü şlerdir. Onlar da önce Tihame'de sonra da Yesrib'de birer devlet kurmu ş lardı r(1 3).
Hz. İ brahim, kar ı sı Hacer ve o ğ lu İ srirail'i Mekke'ye getirip b ı rakt ığı zaman
iktidarda, Amalika'y ı Mekke'den kovan Cürhümlüler vard ı , Ka'be'nin in şaa edilmesi, zemzem suyunun ç ı kması , ibrahim peygamberin dininin burada yay ı lması ,
Beytullah ı n hac ve ziyaret yeri olmas ı vb. durumlar Cürhümlülerle Hz. İ shıail
soyunu birbirine yakla ştı rd ı ; aralar ı ndaki mevcut ili ş kiler evlenmeler yoluyla daha
da güçlendi ve peki ştirildi. Cürhümlülerle İ smairiler (Hz. İ smail'in evlakin birleş ip kayna ş ması ndan meydana gelen "Arab ı Bakiye" toplulu ğ u bize, Mekke'nin
o zamanlarda mevcut oldu ğ unu kan ıtlar.
Bununla birlikte, belki de, o tarihlerde şimdiki Mekke şehri yoktu, fakat
Mekke ismi ve Mekke vadisi vard ı ; ş imdiki Mekke şehrinin bulunduğ u yere "Mekke" veya "Bekka" ad ı verilmekteydi. Bu m ı ntı kan ı n bu iki isimle zikredildi ği
bilinmektedir, Kur'an- ı Kerim, " İ nsanlar için vücuda getirilen ilk kutsal ev Bekka'deki mübarek evdir..." (14), buyururken buna i şaret eder. Mekke'nin bir ba şka
ad ı da "ümmii'l-kura" d ı r. Ayn ı şekilde Ahd-i Atikte (15), kurban (zebh) olay ı
- İ shak veya İ smail'in kurban edilmesi tart ış mas ı - ve Davut peygamberin bu bölgeyle olan ili şkilerinden bahsedilirken, yine Mekke ve Ka'be'nin ad ı geçmektedir. Bu durumda, sonuncu kayna ğı n bildirdi ğ ine göre, Bekka ve Ka'be Davut
.

peygamber'den önce mevcuttur.

13 Brockelmann, " İ slam Milletleri ve Devletleri Tarihi", 1, 7-10 vd.; M.
Rodinson, "Mahomet", editions du Seuil, Paris 1961, s. 60 vd; M. Ş emseddin,
"Yakın Ş ark", Ankara 1937, s. 519 vd.; N. Ça ğatay, age. s. 82 vd.
14 Al-i İmran, 125.
15 "Ahd-i Atik", Tekvin ve Hakimler böl. 8, 13, 14, 22,
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Asl ı nda Mekke ve havalisi, Yahudilik ve H ı ristiyanl ı k tarihi aç ı sı ndan da
önemlidir. Yahudiler buras ı nı n. Hz. Süleyman' ı n heykelinin bulundu ğ u yer;
H ı ristiyanlardan baz ı ları ise Hz. İ sa'n ı n çarmı ha gerildi ğ i yer oldu ğ unu sanarlar.
Buna göre, Mürye Mekke'de de ğ il, Filistinde'dir; kurban edilen de İ smail olmay ı p
İ shak'tı r. Böylece kurban yerinin bu m ı ntı ka olmad ığı iddia edilmeye çal ışı lmaktad ı r.
İ smail (as)'in Mekke'ye yerle ş mesinden bir süre sonra, Tevrat'ta bahsi geçen
ve Kur'an'da anlat ı lan kurban (zebh) olay ı meydana geldi. Zebh olay ı , İ brahim
Peygamber'e, rüya yoluyla sevgili o ğ lunu Allah'a kurban etmesinin bildirilmesi,
onun da bu ilahi' emir istikametinde o ğ lu ismail'i kurban etmek üzere kesmeye
kalkması ve sonunda kesme olay ı gerçekle ş meden adak ı (nezr) yerine getirilmi ş
kabul edilmesi, İ brahim'in O ğ lunun yerine bir koç kurban etmesidir. Tevrat'ta
(Hakimler bölümü, 8, 13; Tekvin böl. 22 ve öteki bölümler) bu konuya uzunca
temas edilir, kurban edilenin İ shak oldu ğ u ileri sürülür. Oysa kurban edilenin
İ smail oldu ğ u, bunun sebepleri ve nezrin gerçekle ş mesiyle birlikte koçun Ismail'in
yerine gönderilip kesilmesi olay ı Kur'ân'da geni ş olarak anlat ı lı r. Kur'ân' ı n
ifadesine göre kurban edilen İ shak değ il İ smail'dir, onun soyu Mekke'de yerle şmi ş ve ço ğalmış ; torunlar ı Adnantler ve onlar ı n torunlar ı ndan olan Kusay ve
evlad ı Mekke'de ya şamışlar, uzun süre bu ş ehrin yönetimini ellerinde bulundurmu şlard ı r. Bu durum, islam Peygamberi Hz. Muhammed (sas)'in geli şim kadar
böylece devam etmi ştir. Mekke şehri belli bir süre Huzaâ kabilesinin yönetimine
girmi şse de, Adnan evlad ı ndan Kusay b. Kilab Mekke'yi yeniden Adnan1ler
yönetimi alt ı na almay ı başarmıştı r. Böylece, Adnanllerin Kurey ş kolunun hükümranl ığt ba ş lamış oldu. Hz. Muhammed peygamber olarak seçildi ğ inde, Mekke'de
Adnan oğ ulları oturmaktayd ı ve idare Kurey ş kabilesindeydi, Medine'de ise, Kahtan evlad ı yaşamaktaydı .
Adnanilerin İ smail (as)'in torunlar ı oldukları n ı söyledik. İ smail (as)'den
Adnan'a kadar kaç bat ı n olduğ u kesin olarak bilinmiyorsa da, Adnan'dan Hz.
Muhammed'e kadar olan bat ı nlar tam olarak tesbit edilmi ş bulunmaktad ı r.
Adnan'dan sonra oğ ulları ço ğalarak Hicaz havalisine yay ı lm ış lardı r. Özellikle Adnan'ı n oğ lu Maad'ı n kolunun oğ lu Nizar, Nizar' ı n o ğ lu Mudar, Mudar'ı n oğ lu
İ lyas, İ lyas' ı n oğ lu Müdrike, Müdrike'nin o ğ lu Huzeyme, Huzeyme'nin o ğ lu Kinane; Kinane'nin o ğ lu Nadr, Nadr' ı n oğ lu Malik ve Mâlik'ten sonra da Fihr (Kurey ş )'in meydana getirdikleri kollar bölgede daha çok önem kazanm ıştı r. Fihr ile
birlikte "Kurey ş " ad ı n ı alan Benû Fihr, bütünüyle Mekke vâdisine yerle ş meye
muvaffak olmu ştur. İ slam Peygamberi Hz. Muhammed'e gelinceye kadar uzun süre Mekke'nin yöneticileri olan Adnan evlad ı i şte bu Kurey ş koludur.
Mekke'nin ve Ka'be'nin yönetimi, Fihr (Kurey ş )'den itibaren Kusay'a kadar,
Galib, Galib'in o ğ lu Luey, Luey'in o ğ lu Ka'b, Ka'b' ı n oğ lu Murre, Murre'nin o ğ lu
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Hakim (Kilâb) yoluyla devaml ı olarak bu kolun elinde kalm ışt ı r. Kusay, babası ndan kendisine intikal eden idari i ş leri, özellikle de Ka'be ile ilgili hizmetleri geleş tirip kurumla ştı rmıştı r. islam, Mekke'nin idaresi ve Ka'be hizmetleriyle ilgili
görevlerden Kur'ân' ı n ça ğrı sı na uygun olanları korumu ş , uymayanlarını da
kald ı rm ıştı r. Ka'be ile ilgili görevler, Kusay'dan sonra evlad ı Abdüddar, Abdümenaf (Mu ğire), Abdüluzza ve Abdülkays ile onlar ı n evladı tarafı ndan yerine getirilmi ştir. Bunlardan Abdülmenaf, Hz. Muhammed (sas)'in dedesi Abdülmuttalib'in
dedesidir.
Mekke şehri, dirfi ve ticari yönden önemli bir yerdir; ona bu konumu veren
özelliklerin ba şı nda Ka'be ve Zemzem gelmektedir. Ka'be'nin, Allah' ı n emri
üzerine, İ brahim ve o ğ lu İ smail tarafı ndan yapı ldığı , İ brahim Peygamberin insanlara bildirdi ğ i Din'in esaslar ı na göre ziyaret ve tavaf edildi ği, İ smil'in soyundan
gelenlerin sonralar ı İ brahim Peygamberin tebli ğ i etti ğ i dinden ayr ı lmalar ı na ra ğ men Ka'be'nin kutsall ığı nı korudu ğ unu ve devaml ı olarak ziyaret edildi ğ ini,
Mekkelilerin dini, ticari ve turistik sebeblerle buraya büyük önem verdiklerini
Kur'ân'dan ve tarih kitaplar ı ndan öğ reniyoruz.
Yeryüzünde in şaa edilen ilk kutsal ev olan Ka'be, Müslümanlar ı n kı blesidir
ve hac ibadetini yaptı kları yerdir. Ka'be'nin ziyaret ve tavaf edilmesi bu kutsal
mekan ı n in şaa edilmesiyle birlikte ba ş lar. Yüce Allah AH İ mran sûresi 125. âyetinde şöyle buyurur: "Biz, İ brahim'e Beyt'in yerini göstermi ştik. Ona demi ştik ki,
Bana hiçbir ortak tan ı ma, evimi tavaf edenler, Mekke'de kalanlar, rüku ve secde
edenler için temiz tut; halk ı hacca ça ğı r, yaya olarak, develerine binerek gelsinler".
İşte İ brahim Peygamber zaman ı nda farz k ı l ı nan hac ibadeti Hz. Muhammed
(sas)' ı n elçisi oldu ğu islam dininde de yeniden farz k ı l ı nm ışt ı r.
Arabistan, islam'dan önce, çok karma şı k bir dini yap ı ya sahipti; de ğ i şik
dinlerin ve inan ış şekillerinin tesiri alt ı ndayd ı . Arabyar ı madas ı hak ı na birçok
peygamber gönderilmi ştir. Güney Arabistan halkı na (Ad kavmi) gönderilen Hud
Peygamber, SemCıd kavmine gönderilen Salih Peygamber, Özellikle Hicaz bölgesi
halkı aras ı nda tebli ğde bulunan İ brahim ve İ smail peygamberler ile Ş uayb peygamber bunları n ba şlı caları dı r. Ancak Arabyar ı madası halk ı , tevhid akidesini ö ğretmek üzere gönderilen bu peygamberlerin vazifelerini tamamlayarak Rablar ı 'na
kavu ş maları ndan sonra, çe ş itli batı l inanış ları ve dinleri benimsemi şler; Sabiilik,
Y ı ld ı zperest ik, Mecusilik, Zerdü ştlük, Yahudilik, H ı ristiyanl ı k ve Putperestlik
dinlerine veya akidelerine ba ğ lanm ış lardı r (16).
Hicaz halkı , İ brahim ve İ smail peygamberlerin Allah' ı n birli ğ i esası na dayanan dini telkin etmeleri üzerine, islam olmu ş larsa da, İ smail Peygamber'in vefa-

16 Ibnu'l-Kelbi, "Kita- bu'l-Asnâm", 25-50 vd.; C. Brockellemann, " İslam
Milletleri ve Devletleri Tarihi", 1, s. 14 vd.; M. Ş emseddin, "Yak ın Ş ark", 500 vd.
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tı ndan sonra geçen uzun zaman içerisinde gerçekleri unutarak ve do ğ ru yoldan
uzakla şarak putlara` tap ı nı r olmu ş lard ı r. Neticede, aralar ı nda İ slâm' ı n geli şine
kadar varl ığı nı sürdüren ve önemli ölçüde yabanc ı unsurlardan olu şan putperestlik
yayı lmıştı r. Öyle ki, putperestlik bölge halk ı nı n sosyal ve ekonomik ya şantı smı n
da temel faktörlerinden biri, en önemli gelir kayna ğı olmu ştur. Arablar hem özel
hem de genel özellikleri olan putlar edinmi ş lerdir. Her kabilenin hus ıâsi putlara
olduğ u gibi, birçok kabilenin ortakla şa kabul etti ğ i ve tap ı nd ığı putlar da vard ı (17).
Bununla birlikte, Arabyar ı madası nda din duygusu güçlü bir biçimde mevcuttu. Arabistandaki bu güçlü din duygusunun zamanla kaybolmas ı , Arablar ı n
putperestli ğ in tahakkümü alt ı na girmeleri ve materyalist olmalar ı konuları nda
değ i ş ik sebepler gösterilir. ibn Kelbt gibi yazarlar, Arabistan putperestli ğ ini
Ka'be'nin perdedar ı Amr b. Cuhay el-Huzâi ile ba ş lat ı rlar. Hastal ığı na ş ifa aramak
üzere Ş am'daki Belka'ya giden Amr, burada, bir suda y ı kan ı r ve şifa bulur. Öte
yandan Belka halk ını n putlara tapt ı klarm ı görür. Putları n kendilerine tapm ı lan
ve dü ş manlara kar şı yard ı m dilenilen şeyler oldu ğ unun söylenmesi üzerine putlardan bir tane al ı r, Mekke'ye getirip Ka'be'ye koyar (18 )•
Ünlü coğ rafya bilgini Pytoleme, zemzem kuyusunun bulundu ğ u yerde, Il.
yüzyı lda bir yerle şim yeri mevcut oldu ğ unu söyler ve buras ı nı "Mekrube" (Makoraba) diye adland ı rı r. M. Rodinson bu Mekrube'nin Arab dilinde "mkrb", Habe şçe'de "mekvereb" şeklinde yazdan ve kabir, türbe anlam ı na gelen kelime oldu ğ unu ve Mekke şehrinin islam öncesi devirdeki ad ı olarak kullan ı ld ığı n ı bildirir (19).
Burada, Mekke ve Hicaz tarihinde önemli yeri olan Ka'be ve zemzem kuyusundan öz olarak bahsetmekte yarar vard ı r; zira Beytullah ve zemzemin varl ığı
Mekke'nin İ slam öncesinde mevcut oldu ğ unun ve çok eskilere dayanan bir tarihi
bulundu ğ unun delillerindendir.
Ka'be, İ slam an'anasine göre, semâvi bir örnek esas al ı nmak suretiyle, Hz.
Adem tarafı ndan in şaa olunmu ş ; Nuh tufarundan sonra da İ brahim ve İ smail
Peygamberler onu yeniden bina etmi şlerdir (20)•
Ka'be, Yüce Allah' ı n Hz. İ brahim'e binas ı nı ve temizlemesini emretmesinden
bu yana insanlar için tavaf ve ziyaret yeri oldu. Hac suresi 25-29. ayetleri bu
durumu şöyle aç ı klar: "Doğ rusu inkar edenleri, Allah' ı n yolundan, yerli ve yolcu
bütün insanlar için e şit kı lı nan Mescid-i Haram'dan al ı koyanlan ve orada zulm ile
17 İbn Hiş âm, "Sire", 1, 81;N. Ça ğatay, " İslâm öncesi Arap Tarihi", s. 108.
18 "Doğuş tan Günümüze B. İslâm Tarihi", e. 1, s. 114.
19 M. Rodinson, "Mahomet", s. 62.
20M. Hamidullah, " İ slâm Peygamberi", C. 1, s. 18;P. Hitti, " İ slâm Tarihi",
çev. Salih Tu ğ , C. 1. s. 151.
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yanl ış yola saptı rmak isteyeni, can yak ıcı bir azaba u ğratı rız. Bana hiçbir şeyi
ortak ko ş ma; tavaf edenler, orada k ıyama duranlar, rüku' edenler ve secdeye
varanlar için "Evimi" temiz tut diye İ brahim'i Ka'be'nin yerine yerle ştirmi ştik.
İ nsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. Tâki kendi menfaatlerine şahid olsunlar; Allah' ı n onlara r ı zı k olarak verdi ğ i
hayvanlar ı belli günlerde kurban ederken O'nun ad ı nı ansı nlar. Siz de bunlardan
yiyin, çaresiz kalm ış yoksulu da doyurun. Sonra kirlerini giderip temizlensinler.
Adaklar ı nı yerine getirsinler, Ka'be'yi tavaf etsinler".
Ka'be'nin idaresi devaml ı olarak İ smail evlad ı nda oldu; Mekke'nin ve Ka'be'nin yönetimi, Fihr (Kurey ş )'den itibaren Kusay'a kadar Gâlib, Gâlib'in o ğ lu Luey,
Luey'in oğ lu Ka'b, Ka'b' ı n oğlu Mürre, Mürre'nin oğlu Hakim (Kilâb) yoluyla
Kurey ş 'in elinde kalmıştı r.
Kusay'dan önce Ka'be'nin mütevellisi Huleyl el-Huzâ7 idi. Huleyl, ölümünden önce üzerinde bulunan Ka'be emanetlerini k ı zı Hubba'ya b ı raktı . Hubba,
kad ı n olması sebebiyle bu görevleri kabul etmedi, dolay ı sıyle Ka'be'nin anahtarlar ı
° ve onunla ilgili görevler Ebü Gub şan el-Huzâi'ye geçti. Çok içki içen EM.) Gubşan, sarho ş oldu ğ u bir sı rada, Ka'be'nin anahtarlar ını Huleyl'in k ızı Hubba ile evli
bulunan Kusay'a satt ı (21).
Kusay, Ka'be'nin muhaf ızl ığı görevini ald ı ktan sonra eski Ka'be binas ı nı
karak
onun yerine hurma a ğacı ndan yapı lan kerestelerle tavanl ı bir bina vücuda
yı
getirdi (22). Kusay, kendisine intikal eden Ka'be hizmetlerini geli ştirip kurumla ştı rdı . İ slam, bu görevlerden Kur'ân' ı n çağrı sı na uygun olanları korumu ş, uymayanları nı da kaldı rmıştı r. Ka'be hizmetleri, Kusay'dan sonra evlad ı Abdüddar,
Abdümenaf (Mugire), Abdüluzza ve Abdülkays ile onlar ı n evlad ı tarafı ndan
yerine getirilmi ştir.
"Bu Kur'ân, kendisinden önceki kitaplar ı tasdik eden, şehirlerin ana merkezi olan Mekke ve çevresindeki bütün insanl ığı uyarmak için indirdi ğ imiz mübarek
bir Kitapt ı r"(2 3),buyuran Yüce Allah, Mekke şehrinin ve Ka'be'nin kutsall ığı na,
İ slam güne ş inin burada doğ du ğuna i şaret etmektedir. Böylece, Mekke dünyan ı n
merkezi, şehirlerin anası (ummu'l-Kurâ) durumunda oldu ğ undan son 'ilâhi
Çağrı ' için de karargah seçilmi ştir.
Ka'be'nin, Allah' ı n emri üzerine, İ brahim ve oğ lu' İ smail tarafı ndan bina
edildi ğ ini, Hz. İ brahim'in tebli ğ etti ğ i Din'in esaslar ı na göre ziyaret ve tavaf edildi21 Ali Himmet Berki-Osman Keskio ğlu, "Hazreti Muhammed ve Hayat ı ",
Ankara 1959, 25; Hamidullah, " İslâm Peygamberi", C. 1. s. 32; Martin Lings,
,

"Hz. Muhammed'in Hayat ı ", İstanbul 1987, s. 18-20.
2 2 A.H. Berki-O. Keskio ğlu, adı geçen eser, s. 25.
2 3 En'am suresi, 92.
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ğ ini, Hz. İ smail'in soyundan gelenlerin sonralar ı İ brahim peygamberin bildirdi ğ i
dinden ayr ı lmalar ı na rağ men Ka'be'nin kutsall ığı n ı korudu ğ unu ve davaml ı olarak
ziyaret edildi ğini, Kur'ân ve en eski tarih kaynaklar ı bildirmektedir.
İ slâm'dan sonra gerçek hüviyetine yeniden kavu şan Ka'be, zaman zaman
hem tabii Ifetlere hem de çe şitli kavimlerin sald ı rı ları na maruz kald ı . Huzaahlar ı n
Cürhümlüleri yenmesi ve Mekke'den koyması esnası nda Cürhümlülerin gizlice
Haceru'l-Esved'i Ka'be'deki yerinden al ı p saklamasıyla ba ş layan bu sald ı rı lar,
İ slâm'dan sonra da devam etmi ştir. IV. yüzy ı lda (Hicri 317), Horasan'dan gelen
Hamdan b, el-E şas Karmat'a mensub olan Karâmita'n ı n hücumuna u ğrayan Ka'be,
V. yüzy ı lda (437-439) da Nâs ır-ı Hüsrev'in baş kanl ığı ndaki Safavilerin hücumuna
maruz kald ı .
Ka'be in şaa edilirken, tavaf ba ş langı cı olarak bir yerin tesbit edilmesi gerekiyordu; Hz. İ brahim, bu gaye ile Hacerul-Esved (Siyah ta ş )'i Kubeys da ğı ndan
getirip şimdiki 'doğ u tliknü' ad ı verilen yere koydu. Tavaf ba şlan ğı c ı olan bu ta ş
müslümanlarca ve öteki topluluklarca ayr ı bir önem ve kutsall ı k kazand ı . Hz.
Muhammed'in gençlik ça ğı nda ,tamirat sebebiyle yerinden indirilen Hacer'ul
Esved'i eski yerine koydu ğ u bilinmektedir. İ slam tarihinde, Abbasiler devrinde,
Ebıtı Tahir Mekke'ye girdi ğinde Haceru'l-Esved'i al ı p Keıfe'ye götürmü ş se de Mutilillah tarafı ndan 24.000 dirheme sat ı n alı narak yine Ka'be'deki eski yerine konulmuştur.
Müslümanları n kı blesi ve hac ibadetlerinin mübarek mekan; olan Ka'be,
Amâlika, Cürhüm kabileleri, Kusay ve evlad ı tarafı ndan İ slam öncesi dönemde
tamirat gördü ğü gibi, İ slâm'dan sonra da Abdullah b. ez-Zübeyr b. el-Avvam,
Haccac b. Yusuf es-Sakaf ı , Osmanl ı sultanlar ı I. ve IV. Murad zamanlar ı nda da
tamir edilmi ş ve neticede bugünkü haliyle bize kadar ula ş m ıştı r. Ka'be, Osmanl ı
imparatorlu ğ u döneminde sükunete kivu ş tu ve iyi bir bak ı m gördü.
Ka'be'ye büyük hürmet gösteren Osmanl ı hânedanl ığı onu en iyi şekilde
korudular, bak ı m ve tamiriyle me ş gul oldular, hacc ı lara da yolculuk güvencesi ve
kolaylığı sağ lad ı lar. Yüce Allah, Beyti'ne hizmet eden, korunmas ı ve bakı mıyla
meşgul olan bu milleti dünyada aziz kı ldı , güç ve kuvvet vererek dü ş manlar ı na
karşı muzaffer yaptı . Osmanlı Türkleri'nin üç kstada dünyan ı n en büyük imparatorluklar ı ndan birini ve en uzun ömürlü İ slam devletini kurmalar ı nda İ slam ve
Mukaddes De ğ erler'e sayg ı nlı klann ı n büyük pay ı olsa gerektir. Nitekim Türkler,
İ lk İ slâm devletinin kuruldu ğ.u, İ slâm'ı n örnek uygulaması nı n yapı ldığı yer olan
Peygamber şehri Medine-i Münevvere'nin bak ı m ve korunması yla da yak ı ndan
ilgilenmi şlerdir.
Hz. İ smail ile annesi Hacer tarafı ndan ç ı karı ldığı kabul edilen, Ka'be'nin
yirmi metre kadar do ğ usundaki Zemzem suyu da Mekke'nin önemini art ıran
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unsurlardand ı r. Ş eybeoğ uiları kapı sı nı n yan ı nda ve Haceru'l-Esved'in kar şı sı nda
bulunan Zemzem suyu kuyusu, Cürhümlüler taraf ı ndan kapatı lmışsa da, Hz.
Muhammed (sas)'in dedesi onu bulup temizlemi ştir.
Hz. Muhammed (sas)°in dedesi Abdülmuttalib ( Ş eybe), birgün Ka'be'nin
el-Hicr denilen yerinde uyurken rüyas ı nda Zemzem kuyusunun yerini gördü ve
kendisinden onu temizlemesi istenildi (24). Bunun üzerine Abdülmuttalib, o ğ lu
Haris'le birlikte, kendisine yeri ve durumu aç ı klanan Zemzem kuyusunu bulup
temizlemeye ba şlad ı ; bu sı rada kazmas ı bazı ta şlara takı l ı p ses çı kard ı ve o da
tekbir getirdi. Bunu i şiten Kurey ş onun gayesine ula ştığı nı anlayarak k ı skand ı lar;
ortaya ç ı karı lan kuyunun atalar ı İ smail'in kuyusu oldu ğ unu söyleyerek kendilerinin de ondan hak sahibi olduklar ı nı belirttiler. Böylece Abdülmuttalib ile öteki
Kurey ş oymakları arası nda ş iddetli bir mücadele ba şlad ı (25).
Kuyuyu temizleyen ve kazma olay ı sı rası nda kuyuda Cürhüm kabilesine ait
çe şitli madeni e şya, ok, heykel ve benzeri e şya bulan Abdülmuttalib, Kurey ş 'ten
büyük kötülük gördü. Öyle sı kı ldı ki, on oğ lu olup yeti şir ve kendisini dü şmanları na kar şı koruma durumuna gelirlerse içlerinden birisini Tanr ı ad ı na Ka'be'de
kurban edece ğ ini vaadetti. Hz. İ brahim'in oğ lu İ smail'i adaması na benzeyen bu
nezr (adak), daha sonra kurra yoluyla yerine getirilecektir. Abdülmuttalib, dile ğ inin gerçekle ş mesi üzerine, putlar ı Hubel'in huzurunda, çocuklar ı arası nda kurra
çekti. O ğ lu Abdullah-Hz. Muhammed'in babas ı - kurrada kurban ada ğı ç ı ktı .
Mevcut adet üzere, Abdullah' ı n yerine deve kurban edilmek istendi. Deve ile
Abdullah aras ı nda kurra çekildi; on deve ile ba ş layan kurra, deve say ı sı yüze
ulaşı nca, develere isabet etti ve son buldu. O ğ lunun kurban edilmekten kurtulması na çok sevinen Abdülmuttalib yüz deveyi kesip Mekkelilere, kurtlara ve ku şlara
ziyafet verdi (26).
Abdülmuttalib zamanı nda yeniden hac ı ları n ziyaretine ve istifadesine sunulan Zemzem suyu, İ slam tarihi boyunca güzel bir biçimde korunmu ştur. Zemiem
suyu içmek, İ slam kültüründe, çok sevapt ı r ve kutsal bir i ş tir.
Yesrib (Medine)'e gelince; Mekke'den sonra Hicaz' ı n en önemli şehri Yesrib
(Medine)'dir. İ lk sakinlerinin Amâlika'dan olduklar ı belirtilir. Amâlika'dan Yesrib
b. Abil'in ad ı na nisbetle buraya "Yesrib" denilmi ştir. Yesrib şehrinin Amâlika'dan
sonraki sakinleri Yahudilerdir. Yahudilerin buraya geli şleriyle ilgili kesin bir tarih
olmamakla birlikte, Babil kral ı Il. Nabu kuduru sur (saltanat ı : M.O. 605-562)'un
Kudüs'ü ele geçirip sakinlerinden olan yahudileri sürmesi haraketinden sonra
24 İbn Hiş am, "es-Sire"—Hz. Muhammed'in Hayat ı ", çev. İ. Hasan-N. Çağatay, s. 87; Mart ın Lings, aynı eser, s. 19-20.
25 Hamidullah, " İslam Peygamberi", C. 1., s. 37.

26 Neşet Çağatay, "İslam Öncesi Arab Tarihi", s. 60-62, 94-98.
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Yesrib dolaylar ı na gelip yerle ş tikleri ifade edilmektedir (27). Hicaz bölgesine gelen
yahudiler, Yesrib'in yan ısı ra, Fedek, Vâdu'l-Kurâ ve Hayber m ı ntı kalarını kendilerine yurt seçmi ş lerdir. Yahudilerin Yesrib şehrine, Buhtunnasr istilas ı üzerine
gelip yerle ştikleri de söylenmektedir (28).
Yesrib şehrinde, İ slâm' ı n ortaya ç ı ktığı sı rada, bu yahudi toplulu ğ un
yanı sı ra, Sil-i Arim denilen tufandan sonra Yemen'den ayr ı l ı p Milâdi Il. veya Ill.
yüzy ı lda buraya geldikleri san ı lan Evs ve Hazrec kabileleri ya şamaktayd ı . Hârise
b. Sa'lebe ba ş kanl ığı nda Hayber bölgesine gelen Ezd kabilesi, Hârise'nin ölümünden sonra, Evs ve Hazrec adlar ıyla iki kola ayr ı lmış ve Yesrib'e yerle şmi ştir.
Yesrib'e yerle şen Evs ve Hazrec zamanla güçlenmi ş ler, Gassanilerin de yard ı mı
ile, Yahudilere galip gelmi ş ler ve Yesrib'in idaresini ele geçirmi ş lerdir.
Yesrib, Hicret'ten (Miladi 622) sonra "Medine" ad ı n ı ald ı ve İ slam devletinin ilk baş kenti oldu. Hz. Muhammed (sas)'in türbesi ve pek çok sahâbinin
kabrinin bulunduğ u Medine-i Münevvere İ slâm'ı n tüm kurum ve kurulu şları yla
te şekkül etti ği bir şehir olup, Mekke'den sonra, Müslümanlarca en kutsal yerdir (29).
Abbâsl halifelerinden et-Tayi'lillah (saltanat ı : 974-991) zaman ı nda kom ş u
kabilelerin sald ı rı sana u ğ rayan Medine, bu halife taraf ı ndan sağ lam bir sur içine
al ı nmış , Osmanlı halifesi Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zaman ı nda ise,
bu sur yeniden onar ı lmıştı r.
Hz. Muhammed (sas) ve Mekkeli müslümanlar Medine'ye hicret ettiklerinde
(Milâdi 622), Yesrib'de, Evs ve Hazrec'in yan ı sı ra, Bent Kureyza, Bent, Kaynuka
ve Ben£ Nadr adlar ı ndaki yahudi kabileleri ya şamaktayd ı .
İ slâm öncesinde Arabyar ı madasm ı n sosyo-kültürel durumuna, özellikle de
Mekke'nin ve sosyal yap ı sına gelince; Arabistan' ı n sosyal yapı sın ı n
temelini kabilecelik olu şturur. Kabileler aras ı dayan ış ma, kabilecilik düzeninin
devamı için, çöl şartlar ı içinde, kaç ı n ı lmaz bir zorunluluktur. BedeVt Arab, hem
tabiat kuvvetlerine hem de has ı mlar ı na kar şı mücadele etmek durumundad ı r. Bu
mücadelesini ba şarı ile sürdürmek için de ba ş kaları nı n yard ı mı na, mensubu oldu ğ u
kabilenin himayesine muhtaçt ı r. Kabileler arası sürtü ş meler ve kan davası olayı da
kabile dayant ş ması nı n önemini art ı rmaktad ı r.
Genellikle evlilikten gelen 'yak ı nlı k bağı ' üzerine kurulan ailelerin olu şturduğ u aş iretlerden meydana gelen kabileler, aralar ı ndaki sosyal dayan ış ma ilkele27 M. Hulusi Bolay, " İslâm Tarihi Ders Notlar ı ", Konya 1969., s. 211.
28 İ slam Ansiklopedisi, "Medine" maddesi.
29 "DOğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi", C. 1. s. 132. Hamidullah,
" İslâm Peygamberi", C. 1. s. 32.
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rini doğ rudan belirlerdi. Kabilelerin ortak yapmas ı gereken i ş ler ve yükümlülükler
de vard ı ; bunlar ı da kabilelerin reislerinden olu şan bir heyet belirlerdi. Bunun aç ı k
örneğ ini Mekke şehir idaresinde görmekteyiz.
İ slâm'dan önce Mekke'nin yönetimi Kurey ş 'teydi. 'Mekke Site Devleti'ni
idare edenler, Hz. İ brahim'in neslinden olduklar ı nı övgü ile söyleyen Kurey ş
kabilesine mensub on ailenin temsilcileriydi. Bu on aileden Hâ şimoğ ulları dini
ve içtimât iktidar ı , Umeyye o ğ ulları da aske ıtt ve iktisadt-ticat/ iktidar ı ellerinde
bulunduruyorlard ı . Ancak her iki topluluk birbirine muhalifti ve aralar ı nda
devaml ı bir rekabet ve çat ış ma vard ı . Mekke şehrinin önemli i ş leri ve kamu
görevleri, Kusay' ı n yaptı rd ığı ve kurdu ğ u "Dâru'n-Nedve"de görü ş ülür ve karara
bağ lanı rd ı (30)
İ slam öncesi Arab toplumunda can ve mal güvenli ğ i doğrudan doğ ruya
ki şinin kendi kabilesinin h ı rsı zl ı k ve adam öldürme gibi olaylar ı n öcünü almaya
hazı r ve yeterli durumda olması na ba ğ l ı yd ı . Kabile ba ş kan ı nı n haberi olmadan bir
kimseye zarar vermek kabileler aras ı dü ş manl ı klara sebep oluyordu. Bu durumda,
bedevi arablar aras ı nda saygı nlı k ve soyluluk önemli ölçüde kabilenin askeri ve
iktisâdf' gücüne dayanmaktayd ı . Günümüz dünyası nda, yirmibirinci yüzy ı l ı n uygar
millet ve devletlerinde de sayg ı nl ığı n ve soylulu ğ un ölçüsü- mataryalist felsefe ve
ya şayışı n tesiriyle- yine kuvvet (silah-bomba-füze vb. sava ş araçları ) ve ekonomik
güç (para) dür.
Kabilenin ana birli ğ i olu şturduğ u Arablar'da kocan ı n mutlak hâkimiyetine
dayanan basit bir aile hayat ı vard ı . Nikah kurumu ile kurulan Arab ailesinde
genellikle çok evlenilirdi.•Evlenmek isteyen ki ş i kabilesinin neseb ve şerefine uyan
bir kad ı nla evlenmek durumundayd ı . Arablarda, üç talakla bo şama esas ı na dayanan bo şanma ilkesi de vard ı .
Soy-sop konusu da, kabilecelik esası na dayanan Arab toplumunun en çok
önem verdi ğ i bir husustur. Kabilelerin ammarelere, ammarelerin bat ı nlara...
bölündüğü Arab halk kitlesinde, herbir çad ı r bir aileyi, çad ı rlar toplulu ğu ise,
"hayy" denilen toplulu ğ u temsil eder; bir hayy toplulu ğ unun tümü de "kavmi"
meydana getirir. Aralar ı nda akrabal ı k ba ğ ları bulunan sopları n biraraya gelmesiyle de "kabile" te şekkül eder. Sopun ruhu ise "asabiyet"tir. Asabiyet, sop
mensupları na şartsı z ve sı nı rsı z bir bağ lı l ı kla bağ lanmak, onlar ı her şeyin ötesinde
görmek ve üstün tutmakt ı r.
Bedevi ve hadarT (medeni) ş eklinde iki tür ya şayışt olan Arablar, İ slam
öncesinde, genellikle hürler, esirler, mevâli şeklinde üç zümreye ayr ı lı rlar. Hürler
aile ve kabile toplulukları durumundad ı rlar ve toplumun en sayg ı n insanlar ı dı rlar.

30 C. Zeydan, "el-Arab kable'l- İslâm", s. 208; N. Çağatay, age. s. 100-102.
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Toplum hayatı nda fazla bir yeri olmayan esirler, kölelerle câriyelerden meydana
gelirler. Mevili ise bu iki s ı nı f arası nda bir yerdedir (31 )•
Öte yandan, a şiretçilik ve kabilecilik telakkileri, âdet ve ananeleri birbirine
oldukça yak ı n olan bedevilerle yerle şik hayat sürdüren Arablar aras ında pek
önemli sosyal farkl ı lı klar bulunmaz. Bedevilerin yerle şik ya şayıştaki şehirli
Arabları n her zaman taze kan kayna ğı durumunda olmalar ı bu iki zümreyi birbirine yakla ştı rdı ve araları nda güçlü ba ğlar olması nı sağ lad ı (32). Bununla birlikte, bedevilerin çöl sayesinde soylann ı ve dillerini bozulmaktan korumaları na kar şı l ı k, yerle şik ya şantı daki Arablar, ticaret, turizm, panay ı rlar ve Ka'be
ziyareti gibi sosyal yak ı nlaş mayı ve kayna ş mayı perçinle ştiren olaylar sebebiyle,
Arab olmayanlarla kan ştı lar, dil ve soy yönünden de ği ş ime uğ rad ı lar. Ne var
ki, şehirli Arabları n belli ölçüde medeni ve düzenli bir ya şayış içerisinde olmaları na kar şın bedeviler çöl hayat şartları ve sosyal adaletsizlik anlay ışları altı nda ya şamak durumunda kalm ışlardı r; hayat kuvvetlinin zay ı fa tahakkümü esasına
dayanmıştı r (33)
İ bn Kelbi, putperestli ğ in Arabistan'a giri ş ve yay ı l ışı konusunda şunları
söyler: "Arablan Allah'a ibadetten putlara ve ta ş lara tapmaya sevkeden hidise
şudur: Mekke'den ayr ı l ı p yolculuğa ç ı kan kimseler Harem'e saygı ları n, ve Mekke'ye
bağ l ı lı kları nı ifade etmek için yanlar ı nda Harem'den al ı nmış ta şlar görürürlerdi.
Konakladtklan yerlerde bu ta şı koyup, Ka'be'yi tavaf ettikleri gibi etraf ı nda tavaf
ederlerdi. Bunu ta ştan u ğ ur ummak, Ka'be'ye ba ğl ı l ı k ve sevgilerini ifade etmek
için yaparlard ı . Oysa onlar henüz Mekke ve Ka'be'ye sayg ı gösteriyorlar, hac ve
umre yapı yorlardı . Bu âdet daha sonra onlar ı sevdikleri şeylere tapı p önceki dinlerini unutmaya sevketmi ştir. Hz. İ brahim ve ismail'in dinini terketip, kendilerinden
önceki milletlerin yapt ığı gibi, Hz. Nuh'un kavminin tapm ış olduğ u putlara tapmaya ba ş ladı lar"(34).Bu aç ı klama, Arabları n Mekke'ye ve Ka'be'ye sayg ı gösterdiklerini aç ı kladığı gibi onlar adı na putlara tapm ış oldukları nı da ortaya koyar.
Ancak, putatap ı cı lı k Arabları tamamiyle İ brahim peygamber'in tebli ğ etti ği dinden koparmad ı . Nitekim onlardan birço ğ u putperestlikte samimi olmad ığı gibi bir
kısmı da onlarla alay ederdi (35).
Ş iirleri ve edipleri büyük ço ğ unluğ u ile dini duygulardan yoksun ya da dini
değerlere kar şı olan Mekke toplumu içerisinde, insanlar ı n inançsul ığı ndan ve

31M. Rodinson, age. s. 32; "Büyük islim Tarihi", C. 1. s. 175.
32 Filibeli Ahmed Hilmi, "Tarih-i islim", s. 137.
33 İbnu'l-Kelbi, "Kitibu'l-Asnâm", Ahmet Zeki Paşa neş ri, Kahire 1914,
s. 5-7 vd.; İbn Hiş im, 1, 86 ve öteki ilgili yerler; N. Çağatay, age., 104.
34 Hamidullah, "Resulullah Muhammed", çev. Salih Tu ğ, ist. 1973, s. 30.
35 Müslim, Sahih, 7/49; İbn Mâce, Sünen, 2/410; "Do ğuştan Günümüze
Büyük islim Tarihi", C. 1. s. 114.
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cahilli ğ inden, dini' ve mâneVi de ğerlere kar şı ilgisizli ğinden, matareyalist zihniyette
olu ş undan rahats ı z olan ve İ brahim peygamberin getirdi ğ i din üzere inanan ve dua
eden kimseler de vard ı . Kendilerine "hanif" ad ı verilen bu insanlar, Zübeyr b. Selma, Kus b. Saide, Mültemis, U meyyetu'bni Ebi Salt, Varaka b. Nevfel, U beydullah
b. Cah ş , Osman b. Huveyris, Zeyd b. Amr, Muhammed b. Abdullah ve benzeri kiş ilerdi. Hz. Peygamber, bunlardan Umeyye hakk ı nda, "neredeyse Ummeyye
müslüman oluyordu" buyurmu ştur (36).
Nuh (as) zaman ı nda da tan ı n ı ld ığı n ı Kur'ân'dan (37) ö ğ rendi ğ imiz Hubel,
Lât, Menat ve Uzza gibi putlar cahiliye devri putperest Arablarm ı n en büyük
putlanycli ( 3 8 ).
Arabları n putlardan ba ş ka, "ta ğ ut" denilen 'put tap ı nakları ' vard ı . Tağ utlar,
Ka'be'nin d ışı ndaki tapı naklar olup, Hicaz ve öteki yerlerde 100'den fazla say ı dayd ı . Arablar, ta ğ utlara büyük sayg ı gösterirler, onlar ad ı na kurbanlar keserler,
hediyeler verirlerdi. Lât, Menat ve Uzza bu ta ğ utları n büyükleriydi (39).
Öte yandan, Arabyar ı madası n ı n, özellikle de Hicaz ı n (Mekke-Medine Taif vs)
iktisadi ve içtimaI durumu, co ğ rafi ve tarihi durumuna parelel olarak farkl ı l ı klar
gösterir. Daha önce, Arablar ı n iktisadi hayat ı nı n temel maddelerinin tar ı m, ticaret,
hayvanc ı l ı k ve madencilik oldu ğ unu gördük. Ayrı ca, deve, koyun ve keçi yününe
dayalı bir dokumac ı l ı k sanat ve sanayiinin Arablar aras ı nda geli ş mi ş oldu ğ unu
söyledik. Hz. Muhammed'in İ slam', öğ retmeye ba ş lad ığı Milâcll VII. yüzyı l ı n
ba şı nda, Arabyar ı madası dini", idari ve siyasi hayata parelel olarak, ekonomik ve
sosyal yönden büyük bir kar ışı kl ı k içindeydi. Nası l Yahudilik ve H ı ristiyanl ı kla putperestlik mücadelesi dini' yönden bölge halk ı nı me şgul ediyorsa, faiz-riba, ticaret
mafyac ı l ığı , h ı rs ı zl ı k ve katl olaylar ı da sosyal ve mali sahada halk ı öncelikle oyalı yordu.
Ticaret kervanlarm ı n güzergahı , kara ve deniz ticaret yollar ı n ı n kav şağı
durumunda bulunan Arabistan ekonomik yap ı sı nda iki farkl ı durum gözlenmektedir: Birincisi, yabanc ı etkilerden uzak olan, hayvanc ı l ı k ve ziraate dayanan çöl
ve kı rsal kesim ekonomisi; İ kincisi ise, yabanc ı unsurlarla devaml ı ili ş ki içerisinde
olan yerle şik bölgelerin ekonomik yap ı sı .
Bedeviler, genellikle Yar ı madan ı n orta k ısı mları nda, yabanc ı unsurlardan
uzak çöllük yerlerde ya şamaktad ı rlar. Ba ş l ı ca u ğra şı ları ve gelir kaynaklar ı tarı m
36 Kur'an; Nuh suresi, 21-23; Necm suresi, 19 -20.
3 7 N. Çağatay, age., s. 106-108; İ bn HiOn, Sire, 1, 86;

age, 18.

38 Filibeli A. Hilmi, age. s. 137; "Büyük İ slam Tarihi", C. 1. s. 148; İbn Hiş am, 89.
39 Yemen ve Güney Arabistan' ın öteki yerlerinin iktisadi' ve ticari durumu
için bkz: M. Fayda, " İ slamiyetin G. Arabistana Yay ılışı ", Ank. 1982.
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ve hayvancı lı ktı r. A şiret anlay ışı ve kabilecilik düzeni bu bölgenin ekonomik
yapı sı nı n temelini olu şturmaktad ı r. Kabilenin serveti, kabileyi olu şturan ailelerin
ve aş iretlerin ortak mal ı olduğ undan her fert kabilenin ortak i şlerine ve kalkı nması na yönelik genel hizmetlere kat ı lmaktad ı r. Kabile mal ı ndan ihtiyacı na göre
yararlanma hakk ı na sahip olan kabile fertleri ortak servetin artmas ı için bütün
güçlerini harcarlard ı . Coğ rafi ve ekonomik şartlar bedevi Arablar ı ortak mülkiyet
sahibi olmaya ve bu yolla varl ığı nı sürdürmeye sevketti (40).
Yabanc ı etkilere aç ı k olan bölgeler, Mekke, Medine, Tâif, Suriye ve Yemen
gibi ticaret ve turizm merkezi durumundaki yerle şik ya şay ış yerleridir (41). Medeni
hayatı n sürdüğü bu bölgeler hem kara ve deniz ticareti hem de tar ı m ürünleri
yoluyla iktisadi yönden kalkt ı-Imi ş ve büyük mali servete kavu ş mu ştu. Ancak servet da ğı l ı mı adil değ ildi; servetler belli ellerde toplanm ıştı . "Adil bir mülkiyet
dağı l ı mı olmad ığı ndan, ezilen ve yoksulluk çeken büyük bir kesim vard ı .
Sosyal adalet ve adil bir mülkiyet da ğı l ı mı nı n olmad ığı , zengin aristokratlann ortadire ğ i ve yoksul kesimi ezdi ğ i yerle şim merkezlerinin ba şı nda Mekke şehri
gelmekteydi. Nitekim Mekke site devletinin idaresi Abdülmuttalib'in vefat ı ndan
sonra büyük ço ğunluğ unu zengin tacirlerin olu şturdu ğ u Umeyye o ğ ulları n ı n
elindeydi. Gelenek ve göreneklerine ba ğ l ı olan, aralar ı ndaki ihtilaflar ı ' İ dare
Meclisi'nin -claru'n-nedve'de- kabilecilik anlay ışı üzere verdi ğ i kararlarla gideren
Mekkeliler, genellikle manevi' de ğerlere alaka duymayan maddeci insanlard ı .
Düş ünceleri zay ıf ama şehvetleri güçlü olan bu ki şiler ruhi ve manevi yönden fazla
geli ş mediler; şehvetlerinin ve bencil duyguları nı n sesini dinlediler. Soylar ı , mali
durumları ve kabile güçleriyle kibirlenen Mekkeliler, bir kabile şeyhi veya Mekkeli
zengin bir tâcir olmayan Hz. Muhammed'in Allah' ı n elçisi seçilmi ş olması nı bir
türlü kavrayamad ı lar. Mesela, el-Velid b. el-Mu ğ ire Hz. Muhammed'e ş öyle dedi:
"E ğer Peygamberlik gerçekse, ben bu i şe senden evlay ı m, çünkü ben hem senden
daha ya ş l ı yı m hem de daha zenginim" (42).

40 Muhammed el-Gazali, "F ıkhu's-Sire", Cezayir, tarihsiz s. 24-26.
41 "Büyük İ slam Tarihi", C. 1. s. 160;M. Bodinson, age. s. 16; Sabri Hizmetli
"İçtimat Hadiselerin İtikadi İslam Mezheplerinin Do ğuşuna Tesiri", A.Ü. İ .F.D.,
,

XXIV, s. 661, Ankara 1983.
42 Cahiliye devri Arablar ının dini, ahlaki, içtimat ve istisadl yap ılarını derinlemesine inceleyen pekçok kaynak vard ır. Genel İslam Tarihi kaynakları ile hadis
kitaplar ı ve ara ştırmaları bunların başlı calarıdır. Bu hususta mesela bak ınız: Tabert,

1. 87-90; İbn Hiş am, "Sfre", 1, 79, 20-30 vd.; tbnu'l-Kelbt, "Kitabu'l-Asnam"Putlar Kitab ı ; M. Fayda, " İslamiyetin Güney Arabistana Yay ılışı "; N. Çağatay,
"İslam öncesi Arap Tarihi"; M. Hamidullah, İ slam Peygamberi; M. Ş emseddin,
"Yakın Ş ark"; Dozy, "Tarih-i İslamiyet", trk. çev. Abdullah Ceedet, M ısır 1908;
İ bn Sad, "Tabakat".
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Asl ı nda, Mekke halk ı birçok s ı nı fa ayr ı lmıştı . Güney'den Yemen, Kuzeyden
Hire ve Gassant devletlerinden Hicaz m ı ntı kası na gelen ticaret erbab ı,sı nı fl ı yapı n ı n
Mekke'de yerle ş mesinde önemli rol oynad ı lar. Tı pkı son yüzy ı lları n toprak a ğalan
gibi nimet ve servet içerisinde ya şayan, zay ı ftan sömüren Mekkeli aristokrat zümre
her türlü güç ve imkana sahipti. Mekke civar ı nda düzenlenen fuarlar bölge ticaretinin geli ş mesinde ve ekonominin iyile ş mesinde etkili bir unsur olu şturuyordu.
Özellikle faiz ve tefecilik esas ı na dayal ı , mafiyac ı l ı k anlay ışı yla ticaret yapan
Mekkeli aristokratlarla Yahudi topluluk, ekonomik yönden imtiyazl ı bir sı nı f
haline gelmi şti. islam' ı n faizi haram saymas ı ve tefecili ğ e kar şı sava ş açması
yahudilerin ve Mekkeli mataryalist aristokratlar ı n belini k ı rd ı (43).
Özet olarak söylemek gerekirse, Arabistan halk ı , islam öncesinde, yeterli
bilgi, kültür ve dü ş ünceden yoksun, bireysel ve toplumsal ya şantı sı bozuk, sapı k
inan ış lar ve de ğerlere dayanan inanç yap ı sı ve ahlak anlay ışı koku ş mu ş durumdayd ı . Öyle ki, tüm kurum ve kurulu ş ları , bedevi' ve yerlisi, şehirlisi ve köylüsü,
aristokrat ı ve ortadire ğ i ile tüm Yarı mada halkı tamamiyle koku ş mu ş bir ya şayıştayd ı ; bu sebepledir ki, bu devreye tarihte "Câhiliye Devri" ad ı verilmi ştir. İ nsanlar hemen her yönden ilkel bir ya ş ayış içerisindeydiler. Güçlü bir siyasi yönetimden uzak olmalar ı dini' birlikten de mahrum olup çok tanr ı cı l ı k inancı na sapmalana sebep oldu ğ u gibi, uzun süre güçlü bir devlet kurmalar ı na da engel te ş kil etmi ş tir.
Hicaz' ı n öteki yerle ş im merkezlerine göre oldukça geli ş mi ş , iktisadi ve ticari'
yönden kalk ı nmış durumda bulunan Mekke'nin durumu Yar ı mada'n ı n genel
durumundan pek farkl ı de ğ ildi, aynı hastal ı klar orada da mevcuttu. Genelde sosyal
adâletsizlik ve ekonomik düzensizlik hâkimdi, güçlü zay ı fı yiyordu. Halk sosyal
adalet ve güzel ahlak de ğerlerinden yoksun oldu ğ undan, bireysel ve toplumsal
ki ş ilik kalmadığı ndan, her türlü kötülük yayg ı nla ş m ış tı . Mekke ş ehri, kabilesiz
insanlar ı', köleleri ve zay ı flan sömüren, hileli ticaret yapan ve malt yolsuzluklar ı
olan bir yeralt ı mafiyası durumundayd ı .
İş te islam dini, inanç ve ahlak yönünden koku ş mu ş , sosyal ve ekonomik
yönden bütünüyle bozulmu ş bu ya şay ış düzenine son vermek, belirtilen konularda
insanlara gerçekleri ö ğ retmek ve ya şatmak, bireysel ve toplumsal ya şantı ya bar ış
ve güven getirmek için gelmi ştir. içki, kumar, faiz, kan davas ı , sihr, sefahat ve
vah şet gibi fert ve toplum hayat ı nı tahrib eden hastal ı kları ortadan kald ı rmayı gaye edinmi ştir. Kabile rekabetleri veya a şiretler aras ı sürtü ş meler, soy-sop üstünlü ğ ü
kavgalar ı yla birbirlerini yiyip tüketen Arab topluluklar ı n, her yönden ı slah etmek
ve insanca bir ya şay ışa kavu şturmak istemi ştir (44). Birçok Kur'ân âyeti 'Câhiliye
Devri' Arablar ı n ı n içinde bulunduklar ı durumu bize tan ıtı r; onlardan birkaç ı

43 Maide suresi, 50.
44 Ahzab suresi, 32-33.
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ş öyledir: "Câhiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için
Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vard ı r?" (1); "Ey Peygamber'in han ı mları !
sizler herhangibir kad ı n gibi değ ilsiniz. Allah'tan sak ı nı yorsanı z edal ı konu şmay ı na, yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümid eder; daima ciddi ve a ğı rbaş l ı söz söyleyin. Evlerinizde oturun; eski câhiliye devrinde oldu ğ u gibi açı l ı p
saçı lmayı n; namaz ı kı l ı n, zekat ı verin, Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Ey
Peygamberin ev halk ı ! Ş üphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak
ister" (2); "inkar edenler, gönüllerindeki câhiliye ça ğı nı n asabiyet ate ş ini ate şlendirdiklerinde, Allah, Peygamberine ve inananlara huzur indirdi; onlar ı n takva sözünü tutmalar ı n ı sağ lad ı . Onlar da bu söze lay ı k ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi
bilendir" (45).
Görülmektedir ki Kur'an, islam dininin ortaya ç ı ktığı zamanda ve ondan
az önce Arabistan' ı n gerek dint-ahlaki yönden gerekse, aile yap ı sı ve sosyal ya şay ış
itibariyle kar ışı k bir halde oldu ğ unu bildirmekte ve insanlara bundan kurtulu ş
yolları nı göstermektedir (46).
Sosyal ve ekonomik yönden geli ş mi ş , ası rlar boyunca devam eden büyük
devlet ve medeniyetler kurmu ş kom ş u milletlerin islâm' ı n ortaya ç ı kışı ndan
önceki durumu da, Arabistan' ı n genel durumundan çok farkl ı de ğ ildi. Asl ı nda tüm
insanlar ve dünya milletleri, islam öncesinde cehalet içinde ya şamaktayd ı . Güçlerin devam etti ği ve istikrarstzl ığı n kol gezdi ğ i Avrupa'da hergün yeni yeni olaylar
çı kmaktaydı . Fransa'da taht kavgalar ı , İ ngiltere'de, Anglo Sakson istilas ı hüküm
sürmekteydi. H ı ristiyanl ı k dünyası nı n merkezi durumunda olan Roma'da ise mezhep kavgaları yüzünden halk birbirini yemekteydi. H ı ristiyanl ı k tüm Avrupa'da
din olmaktan ç ı karak bozulmu ş ve 'h ı ristiyanl ı k kültürü" din yerine geçmi şti .
Kilise Allah' ı n mutlak nüfuz ve gücünü kendi eline alm ış , halka eski Yunan ilahlar ı na benzer biçimde Baba Allah, O ğ ul Allah ve Ruhu'l-Kuds gibi inançlar zorla
kabul ettiriliyordu. Allah unutulmu ş , ahlak çökmü ş , buna kar şı l ı k kad ı n ve madde
ilahlaştı rı lmış tı .
İ slam Güne şinin insanl ığı ayd ı nlatmaya ba ş ladığı sı rada, dünyada iki süper
güç, iki büyük imparatorluk vard ı ; bunlar Bizans Rum imparatorlu ğ u ile İ ran-Persİ mparatorluğ u idi. Her iki imparatorlu ğ un genel görünümleri birbirinden farkl ı
değ ildi; her yönden bozulmu ş ve y ı kı lmaya yüz tutmu ştu. idarenin karizmatik
ki ş ilik verilmi ş Sasani' kisralar ı elinde topland ığı , hurafelerle dolu Zerdü ş tlük
akidesinin din olarak benimsendi ğ i ve ahlaksı zl ığı n doruk noktası na ula ş tığı
İ ran-Pers imparatorlu ğ u çok ihtiyarlam ıştı ve son günlerini ya şı yordu.

45 Feth suresi, 26.
46 C ıiliye devri Arabistan ı 'nın genel durumu hakk ında ayrıca bkz.: Belâzurt,
"Futühu'l-Buldan", ta'lik ve tahk. R ıdvan Muhammed Rıdvan; Lammens, "La
Mecque â- la Veille de l'Hegire"; Watt, "Mohamed "â la Mkque.
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Rumlar da, İ ranlı lardan farkl ı durumlarda de ğ illerdi. Yaln ız onlar ı n y ı kı m
rüzgarları baş ka yönlerden esiyordu. Ayr ıca bu iki imparatorluk bir di ğeri üzerine
üstünlük kurmak için birbirleriyle k ı yasıya mücadele ediyorlard ı . Gerek Fars
imparatorlu ğ una hâkim olan Mazdeklik ve Zerdü ştlük gerekse Bizans imparatorluğ unun resmi dini olan Hiristiyanl ı k bir tak ı m anânIer ve âdetler y ığı nı haline
dönü ş müştü. Bununla birlikte, dünyan ı n iki uygar toplumunu bu iki imparatorluk
temsil ediyordu (47).
Öte yandan, Çin devleti, Konfüçyüs (Kung-fu, Tsö, M.Ö. 551-479) ile
uygarlı k yolunda h ı zl ı ad ı mlarla ilerliyordu, fakat dini' ve içtim yönlerden büyük
bir kar ışı klı k içindeydi. Hindistan'ı n durumu Çininkinden farkl ı değildi. Kı saca,
İ slâm'ı n ortaya ç ı ktığı sı rada ne tarafa bakarsak, dünyan ı n her yerinde genel bir
karışı kl ı k oldu ğ unu görürüz; sava ş lar, ı rk ve renk mücadeleleri, dil ve bölge hakkı ndaki saçmal ı klar, din ve mezhep hakk ı ndaki pe şin hükümler ve yanl ış değerlendirmeler, mülkün belli ellerde toplanmas ı , sosyal adaletsizli ğin yaygı nlaş ması
dünyayı huzursuzlu ğ un ve sefaletin e şi ğine getirmi şti. Materyalist zihniyete sahib
olan, din, dil, ı rk ve mezhep çeki ş meleri, kan davalar ı yüzünden birbirleriyle
çatış ma durumunda bulunan dünya insanlar ı Adem ve Havva'nan çocuklar ı oldukları nı bile unutmu ş lard ı . insanlı k, Kur'ân' ı n ifadesiyle "a şağı ları n aşağı sı ..."
durumuna inmi şti (48 ). İ nsanl ığı içerisinde bulundu ğu bu durumdan kurtaracak,
ferdi aile ve toplumsal varl ığı nda mesud ve bahtiyar k ı lacak, milletlere ve devletlere
barış ve güven ortam ı sağlayacak bir Nizam'a mutlak ihtiyaç vard ı . Zaten Yüce
Allah, insanl ı k tarihinin ba ş lang ıcı ndan bu yana, zaman zaman peygamberler
göndererek Din'ini bildirmi ş ve onları sapı klı ktan kurtar ı p Kurtulu şa ula ştı rmıştı r.
Bu defa insanl ı k dünyas ı n ı kurtaracak İ SLAM D İ N İ olacaktı r.

47 M. Hamidullah, "Islâm Peygamberi", C. 1. s. 23-30; M. Rodinson, age.
s. 27.
48 Tin süresi, 5.
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II. BÖLÜM
PEYGAMBER OLMADAN ÖNCE HZ. MUHAMMED' İN HAYATI
İ slam'ı n tarihi, "oku" ( ı kra) emri ile ba ş layan Kur'an' ı Kerim'in Hz. Muhammed (sas)'e nazil olu ş u ve O'nun Allah' ı n Elçisi seçilmesiyle ba ş lar. Bu
bak ı mdan öncelikle İ slam Peygamberinin hayat ı ndan sözederek İ slam tarihini
incelemek icabeder.

1 - Hz. Muhammed (sas)'in Soyu
İ slam Peygamberi Hz. Muhammed (sas), İ brahim Peygamber (as)'in soyundand ı r (1). Soy kütü ğ ü, Adnan Oğ ulları ndan Kurey ş Kabilesi yoluyla İ smail
(as)'e dayan ı r. Tarihçiler ve soy bilginleri islam ı n doğ u ş una kadar varl ığı n ı asil
1 Tevrat, Hz. İbrahim'i, Babil Kral ı Hamurabi ile çağdaş sayar. İbrahim
Peygamber'in oğlu Ismail'e dua edip, duas ının kabul edilerek İsmail evladından
büyük bir millet ortaya ç ıkacağın ı, Hz. Muhammed'in de Ismail evlad ından olduğunu belirtir. Mesela Tevrat' ın Tekvin (Yaratılış ) kitabı bölümünde şöyle denilir:
"Çocu ğu olmayan İbrahim, yaşlanınca art ık çocuk sahibi olam ıyacağı duygusuna
kapıldı ve üzüldü. O, bu sırada 85, karısı Sara da 76 ya şında idi. İbrahim, böyle bir
durumda çad ınnda düşünürken Allah ona ş öyle seslendi: " Şimdi göklere bak ve
sayabilirsen gökteki y ıldızları say". İbrahim gözlerini y ıldızlara çevirince ilahi bir
sesin kendisine "Senin soyun da ayn ı şekilde ço ğalacak" dedi (Tevrat, Tekvin
XIV, XX, XV: 5).'
"Yaş lı durumda olan Sara, kocas ına Hacer ad ındaki Mısırl ı cariyeyi karısı
olarak verdi, fakat çok geç eden Ificer'le aras ında geçimsizlik ç ıktı. Hacer,
Sara'nın kızgınlığından kaçt ı ve üzüntü içinde Allah'a yalvard ı. Allah duasını
kabul etti ve ona "Senin soyunu o kadar ço ğaltacağım ki onu saymak mümkün
olmayacak" dedi. Bu mesaj ı getiren melek daha sonra şunları söyledi: " İşte,
bir çocu ğun olacak, bir erkek çocu ğu dünyaya getireceksin ve ad ını Ismail koyacaksın, çünkü Allah senin kederini i ş itti" (Tekvin XVI. 10-11); ayr ıca bak ı nız.
I, 337; M. Ş emseddin, "Yakın Ş ark", s. 521; Kr ş . N. Ça ğatay, " İslam Öncesi
Arap Tarihi ve Cahiliye Devri", ss. 82-94.
Çocuk do ğunca İbrahim ona "Tanrı işitir" anlamında "Ismail" adını verdi.
İsmail 13, İbrahim 100 ve Sara'da 90 ya şına geldiğinde Allah, İbrahim'e tekrar
seslendi ve Sara'n ın bir erkek çocu ğu dünyaya getirece ğ ini, adını "İshak" koymasını söyledi (Tekvin XVII: 20 vd.) Bu bilgiler Martin Lings'in "Hz. Muhammed
(sas)'in Hayat ı ", İnsan Yay. İst. 1988, s. 7 vd. ayr ınt ılı biçimde mevcuttur.
79

haliyle koruyan Kurey ş soy kütü ğ ünü ismail'in Kaydar-Kayzar evlad ı ndan Adnan'a
varı ncaya dek isim isim, Adnan ile İ smail arası n ı ise bat ı nlar halinde tesbit etmi ş lerdir (2). Bu tesbite göre Adnan'dan İ smail'e kadar 40 bat ı n geçmi ştir ve adlar ı
şöyledir:
Adnan, Uded, Umeyye, Ş acib, Nebit, Selebe, Anter, Sure şe, Mahlen, Avvam, Muhtemel, Raime, Ukban, Allah, Ş emdud, Razib, Ayfer, İ brahim, İ smail,
Zerrin, A'vec, Mutam, Tiham, Kasver, Atud, Daada, Mandud, Raid, Bedvan,
Emane, Devs, Hasin, Mizal, Umeyr, Mah şer, Mazer, Sayfi, Nebat, Kayzer, Ismail,
İ brahim.
Adnan'dan sonra o ğ lu Maad kabile reisi olmu ştur. Ondan itibaren Hz.
Muhammed (sas)'e var ı ncaya kadar soy kütü ğ ü ş öyledir:
Adnan, Nizar, Mudar, İ lyas, Müdrike, Hüzeyme, Kinâne, Nadr, Malik, Fihr
(Kurey ş ), Galib, Lüey, Ka'b, Murre, Kilâb, Kusay, Abdümenaf, Ha ş im, Ş eybe
(Abdulmuttalib), Abdullah ve Muhammed (sas). Fihr, Hz. Muhammed'in onuncu
dedesidir. Kendisine Kurey ş denildi ğ i için neslinden gelenler "Kurey ş " diye
anı ld ı lar (3).
Böylece,Hz. Muhammed (sas)'in soyu sa ğ lam bir soy kütüğüyle Adnan'a,
ondan da İ smail ve İ brahim Peygamberlere kadar ula şı r.
Kurey ş Kabilesi zamanla ço ğalarak kendi içerisinde oniki kola ayr ı ldı . Hz.
Muhammed (sas)'in soyu olan Abd Menaf o ğ ulları , Ebeı Bekr (ra)'in soyu olan
Ten-tim O ğ ullar ı , Ömer (ra)'in soyu olan AcIty o ğ ullar ı , Hatice (ra)'nin soyu olan
Esed oğ ulları , Hz. Amine'nin soyu olan Zühre o ğ ulları , Halid b. Velid (ra)'in soyu
olan Mahzum o ğ ulları , Artı r b. el-As (ra)' ı n soyu olan Sehm o ğ ulları , Abdu'd-Dar
oğ ulları, Âmir oğ ullar ı , Haris oğ ullar ı , Cameh oğ ulları ve Muhârib oğ ullar ı (4).
Bunlardan Abd Menaf o ğ ullar ı , dolay ı sıyla Ha ş im ailesi en seçkin kol oldu.
Ha şim'in babas ı ve Muhammed (sas)'in üçüncü dedesi olan Abd Menaf' ı n dört
oğlu oldu: Ha şim, Nevfel, Muttalib ve Abd Ş ems.
Abd. Menaf: Kusay' ı n o ğ lu Abd Menaf bir bak ı ma Mekke şehir devletinin
dış i ş leriyle görevli bakan ı ya da elçisi idi (5). Mekke'nin Iran ve Bizans gibi kom-

2 Ebu'l-Fida (İmadeddin Ismail); "el-Muhtasar fi Tarihil-Be şer", C. 1, s. 105.
3 İbn Hişam, "Sfre", 1, 287; "Do ğuş tan Günümüze Büyük İslam Tarihi",
C. 1, sh. 187; N. Ça ğatay, " İslam öncesi Arap Tarihi", s. 86 vd.
4 İbn Hiş am, Stre. 1, 130; Büyük İ slam Tarihi, C. 1, 188.
5 İbn Hiş am, Sfre, 1, 116 vd.; M. Ş emseddin, Islam Tarihi. s. 395 vd.;
N. Çağatay, 88-91.
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ş u devletlerle olan siyasi-, iktisâdt ve ticart i şlerini düzenleyen ve geli ştiren Abd
Menaf oldu. Bir yandan yabanc ı sermayenin Mekke'ye girmesini, di ğer yandan
da yerli mallar ı n d ış piyasaya aç ı lması nı sağ layarak Mekke'nin ticaret hayat ı nı
canland ı rd ı ve geli ştirdi (6).
Haş im: Abd Menaf oğ lu Hâ ş im'in ası l ad ı Amr'd ı r. Mekke halk ı na hizmet
etmekten ve onlar ı korumaktan büyük bir zevk duyan Amr, bir k ı tl ı k an ı nda
halkı na bizzat yiyecek da ğıtm ış ; onlara ilk defa tirit yeme ğ i yedirdi ği için kendisine "Ha şim" (ufalayan, do ğ rayan anlam ı nda) denilmi ştir (7). Böylece onun
zengin ve cömert bir tâcir oldu ğ u anla şı liyordu. Ticaret amac ı yla sı k, sı k kom ş u
ülkelere yolculuk yapard ı . Böyle bir yolculukta iken Gazze'de öldü. Ha ş im,

öldüğünde kar ı sı Selma hamile idi. Medine'den en-Neccar o ğ lu Adiy boyundan
Amr'in kı zı olan Selma, Uheyha b. el-Culah'dan ayr ı larak dul kald ı ktan sonra
Haş imle evlenmi şti. Güzel bir çocuk dünyaya getirdi ve ad ı n ı Ş eybe koydu (8).
Hâ ş im'in ölümünden sonra, Ş ems ile Ha ş im'den daha küçük olan, fakat
kavmi arası nda daha çok sayg ı n ve erdemli görülen Abdu Menaf o ğ lu Muttalib
Mekke'nin idaresini ve Ka'be ile ilgili hizmetleri uhdesine ald ı (9). Abd Ş ems
evlad ı n ı n en tan ı nmış, ise, EmevI ailesinin atasi olan Ümmeye idi.

Abdulmuttalib ( Şeybe): Babası Abd Menaf o ğ lu Ha ş im, annesi Amr k ı zı
Selma'd ı r. Medine'de, tı pkı torunu Muhammed gibi, yetim olarak do ğ du. Çocukluğ u ve gençli ğ i Medine'de day ı zadelerinin yan ı nda geçti. Daha sonra amcas ı
Muttalib onu almak için Medine'ye geldi. Fakat annesi önce çocu ğ unun amcası
yan ı nda kalması na razı olmad ı . Muttalib uzun tart ış malardan sonra Selma'ya güven vererek ikna etti. Ş eybe'yi devesine at ı p Mekke'ye getirdi (10). Ş eybeyi amcas ı
Muttalib'in devesinin terkisinde gören Mekkeliler "bu genç herhalde Muttalib'in
kölesi" dediler. Bunun üzerine Ş eybe'ye "Abdulmuttalib" (Muttalib'in kölesi
anlam ı nda) denildi. Daha sonra Muttalib, Yemen topraklar ı nda Redman'da öldü.
Abdulmuttalib, Muttalib'in ölümü üzerine, Mekke'nin Kurey ş tâifesinin
temsilcisi oldu. O, iri yar ı , güzel görünü ş lüydü ve Kurey ş 'in ileri gelenlerindendi.
Üstün ahlakl ı , inançlar ı na ba ğ l ı ve yard ı m severdi (11). Abdulmuttalib. hiç bir
zaman Hubel'e ibadet etmemi ş ti, O yaln ı zca Tanr ı 'ya-Allah'a- ibadet ederdi(12).

6 Yakubi, Tarih. C. 1, s. 280 vd.
7 İbn Hi ş am, age., s. 85; Filibeli Ahmed Hilmi, age., s. 124.
8 Hamidullah, islâm Peygamberi, C. 1, s. 36; A.H. Berki-Osman Keskio ğlu,
Hz. Muhammed (sas)'in Hayati. s. 28.

9 İbn Hişam, age., çeviri., s. 86.
10 İbn Hiş am, Site, 1, 138-140.
11 Muhammed b. Abdilvehhab, Muhtasar Siretrr-Rest11. (Hz. Muhammed'in
Hayati), Ankara 1977, s. 37.
12 Martin Lings, age., s. 24.
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Abdulmuttalib'in Mekke şehir devletinin temsilcili ği zamanı nda üç önemli
olay meydana geldi:
Zemzem Kuyusunun yerinin bulunup temizlenmesi ve o ğ lu Abdullah' ı
Allah'a kurban etmeye adamas ı ; Fil Olay ı-Ebrehe'nin Mekke'ye -Kabe'ye sald ır ı sı ;
İ slam Peygamberi Muhammed (sas)'in do ğ umu. Bunlardan ilk ikisini az önce genel
olarak gördük. Ş imdi islam Peygamberi Muhammed (sas)'in hayat ı n ı n incelenmesi ne geçelim.
Abdulmuttalib'in büyük o ğ lu Haris'in, Bedir'de öldürülen Ubeyde, Rabia,
Ebü Sufyan ve Abdullah adlar ı ndaki çocuklar ı müslüman olmu şlardı r. Di ğ er iki
oğ lu Zubeyr ve Hamza Peygamberimizin babas ı Abdullah ile ayn ı anneden do ğ madı rlar ve Zübeyr Abdullah'ı n ikiz karde şidir. Hamza ve Abbas ise, daha sonra
müslüman olan iki o ğludur (13).
Abdulmuttalib'in oğ ulları ndan bir di ğeri de uzun süre Peygamberimizin
hâmili ğ ini yapan Abd Menaf- Ebû Talib'tir. Muhammed (sas)'i 8 ya şı ndayken
koruması na alan ve ölünceye -Peygamberli ğinin 8. y ı l ı na- kadar 43 y ı l O'nu himayesinde tutan Ebi.i Talib ölcünce, geriye 4'ü erkek, ikisi k ı z olmak üzere 6 çocuk bı raktı . Erkek çocuklar ı sı rası yla Talib, Akil, Cafer ve Ali'dir. Bunlardan Talib, Bedir gününde Mekke'den kaç ı rı ldı ; yine Bedir gününde esir edilen Akil,
amcası Abbas tarafından fidyesi ödenerek serbest b ı rakı ldı ve Hicretin 8'nci y ı lı na
kadar muhacir olarak Medine'de ya şad ı ve burada vefat etti.
Öteki oğ lu Elı Cı Leheb, Bedir sava şı ndan hemen sonra öldü; o ğ ulları ndan
Atebe ve Muteb'in Mekke fethi günü müslüman olduklar ı söylenir.
Ebtı Selma'nı n annesi Berre, Abdullah b. Umeyye'nin annesi Atike ve
Zubeyr b. El-Avvam' ı n annesi Safiye'yi Abdulmuttalib'in k ızları aras ı nda sayabiliriz. Bunlardan Safiye müslüman olmu ş ve hicret etmi ş tir (14).
Nevfel b. Abd Menaf, Muttalib'in ölümü üzerine, Ş eybe'nin arazilerini i şgal
etmi ş , buna karşı koyamayan Ş eybe Medine'den day ı sı EbC1 Sa'd b. Adiy'den
yard ı m istemi ş ; o da Mekke'ye gelip onun arazilerini al ı p verdikten sonra Medine'ye dönmü ştür.
Abdulmuttalib, ya şı nı n ilerlidi ğ ini farkedince, bazı i şleri biraz önce yapmay ı
tasarlad ı ; Fatma ad ı ndaki karı sı ndan doğ ma oğ lu Abdullah' ı n evlendirilmesi de bu
i ş lerden biriydi (15).

13 İbn Hiş am, 1, 142-155.

14 Muhammed b. Abdilvehhab, age., s. 37.
15 İbn Sa'd, Tabakat. C. 1, s. 82; A.H. Berki-Osman Keskio ğ lu, Hz. Muhammed (sas)'in Hayat ı, s. 33.
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2- Hz. Muhammed (S.A.S.)'in Babas ı ve Annesi
Hz. Muhammed (sas)'in babas ı , Kurey ş Kabilesinin Hasimo ğ ullan Ailesinden
Abdulmuttalib'in o ğ lu Abdullah, annesi Kurey ş 'in Zühre oğ ulları ailesine nensub
olan Âmine'dir. Abdullah' ı n babası Abdulmuttalib, annesi ise Amr k ı zı Fatma'dı r.
Âmine'nin annesi Abdu'd-Dar o ğ ulları ndan, anne tarafı ndan büyük annesi de Esed
oğ ul ları ndand ı (16).
Abdulmuttalib'in en küçük o ğ lu ve Hz. Muhammed (sas)'in babas ı Abdullah
hakk ında fazla bilgimiz yoktur. Babas ı nı n sağ l ığı nda genç ya şta ölen Abdullah'ı n Ümmü Hakim ad ı nda bir ikiz karde şi vard ı . Güzel yüzlü ve güzel huylu,
vakar sahibi bir kimse idi. Varaka b. Nevfel'in k ız karde şinin yak ışı klı Abdullah'a
a şı k oldu ğ u söylenir(17).Ticaretle u ğ ra ştı ve evlenme çağı na gelince babas ı Abdulmuttalib, soyu ve ş ahsiyetine münasip birisiyle evlenmesini istedi.
Gerçekten ki ş ili ğ i ve ahlaki ile bütün Kurey ş 'in saygı nl ığın ı kazanan Abdullah'Ia evlenmek isteyen pek çok aday vard ı . Ancak bu sı rada edeb ve ahlaki ile
Kurey ş içerisinde tan ı nmış , Zühre oğ ulları şeyhi Vehb'in kı zı Âmine Abdullah'a
münasib görülmü ş ve evlendirilmeleri kararla ştı rı lm ışt ı r.
Âmine, Hz. Muhammed (sas)'in dedelerinden Kilab' ı n Zühre ad ı ndaki oğ lunun
evlad ındand ır (Âmine Binti Vehb b. Nevfel b. Abdulaziz b. Zühre b. Kilab). Böylece Muhammed (sas)'in babas ı nı n ecclâcl ı ile annesi Âmine'nin ecclâcl ı Kilab'da
birle ş mektedir. Dolay ı sı yla her ikisi de ayn ı ailedendir, ayn ı soya sahiptir (18).
Abdullah, Zühre o ğ ulları ndan Vehb k ızı Âmine ile evlendikten birkaç ay
sonra, ailesinin geçimini sa ğ lamak üzere kuzey yönünde ticaret yolculu ğ una çı ktı .
Ancak o, Suriye dönü ş ünde Medine'de hastalanarak day ı lann ı n yanı nda kald ı .
Ticaret kervan, Mekke'ye var ı nca durumu babas ı Abdulmuttalib'e bildirmi ş , o da
büyük oğ lu El-Haris'i acele Yesrib (Medine)'e göndermi şse de, Haris Medine'ye
gelmeden Abdullah ölmü ştü. Hamile olan zevcesini art ı k bir daha göremedi.
Evlendikleri zaman Abdullah 24, Âmine ise 14 ya şı nda, vefat ı nda ise Abdullah 25
yaşı nda ve gençli ğ inin baharı ndayd ı (19).
Abdullah'ı n Osmanl ı Türkleri taraf ından yapt ı rı lan türbesi günümüzde
mevcuttur ve müslüman hac ı lar tarafından ziyaret edilmektedir.

16 W.M. Watt, Hz. Muhammed (sas) Mekke'de Çev.: Rami Ayas-Azmi Yüksel,
Ankara 1986, s. 38.
17 İbn Hişam, Hz. Muhammed'in Hayat ı. Çev.: İ . Hasan-N. Ça ğatay. s. 100.
18 Belazurl, Ensab I, s. 40-41; Mevlana Ş ibli, Asr- ı Saadet, Çev.: Ömer R ıza
Doğrul, C. 1, s. 124.
19 M. Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 21.
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İşte Âmine (Hz. Muhammed-sas-e) hamile oldu ğ u s ı rada, evlili ğ inin ilk y ı l ı
çocu ğ unun do ğ umunu bekledi ğ i kocas ı n ı kaybetmi ş ve çocu ğ u ana karn ı nda
yetim kalmıştı . Abdullah babası ndan önce vefat etti ğ inden, artı k Abdulmuttalib
gelinini himaye edecektir.
Yeni evli olan Abdullah, doğacak çocu ğ una önemli bir miras b ı rakmad ı ;
terekesi be ş deve, bir koyun sürüsü, biraz ev e şyası ve Ümmü Eymen ad ı ndaki bir
câriyeden ibaretti (20).
Hz. Muhammed (sas)'in "ben iki kurban ı n çocu ğ uyum" dedi ğ i rivâyet
edilmi ştir. O bununla büyük atas ı İ smail ile babas ı Abdullah' ı kasdetmi ştir (21).
Yüce Allah ilk kurbanla ilgili olarak şöyle buyuruyor:(22)'.'Biz de ona yumuşak huylu bir o ğ lan müjdeledik. Çocuk kendisinin yan ı sı ra yürümeye ba ş layı nca:
"Ey oğ ulcu ğ um, doğ rusu ben uykuda iken seni bo ğazlad ığı mı görüyorum, bir
dü ş ün., ne dersin?" dedi. "Ey babac ığı m ne ile emrolundunsa yap, Allah dilerse,
sabredenlerden oldu ğ umu göreceksin" dedi. Böylece Allah'a ikisi de teslimiyet
gösterip babas ı oğ lunu aln ı üzerine yat ı rı nca Biz: "Ey İ brahim rüyay ı gerçek yaptı n; i şte Biz iyi davrananlar ı böylece mükafatland ı rı rı z" diye seslendik. Do ğ rusu bu
apaç ı k bir deneme idi. Ona fidye olarak büyük bir kurbanl ı k verdik. Sonra gelenler
içinde " İ brahim'e selam olsun" diye ona iyi bir ün b ı rakt ı k".

3- Hz. Muhammed (sas)'in Do ğumu
İ slam Peygamberi Hz. Muhammed (sas) genellikle kabul edilen görü şe göre Fil
yı lı nda, Fil Olayı ndan 50-55 gün sonra Rebiu'l-Evvel Ay ı n ı n 12. Pazartesi gecesinde Mekke'de do ğdu. O'nun do ğ umuyla dünya yeni bir döneme girdi.
Âhir zamanda Arab Ülkesinde, İ smail evlad ı ndan Son Peygamberin gelece ğ i,
daha önceki Semâvi Kitaplar ı n ve onlar ı n tebli ğ cisi olan peygamberlerin insanl ığa
duyurdu ğ u bir gerçektir (23). İ brahim'in öteki o ğ lu İ shak evlad ı ndan pek çok
peygamber gelip geçmi ş ve onlar ı n devri bitip art ı k İ smail soyuna s ı ra gelmi şti.
İ shak'm soyundan gelen birçok peygambere kar şı l ı k İ smail'in soyundan ancak son
Peygamber gelecekti.
Hz. Peygamber (sas)'in atalar ı ndan Luey o ğ lu Ka'b cuma günleri kavmine
yaptığı konu ş malarda son peygamberin kendi soyundan gelece ğ ini söyler ve
O'nun zaman ı na kim yeti şirse O'na iman etsin diye ö ğ üt verirdi (24).
20 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, C. 1, s. 39.
21 İ bn Abd Rabbih: el-Ikdul-Ferid, C. IV, s. 252.
22 Saffât süresi, 101-109.

23 Ahmet Cevdet, K ısas- ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefâ, Haz ırlayan: Mahir İz,
M.E.B. Kültür Yay., C. 1, Kas ım 1, s. 47.
24 Aynı eser, s. 48.
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Hz. Muhammed (sas)'in babas ı , Abdulmuttalib o ğ lu Abdullah, annesi Vehb
k ız ı Amine'dir. Amine Abdullah' ı n vefat ı ndan k ı sa süre sonra bir erkek çocuk
dünyaya getirdi. Bu çok sevindirici durumu derhal Abdulmuttalib'e duyurdu. Abdulmuttalib, torununun do ğumuna çok sevindi ve O'nu al ı p Kabe'ye götürdü.
Kurey ş 'e bir ziyafet vererek torununun do ğ umunu duyurdu ve ad ı n ı Muhammed
koydu. İş te Islam ı n Resul'ü bu şekilde doğ du ve dünyaya şeref verdi. Abdullah,
oğ lu Muhammed do ğ madan önce vefat etti ğ inden do ğ um s ı ras ı nda Amine evde
yaln ı zd ı . Ancak do ğum sanc ı lar ı n ı n ba ş lamas ıyla birlikte baz ı kad ı nlar onun çevresini sard ı lar.
Süleyman Çelebi, Mevlidi'nin Velayet bahsinde do ğ um olay ı n ı ve Âmine'nin
durumunu şöyle anlat ı r:
Berk urub ç ı kt ı evimden nagehân,
Göklere dek nur ile doldu cihan,
Hem heva üzere dö şendi bir dö şek
Ad ı Sündüs dö şeyen an ı melek.
Üç alem dahi dikildi üç yere,
Her birisin ideyim nerden nere.
Mağ rib ve Ma ş rikda ikisi an ı n
Biri daminda dikildi Kabe'nin

Bildim onlardan ki ol halk ı n beyi
Kim yak ı n oldu cihana gelme ğ i
indiler gökten melekler saf, saf
Kabe gibi kı ldı lar evim tavaf

Yarulub divar ç ı ktı nâgehân,
Geldi üç huri bana oldu ayân.
Çevre yan ı ma gelip oturdular,
Mustafa'y ı birbirine mu ştular.
Buna göre, Firavun'un Hz. Müsâ'n ı n hayat ı nı kurtaran zevcesi Âsiye, İ sa'n ı n
annesi Meryem ile hCı riler ve meleklerden birer topluluk do ğ um sı rası nda Âmine ı ba şı nda idiler. Ve ona yard ı m ettiler. Özellikle Âsiye ve Meryem, MGsa ve-ni yan
İ sa Peygamberler ad ı na -belki de- son Peygamberin geli şini selaml ı yorlar ve ona
"ho ş geldiniz" diyorlard ı . Neticede Âmine fazla a ğ rı çekmeden kolay bir do ğ umla
çocu ğ unu dünyaya getirdi (25).
Büyük insanlar ı n do ğ umlar ı , baz ı önemli olaylarla insanl ığı n malumu olur.
İ slam Resulü'nün dünyay ı şereflendirmesini bütün kâinata ilan eden baz ı hadiseler
ve mu'cize‘ıi durumlar meydana geldi ğ i haber verilir. Bu haberlere göre, Mecusilerin hiç sönmeden yanan ate ş lerinden Medâin'deki ate ş leri o gece söndü. Bir
zelzele sonucu İ ran İ mparatorunun muhte şem saray ı ndaki 14 kule y ı k ı ld ı . Âmine

2 5 M. Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 22.
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doğ um s ı ras ı nda a ğr ı ve ac ı çekmedi; çocuk sünnetli, sürmeli ve şahadet parma ğı
kalk ı k durumda do ğdu. Daha sonra melekler onu y ı kad ı lar ve s ı rt ı na "nübüvvet
mührünü" bast ı lar (26).
Gerçekte onun çocukluk döneminde de birtak ı m olağan dışı olayları n olduğ u gözlenir. Peygamber do ğdu ğ u yı l, uzun zamandan beri k ıtl ı k çeken Mekkeliler,
yeni çocuğ un hürmetine bolluk ve berekete kavu ştular, zenginle ştiler; öyleki bu
y ı la Araplar "Senetu'l-Feth vel- İ btihâc" (bolluk ve sevinç y ı l ı ) ad ı n ı verdiler (27).
Ayrıca süt annesi Halime onu götürürken merkebinin en h ı zl ı yürüyen hayvan durumuna gelmesi, Halime'nin ve devesinin sütünün artmas ı , devenin sütünün aile
fertlerinin tamam ı na, Halime'nin sütünün de Hz. Muhammed (sas)'e ve süt karde şine
yeterli hale gelmesi, onun süt annesinin yaln ı zca bir memesinden emmesi, ötekini
süt karde şine bı rakmas ı , süt karde ş lerinden birinin bildirdi ğ i üzere Mekkelilere
benzeyen bir grub insan ı n küçük Muhammed'i tutup gö ğsünü açması , kalbini
çı karı p ameliyat etmesi ve yikad ı ktan sonra yerine koymas ı ; Medine'den annesinin
yanı na Mekke'ye dönerken kaybolmas ı onun hayatı ndaki önemli olaylar ı n baş lıcaland ı r (28).
Bununla birlikte, İ slam Kur'ân'a dayal ı bir din oldu ğ u için bu türden olaylar
veya adet d ışı haller ikinci planda kal ı r. Hz. Muhammed'in İ slam peygamberi olduğ u bu tür olaylarla do ğrulanacak de ğildir. Ona mucizeyi bir varl ı k, karizmatik
bir ki ş ilik vermek de do ğ ru bir yakla şı m olamaz. islâm peygamberi Hz. Muhammed'i Kur'ân' ı n tan ıtt ığı gibi tan ı mak ve kabullenmek laz ı md ı r. islâm peygamberi
bir insand ı r ve insanla ilgili vas ı flar ı haizdir. Ş u ay ı r ı mla ki o, bir peygamberdir.
Hz. Muhammed yetim olarak do ğ du ğ undan, çocuk ve annesiyle dedesi
Abdullmuttalib ilgilendi.
Hz. Muhammed (sas)'in do ğ um tarihi veya günü konusunda farkl ı görü ş ler ileri
sürülür. Ancak onun "Fil Senesi" do ğdu ğ u kesindir. Ço ğ unlukla kabul edilen gün
ise Rebiu'l-Evvel ay ı nı n 12. nci Pazartesidir. Do ğ umunun sözkonusu günde sabaha
karşı gerçekle şti ğ i de ısrarla belirtilir. Bununla birlikte onun do ğ um tarihi hakkı nda miladi 569 y ı lı ndan 571 y ı l ı na kadar de ğ i şen yı llar, 8 Rebiu'l-Evvel'den 12
Rebiu'l-Evvel'e kadar de ğ i ş en günler maya at ı l ı rsa da; onun Fil senesinde, Rebiu'lEvvel ay ı nı n 12. Pazartesi günü, yani 570 y ı l ı 20 Nisan günü doğ duğ u müslüman ve
gayri müslim tarihçilerin büyük ço ğ unluğ unca kabul edilir. Muhammed (sas) 63
ya şı nda iken 632 Haziran ı nda vefat etti ğ ine göre 570 y ı l ı 20 Nisan günü do ğduğ u
anla şı l ı r. İ slam Peygamberinin ismi o zamana kadar Araplarda duyulmam ış bir
isimdir ve oldukça dikkat çekicidir.
İbn-i Hi şâm s. 19-23; Ahmet
26 İbn İshak, Slre, s. 24-27; Muhtasar
Cevdet, age. C. 1, K ısım 1, s. 55 vd. M. Asım Köksal, age., C. 1, s. 49.
27 A. Cevdet, age., C. 1, sh. 54.
28 İbn Hiş am, age., s. 103.
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Hamileli ğ inin ilk günlerinde gördüğ ü bir rüyada kendisine i şaret edildi ği
gibi Amine çocu ğ una "Muhammed" ad ı nı verdi. Dedesi Abdulmuttalib de ona
mevcut adet gere ğ i doğ umunun 7. günü Mekkelilere bir ziyafet vererek, "Ahmed"
ismini koydu. Abdulmuttalib'e niçin bu ad ı veriyorsun diye soruldu ğ unda "umarı mki bu çocuk gökte ve yerde Hak iarafindan pek çok övülecektir". cevab ı nı
verdi. Zaten Muhanimed ve Ahmed isimleri pek övülmü ş , arzu edilmi ş manası na
gelmektedir. Tevrat'taki "hamda" kelimesi ayn ı anlamdad ı r ve Mesih, beklenen
kurtarı cı , arzulanan insan demektir. İ ncil'de ise Tevrat'taki Hamda yerine, Baraklit -Paralit geçmektedir. Beklenen kurtar ı c ı , temsilci manas ı nadı r ki, Arapçası
Ahmed'dir. Buna göre Baraklit, Ahmed ve Muhammed demektir. Yuhanna İ ncili
bab 14, âyet 16, 26, 30, 15, bab, 26, 18, bab 7 ayetleri Baraklit -Paraklit- Ahmedhakkı nda övücü bilgiler ve müjdeleyici haberler ihtiva eder. Kendinden önceki
sernavi kitaplardaki gerçekleri do ğ rulayan Kur'ân-4 Kerim. Bu durumu şöyle aç ı klar: "Meryem o ğ lu isâ, İ srail oğ ulları na hitaben dediki: Ey İ srail oğ ulları ben
Allah'ı n size gönderdi ğ i elçisiyim. Benden önce inen Tevrat', tasdik eder ve benden sonra Ahmed ismi ile gelecek peygamberi müjdelerim" (29). Böylece İ sa
İ ncil'de Ahmed isimli bir peygamberin gelece ğ ini bildirmi ştir.
Kur'ân'da islam Peygamberi'nin ad ı Muhammed'dir ve birçok yerde zikredilmi ştir (30).

4 Hz. Muhammed (sas)'in Çocuklu ğu
-

Arap Yarı madası Arablar ı nda yaygı n olan bir âdete göre, şehirlerde doğan
çocuklar k ı rsal kesimlerde oturan süt annelere verilirdi. Mekke'de do ğan Hz. Muhammed (sas)'e bir süt anne bulununcaya kadar üç veya 7 gün annesi, daha sonra da
Eb6 Leheb'in câriyesi Süveybe ve biraz da Abdulmuttalib'in day ı zadesi Mir Veha
emzirmi ş tir. Süveyha ayn ı zamanda Hamza'y ı da emzirdi ğ i için Hz. Muhammed (sas)
ile Hamza (ra) süt karde ş oldular. Hz. Peygamber, Hicretin 7. y ı l ı nda vefat eden
Süveybe'ye sa ğ l ığı nda büyük saygı göstermi ş ve ona çe şitli hediyeler vermi ş ,
vefat ı na da çok üzülmü ştür.
Bu s ı rada Tâif bölgesinden Havâzin kabilesinin Sa'd b. Bekr koluna mensub
bir topluluk Mekke'ye geldi. Bu kafilede Beni Sa'd'dan Haris b. Abdüluzza'n ı n
karısı Halime de Vard ı . Fakat biraz geç kalm ış olduğ undan zengin bir çocuk
bulamam ıştı ; çe ş itli yerlerden gelen süt anneler zengin çocuklar ı nı almış lardı . Eli
boş olarak Tâif'e dönmek istemeyen Halime, Abdulmuttalib'e rastlad ı . Süt anneye
vermek istedi ğ i torunu Muhammed (sas)'i kocas ı nı n rı zası nı ald ı ktan sonra, seçkin
bir aile çocu ğ udur diyerek süt çocu ğ u aldı . Âmine'nin yan ı na gelen Halime çok
güzel bir kad ı n ve çocuk gördü; çocu ğa çok yakın ilgi duydu, öyleki memelerine
süt gelmeye ba ş ladı (31).
29 Saf sûresi, 6. âyet.
30 Al-i İmran, 144; Ahzâb, 40; Muhammed, 2; Feth, 29.
31 M. Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 24.
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Halime küçük Muhammed'i sa ğ memesinden, öz o ğ lu Hamza'y ı da sol memesinden emzirdi. İ ki yı l süre ile ona bu şekilde süt veren Halime ikinci y ı l ı n
sonunda onu sütten kesti ve annesi Âmine'ye getirdi. Ne varki, onun ayr ı l ığı na
dayanamay ı p geri götürdü. Sonunda küçük Muhammed 4 veya 6 ya şı na gelince
süt annesi taraf ı ndan Annesi Âmine'ye teslim edildi (32).
Süt annesiyle birlikte, Mekke'ye geli ş -gidi ş leri sı rası nda Ukaz Panay ı rı gibi
baz ı fuarlar' da görme imkan ı bulan Hz.Muhammed (sas)'in Hamza, Enise, Abdullah
ve Huddâme adlar ı nda Halime'nin evlad ı ndan 4 tane süt karde şi oldu. Bunlardan
Ş eyman ad ı yla ünlü olan Huddâme-Huzafa küçük Muhammed'le en çok ilgilenen
süt karde şiydi; Huneyn de esir dü şünce de Hz. Peygamber'den büyük ikram gördü.
Daha sonra Hz. Muhammed (sas)'in süt annesi Halime, süt babas ı Haris ile süt
karde ş leri Abdullah ve Ş eyman müslüman oldular (33).
Alt ı yada dört ya şı nda iken annesine teslim edildi ğ i söylenen Hz. Muhammed (sas) çok fasih konu şan, serbest davran ış l ı bir çocuktu. Âmine Medine'ye
giderek kocas ı Abdullah' ı n kabrini ve akrabalar ı n ı ziyaret etmeyi dü ş ündü; çocu ğ u
ve câriyesi Ümmü Eymen'le birlikte Medine'ye gitti bir ay kadar kald ı ktan sonra
döndü.
Ancak Mekke'ye dönerken, yol üzerinde bulunan Ebva köyünde hastaland ı
ve yata ğa dü ştü; birkaç gün hasta yatt ı ktan sonra öldü ve oraya defnedildi. Kabri
Abbasi halifelerinden El-Memun zaman ı nda Mekke valisi Hüseyin b. Neccâr tarafı ndan tamir edildi (34).
Âmine takriben Hz. Muhammed (sas) 6 ya şı nda iken öldü. Ana karn ı nda
babadan mahrum kalan yetim Muhammed (sas) şimdi ömrünün 6. y ı l ı nda anas ı zd I.
Ümmü Eymen onu kuca ğı na alarak Mekke'de dedesi Abdulmuttalib'e teslim etti.
Abdulmuttalib, sevgili o ğ lu Abdullah'ı n oğ lu Muhammed'i çok sevdi ve ona
özel muamele etti. Her yere beraberinde götürdü ve onu kimseye güvenmedi. Ne
varki ya şl ı dede hastalanarak yata ğa dü ş tü. Kendisinden ümit kesti ğ i için Kabe
civar ı nda sevilen sergiye oturma hakk ı nı yaln ı zca ona verdi ğ i, yağ mur duası na bile
beraberinde götürdü ğü sevgili torununu kime emanet edece ğ ini dü ş ünmeye ba ş lad ı .
Oğ ullar ı n ı n hepsi de ona talip oldular. Hatta Ebeı Leheb bile ona talib olduysa da
Abdulmuttalib "sen sert ve merhametsizsin, bu yetim çocu ğ un kalbini k ı rarsı n
onu incitirsin" diyerek bu iste ğ i reddetti. Neticede ı srarl ı iste ğ i üzerine onu EIA
32 M.H. Bolay ad ı geçen çal ışma, s. 96.
33 Mahmud Esat, Tarih-i Dini islam, Mekke bölümü, s. 15-16.
34 Mahmut Esat, age. s. 16; M. Hulusi Bolay, ayn ı çal ışma s. 97; Hamidullah,
Resulullah Muhammed, s. 24.
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Tâlib'e vermeye razı oldu. Ona küçük Muhammed'in bak ı mı konusunda çe şitli
tavsiyelerde bulundu. Küçük Muhammed 8 ya şı nda iken Abdulmuttalib vefat etti.
Sevgili torunu cenazesini a ğ layarak takip etti (35)..
EbG Tâlib (Abdu Menaf), dededen de yetim kalan küçük Muhammed'i
çok sevdi ve korudu, ona bir baba gibi davrand ı . Ölünceye kadar da onu gerçek
babası gibi sevdi ve muhafaza etti.
Kı saca, babadan mahrum olarak dünyaya gelen, 6 ya şına bası nca annesi
Amine'yi, 8 ya şında da dedesi Abdulmuttalib'i kaybeden İ slâm Peygamberi,
kâinatı n yaratı cı sı nı n terbiyesinde, amcas ı nı n bak ı mı nda ya şantısı nı devam
ettirdi.

Ebû Tâlib, t ı pk ı Mekkelilerin büyük ço ğ unlu ğ u gibi ticaret i ş leriyle u ğra ş t ığı ndan, küçük Muhammed de ticarete meyletti. 10.12 ya ş lanndayken amcas ı
EbG Tâlib bir kervanla Şam seferine haz ı rlan ı yordu. Kervan hareket edece ğ i
sı rada, vedala şt ığı yeğ ininden ayr ı lamayaca ğı n ı anlayan, ye ğeninin sevgi dolu
bak ış lar ı ndan etkilenen Ebtı Tâlib onu da beraberinde götürmeye karar verdi ve
"vallahi ne Muhammed benden, ne de ben ondan ayr ı l ı r ı m" dedi; sevgili ye ğ enine
deveye binmesi için ba şı yla i şaret etti.
Küçük Muhammed sevinçle deveye bindi ve birlikte Ş am yolculu ğ una
çı ktı lar. Basra'ya geldiklerinde dinlenmek istediler. Kervan halk ı vaktini Abdül
Kays Manastı rı nda ibadetle geçiren Buheyra-Bahira- ad ı ndaki rahip tarafı ndan davet edildi. EIA Tâlib, küçük Muhammed'i kervan ı n yan ı nda b ı rakarak, yol arkada ş lar ı yla birlikte Buheyra'n ı n davetine kat ı ld ıysa da, Bahira ona kervan ı n yan ı nda
kimse olup olmad ığı nı sordu; küçük bir çocuk oldu ğ u haberini al ı nca getirilmesini
istedi ve onunla çok ilgilendi. Küçük Muhammed'e çe şitli sorular sordu, çocu ğ un
"sana Uzza ad ı na de ğ il Allah ad ı na cevap verece ğ im" cevabı nı vermesi dikkatini
çekti. Sonunda Ebii Tâlib'e dönüp "bu çocuk dünyada büyük rol oynayacakt ı r,
siz gelirken ağaçları n, ta ş ları n ona ihtiram ettiklerini, bulutlar ı n da arkada ş lı k
yaptı kları n ı gördüm. Bu çocu ğ u Ş am'a götürme, ülkene geri dön ve onu Yahudilerden koru; çünkü Yahudi kâhinleri onu tan ı rlar ve bu çocu ğa bir kötülük edebilirler" dedi. Ebeı Tâlib, onun bu nasihat ı nı dinledi. Ş am'a gitmekten vazgeçip,
malları nı orada satarak Mekke'ye döndü (36).
Ne varki müste şrikler bu iki saatlik görü ş meden pek çok sonuç ç ı kar ı rlar:
İ slam Peygamberinin bir din kurma fikrini Buheyra'dan ald ığı ve dolay ı sı yla islam
Dininin,H ıristiyanl ığı n bir devam ı oldu ğ u ; islâm ı n yeni bir din olmad ığı , Hz.Muhammed'in Buheyra'dan ald ığı direktifler do ğ rultusunda hareket etti ğ i, Hristiyan
yazarları n ve din aleyhtarlar ı n ı n bu konuda ortaya att ı kları iddiaları n ba ş kalar ı35 Büyük islâm Tarihi. C. 1, s. 190.
36 Martin Lings, age., s. 46.
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d ı r. Oysa 12 ya ş ları nda bir çocu ğ un, iki saatlik bir konu ş ma sonucu bir rahipten
yeni bir din kurma fikrini ö ğ renebilmesi mümkün olamayaca ğı gibi, İ slâm ı n
insanl ığa sundu ğ u "tevhid akidesi" ile Hristiyanl ığı n Teslis inanc ı aras ı nda bir
benzerlik de yoktur. Ayr ı ca sözkonusu iddialarda ufak bir gerçek pay ı olsayd ı , yeni
din Hristiyanl ığ a kar şı olmazd ı , üstelik Buheyra böyle bir i ş i öncelikle kendisi
yapmak isterdi, ya da mevcut rahiplerinden birisini seçer, ona yapt ı r ı rd ı . Kald ı ki,
İ slâm' ı n vazedicisi do ğ rudan Allah't ı r; Hz. Muhammed İ slâm' ı n kurucusu de ğ il,
tebli ğ cisidir.

5 Hz. Muhammed (sas)'in Gençli ği
-

Hz. Muhammed (sas)'in Peygamberlikten önceki hayat ı nda önemli olan
olaylardan birisi, 14 veya 16 Ya şı nda 4. Ficar Sava şı na kat ı lmas ıd ı r. Kays Kabileleri ile Kurey ş aras ı nda savaşı lmas ı haram olan Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylar ı ndan birinde meydana gelen bu sava ş a "Ficar Savaşı " denildi. Hz. Muhammed'in, amcalar ı na ok vermek suretiyle kat ı ld ığı bu Ficar Sava şı n ı n sonunda
Kurey ş Kabilesi galip geldi ve bir de antla ş ma yap ı ld ı .
Bu tür sava ş , Kinâne, Havâzin ve Kurey ş Kabileleri aras ı nda olmak üzere 5
defa meydana geldi (37).
Hz. Muhammed (sas) 17 yaşı ndayken amcas ı Zübeyr'le birlikte Yemen'e gidip geldi; böylece Güney Arabistan' ı görüp tan ıd ı . Ayr ıca onun 9 yaşı ndan itibaren
amcası Ebil Tâlib'e yard ı m etmek amac ı yla, çobanl ı k yaptığı , bazı kimselerin
koyunlar ı n ı otlatt ığı rivâyet edilmektedir. Hz. Muhammed kendi i şleriyle ilgilenir,
ba ş kaları nı n i ş leriyle me şgul olmaz, dürüst ve ahlâkl ı bir insand ı . Herkesin güvenini kazanarak "el-emisn" lakab ı nı almıştı . Art ı k insanlar onu Muhammedul-Emin
diye tan ı yorlard ı .
Hz. Muhammed (sas)'in hayat ı nda önemli olan olaylardan bir ba ş kas ı,
"Hilfu'l-fudCı l" ad ı ndaki bir antla ş maya kat ı lmas ıd ı r.
Hilfu'l-fudûl, Cürhümlüler zaman ı ndan kalma bir karar ı n hatı rlanması mahiyetindeki bir mısakt ı r. Zira Cürhümlüler zaman ı nda "Fadl" ad ı ndaki üç kabile
ba ş kan ı Mekke'de kimsenin zarar ve zülüm görmesine, herkesin hakk ı n ı n gözetilmesine ve bunlara ayk ı rı davrananlar ı n cezaland ı rı lmas ı na dair bir karar alm ış lar
ve yemin etmi ş lerdi; bu sebeple bu misaka "Hilfu'l-fudûl, erdemliler yemini ad ı
verilmi ş ti (38).
Özellikle Ficar Sava ş lar ı ndan sonra Mekke'de asayi ş bozulmu ş ve ta ş radan
gelenlere ve yolculara kötü davran ı lmaya ba ş lanmış tı . Mekke'nin bu kar ışı k duru37 İ bn Abd Rabbih, age., 5, s. 268; Büyük İ slâm Tarihi, C. 1, s. 191.
38 M.H. Bolay, ad ı geçen çal ışma, s. 101.
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munda Yemen'den gelen bir tad ı- , mal ı nı bir tarafa b ı rakarak umre yapmak üzere
Kabe'ye gitmi şti. Ancak, As b. Vâil adı ndaki şahts onun mallarını gasbetmi şti.
Büyük zulme u ğ rayan Yemenli tâcir EbO Kubays tepesine ç ı kı p yüksek sesle feryat etti ve Mekkelileri hakk ı nı iade ederek adâleti yerine getirmeye ça ğı rdı (39).
Gerek bu olay, gerekse Ficar Sava şı sonrası bozulan sosyal hayat, Mekkelileri adâleti sa ğ lamak için birle ş meye sevketti. Abdulmuttalib'in o ğ lu Zubeyr,
Kurey ş 'in kolları n ı toplantıya çağı rdı . Mekke'nin en zenginlerinden biri olan
Teym Kabilesi reisi Abdullah b. Cüdan' ı n evinde toplam», bir Mrsak yapı lması
istenildi. Haş im, Muttalib, Zühre, Esed, Temtm ve Abdul Uzzâ kabileleri toplantı da temsil edildiler (40). Yerli ve yabanc ı haksı zl ığa u ğ rayan herkesin hakk ın ı n
iade edilmesine adalet, sulh ve süldinunun sa ğ lanmas ı na dair antlaşma yapt ılar ve
yemin ettiler. İş te bu m/saka, önce oldu ğ u gibi Hilful-fud ıil denir.
"Hilful-Fucled" adl ı bu misak ı imzalayanlar aras ı nda Kurey ş taraf ından sevilen ve say ılan genç Hz. Muhammed de vard ı . Yemen'li tâcirlerin mallar ı n ı n As b.
Vâil'den al ı n ı p iade edildi ğ i, Mekke'de bar ış ve güvenli ğin sağ landığı bu ortak
kararı Hz. Muhammed her zaman iyilikle anm ış ve şayet yine böyle bir toplant ı
düzenlense kat ı lmaktan zevk duyaca ğı nı belirtmi ştir (41).

6 Hz. Muhammed (sas)'in Evliliği
-

Hz. Muhammed (sas), genç ya ştan itibaren Kurey ş 'in en çok sevip sayd ığı
doğruluk ve dürüstlü ğ üne inandığı ve güven duydu ğ u bir insandı . Amcaları Eki
Talib ve Zübeyr'le ticaret yolculu ğ u yapmış , bu konuda tecrübe kazanm ış tı . O
dönem Mekke'sinde en kazançl ı i ş kervanlarla ticaret yapmakt ı . Arazinin dağ l ı k
oluş u ve tar ım ı n geli ş memi ş li ği ve, burada, insanlarca mukaddes bir yer kabul edilen Kabe'nin varl ığı `Mekke halk ı n ı turizim ve ticarete yöneltmi ş ti (42).
Mekke'nin zengin i ş adamlar ı ve tâcirleri, ticaret anlay ışı na ve doğrulu ğ una
güvendikleri ki şilere bol para vererek ticaret i ş lerini yürüttürüyorlard ı . Ancak, bu
özelliklere sahip kimseler çok azd ı . Huveylid kı zı Hatice de Mekke'nin önde gelen
zenginlerinden ve tâcirlerindendi. Ticaret i ş lerini yürütecek güvenilir birisine ihtiyacı vardı . Genç ve ahlakl ı ticaret adam ı Hz. Muhammed'i bir kaç defa, ticaret
i ş lerini yürütmek üzere, çe ş itli ticaret merkezlerine, panay ı rlara gönderdi(43). Bu
39 Zekâi Konrapa, age., s. 62-63.
40 M. Lings, age., s. 49.
41 İ bn Kesir, es-Sire en-Nebeviyye, Tah. Mustafa Abdulvahid, Kahire 1384/
1964, C. 1, s. 259 vd.; Hamidullah, Islam Peygamberi, C. 1, s. 48-50; Mahmud
Izzed Derveze, Siretu'r-Resul, Kahire, 1384/1965, C. 1; Muhtasar Siretu ibn Hiş am, s. 31; Zekai Konrapa, Peygamberimiz. s. 61--62.
4 2 M. Hamidullah, islam Peygamberi, C. 1, s. 52.
4 3 Taberi, C. 1, s. 1129.
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vesileyle yak ı ndan tan ı ma imkanı buldu ğ u, doğ rulu ğ una ve dürüstlü ğüne inand ığı
Hz. Muhammed'i bu defa daha büyük bir ticaret kervan! ile Suriye yönüne gönderdi. Böylece Kusay evlad ı ndan olan Huveylid k ı zı Hatice, "el-Emin" lakab ı ile tanı nan Hz. Muhammed'e büyük Suriye kervan ı m teslim etti (44).
Hz. Muhammed, Hatice'nin siyah kölesi ve yak ı nları ndan Huzeyme gibi
kimselerin de bulundu ğ u ticaret kervani ile yola ç ı ktı . Busayra'ya gelince konakladı ; burada Buheyra'n ı n yerinde rahip Nestura bulunuyordu. Hz. Muhammed'i
görünce, onda son peygamberin özelliklerini gördü ve t ıpk ı selefi gibi Ş am'a gitmesini sak ı ncal ı buldu. Hz. Muhammed de, mallar ı n ı orada satarak, Mekke'nin yolunu tuttu. Suriye ticaret kervan ı çok büyük kazanç elde ederek döndü. Ticaret keryan ı n ı Mekke d ışı nda karşı layan Hatice bu durumdan fazlas ıyla memnun oldu ğ u
gibi Hz. Muhammed'in dürüstlü ğüne ve ahlak ı na da hayran kald ı . Neticede, kalben
ona meyletti ve yak ı n alaka duydu (45). Yapt ığı bu ticaret yolculu ğ u ile Arabistan' ı n kom ş u ülkelerinden Suriye ve Filistin bölgelerini tan ıma fı rsat ı bulan Hz.
Muhammed, ayn ı zamanda sözkonusu bölgelerin iktisadi ve ticari yap ıs ı , insanlar ı n
dünya görü ş ü hakk ı nda bilgi sahibi oldu. Güzel ahlaki ve düriistlü ğii ile Mekke
tâcirlerine ve esnaf ı na örneklik yapt ığı gibi, özellikle Hatice'nin kendisine yakla şmas ı n ı sağ lad ı .
Hatice, Mekke'nin zengin tâcirlerinden olup güzelli ğ i, soylulu ğ u ve güzel
ahlaki ile ün salrm ştı . Babası Huveylid, Esed'in o ğ lu, Esed, Abduluzza'n ı n oğ lu
Abduluzza da Kusay' ı n oğ ludur. Böylece Hatice, dördünce dedesi Kusay'da
Muhammed (sas)'in soyu ile birle ş mekte, dolay ı sı yle onunla ayn ı kandan ve aileden gelmektedir. Bir ba ş ka deyi şle Esed kabilesinden Huveyid'in k ı zı , Varaka ve
Kuteyle'nin ye ğeni olan Hatice, Ha ş imoğ ullarm ı n uzaktan ye ğeni durumundayd ı
(46).
Hz. Muhammed (sas)'in Suriye'ye yapt ığı kervan ticareti yolculu ğ u hayat ı nı n önemli olayları ndan birini te ş kil eder; çünkü o, bu yolculuk s ı rası nda, ömrünün en mutlu anlar ı nı birlikte geçirdi ğ i, gerek peygamberli ğ inden önce gerekse
peygamberlik döneminde büyük maddi ve manevi yard ı mları nı gördüğ ü ilk müslüman.Hatice (ra) ile evlenecektir.
Doğ ruluğ una ve dürüstlü ğ üne, güzel ahlak ı na ve güçlü ki ş ili ğ ine hayran
olduğ u Hz. Muhammed (sas)'le evlenmek isteyen Hatice, daha önce iki evlilik yapm ış dul bir kad ı nd ı . İ lk evlili ğ ini Mahzumoğ ullar ı ailesinden Abid oğ lu Atik ile
yapm ış ve ondan biri erkek di ğ eri k ız iki çocu ğ u olmu ş tu. Atik'in ölümü üzerine
Malik ad ı ndaki ki ş iyle evlenen Hatice'nin ikinci kocas ı ndan Hale ve Hind adlar ı n-

44 İbn Sa'd, Tabakat, 1/1, 84.
45 İbn Sa'd, Tabakat, 1/1, 85; M. Hamidullah, age. s. 53;M. Lings, age. s. 51.
46 M. Lings, age., s. 50.
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da iki k ız çocu ğ u dünyaya gelmi ş tir. Mekke'nin zengin tâcirlerinden olan Mâlik'in
de ölmesiyle Hatice dul kalm ış t ı r. Ommul-Hind diye an ılan Hatice art ı k zengin ve
güzel bir dul kad ı n& Pekçok evlenme teklifi alm ış , fakat kabul etmemi ştir(47).
Huveylid k ı zı Hatice ticaret i ş lerini yürütürken yak ı ndan tan ı d ığı ve her
yönüyle beğendi ğ i Hz. Muhammed (sas)lie evlenmek istiyordu. Bu iste ğ ini Nufeyse ad ı ndaki arkada şı arac ı l ığı ile Hz. Muhammed (sas)'e ula şt ı rd ı . Hz. Muhammed
bu isteğ i, velisi ve amcas ı ELA değerlendirdikten sonra kabul etti. Öz
amcalar ı Eb6 Tâlib ve Hamza ile birlikte Hatice'nin evine gitti. Hatice'nin taraf ı nda ise Varaka ve öteki yak ı nlar ı bulunuyordu. Ebû Tâlib, Hz. Muhammed'in Varaka da Hatice'nin ki ş iliklerini konu alan birer konu ş ma yapt ı lar. Böyle bir evlili ğ in
her iki taraf için de çok mutlu bir olay olaca ğı n ı söylediler. Neticede Milâcli 596
y ıl ı nda Hz. Muhammed ile Hatice, 20 deve (400 miskal alt ı n) mihirle, evlendiler.
Evlilikleri çok mutlu geçti ve 24 y ıl devam etti (48).

Hz. Muhammed'in e ş i Hatice, gerek Hz. Peygamber'in han ı mı ve çocukları nı n annesi, gerekse ilk müslüman olmas ı bakı mı ndan, İ slam tarihinde önemli bir
mevkie sahiptir. O, hem dünya kad ı nları n ı n hem de müslümanları n "Seyyidesi"dir. Hz. Muhammed'e ikisi erkek dördü k ız olmak üzere alt ı çocuk verdi. Hz. Muhammed (sas) ve Hatice (ra)'nin en büyük çocuklar ı Kas ım idi; fakat o iki ya şı n ı
doldurmadan öldü. Hz. Muhammed, onun ad ı na, "Ebu'l-Kas ım" diye çağı r ıld ı .
İ kinci çocukları Zeyneb, üçüncüsü Rukiye, dördüncüsü Ümmu Kulsum, be şincisi
de Fatı ma oldu. Altı nc ı çocuklar ı ise, çok kı sa süre ya şayan Abdullah'tı r. Hz.
Muhammed (sas), evlendi ğ i gün, babası ndan kendisine miras kalan Hereke ad ı ndaki cariyesini azad etti ve Yesrib'li birisiyle evlendirdi. Bereke'nin bu evlilikten
Eymen ad ı nda bir o ğ lu oldu ve artı k Omm6 Eymen diye ça ğı rı ldı . Hatice de,
karde şi Hâkim'in Ukâz panay ı rı ndan sat ı n al ı p kendisine hediye etti ğ i hristiyan
ası ll ı kölesi Zeyd b. el-Hârise'yi Hz. Muhammed (sas)'e hediye etti. Ancak Hz.
Muhammed hemen Zeyd'i kölelikten azad ederek mânevi çocu ğu ilan etti (49).

Zeyd b. el-Hârise, Kuzey Arabistan'da ya şayan Kelb Kabilesine mensubtur.
Kan davası yüzünden Kelb Kabilesine dü ş man olan kom ş u bir kabile tarafı ndan
kaç ı rı larak Mekke'ye getirilip sat ı ld ı . Kederli babas ı ve karde şi, uzun aramalardan
sonra onu Mekke'de buldular. Al ıp götürmek istediler, fakat o, Hz. Muhammed
(sas)'in yanı nda kalmay ı ailesine dönmeye tercih etti ve Mekke'de kald ı (50).

47 ibn Kesir, es-Siretu'n-Nebeviyye, 1, 264; Büyük İslâm Tarihi, 1, 191.
48 Taberl, 1, 1128; İ bn Sa'd, 1/1, 120.
49 M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, C. 1, s. 58-59; M. Lings, age., s. 55;
M. Hulusi Bolay, ag. çal ış ma, s. 104.
50 Taberi, 1, 1163.
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Hz. Muhammed (sas), "Seni fakir bulup zenginle ştirmedi mi?"(51), ilahi
kelâm ı ile de aç ı klandığı gibi, evlendikten sonra büyük bir rahatl ığa kavu ştu. Bütün ihtiyaçlar ını karı sı Hatice'nin büyük servetinden kar şı layarak ya şad ı . Bu arada
çok küçük ya ş tan kendisini korumas ı na alan ve büyüten amcas ı Ebeı Talib'i unutmad ı , imkanları ölçüsünde ona yard ı m etmeye çal ıştı . Onun mali yükünü hafifletmek gayesiyle o ğ lu Ali'yi yan ı na ald ı ve terbiye etti; Ebu Tâlib'in öteki o ğ lu
Cafer'i de amcas ı Abbas yan ı na al ı p büyüttü (52).
Hz. Ali'nin de kat ılmas ıyla Hz. Muhammed (sas)'in ailesi kalabal ıklaş t ı . Ümmü Eymen'in yuvaya geri dönmesi, Zeyd'in art ı k Hz. Muhammed (sas)'in bir çocoğ u olarak eve yerle şmesi, Hz. Hatice'nin Zeyneb, Rukiye ve Ümmü Kulsum adlar ı ndaki çocuklar ı n ı dünyaya getirmesi aile fertlerinin say ı s ı n ı n birden bire artması na sebep oldu. Ayr ıca Hatice (ra)'n ın yengesi Safiye'nin s ık s ık ziyarete gelmesi
ve beraberinde, ağ abeyisinin ölümünden sonra Zübeyr ad ı n ı verdi ğ i oğ lunu getirmesi evdeki çocuk say ı s ı n ı kalabal ıklaş t ı r ıyordu.
Hz. Muhammed (sas)'in amcas ı Ebü Leheb, belki de ailenin büyük servetine
tamah ederek, art ı k büyüyen Rukiye ve Ümmü Kulsum'ü o ğ ulları Utbe ve Uteybe
ile ni ş anlamak istedi. Hz. Muhammed (sas)'in bu teklifi uygun bulmas ıyla birlikte
Rukiye ve Ümmu Kulsum, Ebü Leheb'in iki o ğ lu ile ni şanland ı lar. İ slam' ı n geliş inden sonra, Ebu Leheb'in Hz. Muhammed (sas)1 üzmek gayesiyle bo şatt ığı
Rukiye ve Ummü Kulsum, daha sonra Osman b. Affan (III. Halife) ile evleneceklerdir. Ayni şekilde Fatı ma (ra)'da, Hz. Ali ile nikahlanacak ve çocuklar ı Hasan ve
Hüseyin (ra) yoluyla Hz. Muhammed (sas)'in soyu devam edecektir. Hz. Muhammed'in çocuklar ı , Fat ıma (ra) d ışı nda, kendisinden önce ölmü ş lerdir.
Öte yandan, Muhammed (sas), evlendikten sonra, zevcesi Hatice'nin servetinin artı p çoğalması için ticaret yapmaya devam etti. Bu gaye ile çe ş itli yerlere
yolculuk etti. Gitti ğ i bölgelerin insanlar ı m ve ya şayış şekillerini yakı ndan gördü,
sosyal ve ekonomik düzenlerini tan ı ma fı rsatı buldu. Mali imkanlar ı elverdi ğ i
ölçüde, k ı tl ı k y ı lları nda Mekke'li fakirlere, özellikle de süt annesi Halime'ye yardı m etmeyi asla ihmal etmedi.
Hz. Muhammed (sas) 35 ya şı ndayken Mekke'de meydana gelen bir olay
şehirde manevi' hayat ı n uyanması na sebep oldu. Kurey ş , sel ve ya ğ mur suları ndan
zarar gören ve baz ı yerleri y ı kı lmış bulunan Ka'beyi onarmaya karar verdi. Çünkü
Ka'be, hem çok say ı daki putları n barı nağı hem de kendilerinin en büyük ekmek
kapı sı durumundaydı . Bu bak ı mdan iyi korunması gerekiyordu. Ka'be'nin iyi bir
onarı m görmesi için çe şitli te şebbüslerde bulundular. Bu sı rada, ya ğ mur mevsiminde, denizde meydana gelen ş iddetli bir f ı rt ı na sonunda kilise in ş aa edilmek
51 Duha suresi: 9.
5 2 M. Hamidullah, age., s. 34-35.
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üzere M ıs ı r'dan Yemen'e in ş aat malzemesi götüren bir Bizans gemisi, Mekke'nin
liman ı Ş uyba'da karaya oturmu ştu. Haberi alan Mekkeliler do ğ ruca limana ko ştular, Kazazedelere gereken yard ı m ı yapt ı lar. Felaketzedeler, geminin tahtalar ı
dahil, denizin karaya att ığı enkaz ı satmaya raz ı oldular. Kazazedeler aras ında
Bakum ad ı nda bir k ı pti dülger de vard ı , Mekke'de yerle ş ip mesleğ ini orada devam
ettirmek istedi (53).
Ancak toplanan malzeme Hz. İ brahim zaman ı ndaki gibi bir bina yükseltebilecek durumda de ğildi. Bu bakı mdan Ka'be'nin bir kı smı nı n örtülmesine bir
kısmı nı n da aç ı k bı rakı lması na karar verildi.
Neticede, bütün kabilelerin kat ı lması yla Ka'be tamir edildi. Hz. Muhammed
(sas)'in taş taşı yarak bizzat kat ıld ığı tamir i ş leri bitmi ş , sı ra tüm insanlarca kutsal
say ı lan "Haceru'l-Esved"i Ka'be'deki yerine koymaya gelmi şti ki, kabileler aras ı nda kavga ç ıkt ı , her kabile bu ta şı yerine koyma şerefinin kendisine ait olmas ı n ı
istiyordu. Neredeyse kan dökülecekti. Bu arada onlardan ya şlı birisi "... tart ış mayı
bı rakal ı m, bugün Ş eybe kapı sı ndan Ka'be'ye giren ilk ki şinin hakemli ğ ine ba şvural ı m ve onun verece ğ i karara uyal ı m..." şeklinde bir görü ş ortaya att ı . Bu görü ş
bütün kabilelerce benimsendi. İşte o gün adıgeçen kapı dan içeri giren ilk ki ş i,
bütün Mekke halk ı n ın güvenini kazanan Hz. Muhammed (sas) oldu ve geli ş iyle herkesi sevindirdi, birbirlerine, i ş te "Mtı hammedu'l-Emin" geliyor diyerek söyle ş tiler.
Hz. Muhammed (sas), bu ihtilafil konuya, bütün kabilelerin kabul etti ğ i bir
çözüm getirdi; bornozunu ç ı karı p yere serdi, kabile temsilcilerine ta şı bornozun
üzerine koydurttu ve bornozun birer ucundan tutturup ta şıttı rd ı . Tam yerine
konulaca ğı yere gelince de, ta şı kendi eliyle ald ı ve Ka'be'deki yerine koydu. O,
yaptığı bu hakemlikle he'm Mekke'de bar ış ve huzuru korudu hem de kendi
ki şili ğ ine yara şı r bir i ş yaptı , kendisine duyulan güven ve sayg ı nl ığı bir kat daha
artı rdı (54).

53 İbn Hişâm, Bire, 1, s. 122; M. Hamidullah, İ slâm Peygamberi, s. 61.
54 İbn Hişâm, Bire, 1, s. 125; M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, C. 1, s. 62;
Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, C. 1, s. 193; Zekâi Konrapa, Peygambe-

rimiz..., s. 69.
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III. BÖLÜM
Hz. MUHAMMED (SAS)' İN PEYGAMBERL İĞİ VE ISLÂMIN
BA Ş LAYI Ş I
Ön Bilgiler
Kur'ân't Kerim Allah' ı n gönderdi ğ i her peygamberin, kendisinden önceki
peygamberi tasdik etti ğ ini ve son peygamber Hz. Muhammed (sas)'in gelece ğ ini
kavmine duyurdu ğ unu bildirir; Yüce Allah buyurur: "Allah peygamberlerden ahid
alm ış tı : Andolsun ki size Kitab ve Hikmet verdim, sizde olan ı tasdik eden bir
Peygamber gelecek, ona mutlaka inanacaks ı nı z ve yard ı m edeceksiniz, ikrar edip
bu andi kabul ettiniz mi?" demi şti. Onlar da "ikrar ettik" demi ş lerdi de " şahid
olun, Ben de sizinle beraber şâhidlerdenim" demi şti" (1).
Ayn ı ş ekilde Kur'ân- ı Kerim Hz. Muhammed ad ı n ı n, Peygamberlerin sonuncusu olarak, Tevrat ve İ ncil'de yaz ı l ı oldu ğunu bildirir: "...bunu Allah'a kar şı gelmekten sak ı nanlara, zekât verenlere, âyetlerimize iman edip yanlar ındaki Tevrat
ve İ ncil'de yaz ı l ı bulduklar ı , okuyup yazmas ı olmayan Peygamber Muhammed'e
uyanlara yazaca ğı z. O peygamber, onlara, uygun olan ı emreder ve kötülükten
sakı ndı rı r, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram k ı lar, onları n ağı r yüklerini
hafifletir, zor tekliflerini kolayla ş tı rı r. Bu peygambere inanan, hürmet eden,
onunla gönderilen Nur'a uyanlar yokmu, saadete erenler i ş te onlard ı r" (2).
Tevrat ve İ ncil'de yer alan bilgiler sayesinde Yahudiler ve H ı ristiyanlar, gerek
ismi gerekse s ı fatlar ı itibariyle, son peygamberi tan ı maktayd ı lar. Busra'daki Buheyra ve Nestura adlar ı ndaki rahiplerin genç Muhammed'i görünce hemen tan ı malar ı , Nevfel oğ lu Varaka'n ı n ilk vahyin Hz. Muhammed (sas)'e geli ş inin kendisine
anlat ı lması üzerine, derhal onun gelece ğ i bildirilen son peygamber oldu ğ unu
söylemesi, Hz. Muhammed'in Tevrat'taki s ı fatlar ı nı n neler oldu ğ unun kendisine
sorulması üzerine de el-As o ğ lu Amr'in "evet, vallahi, Muhammed Kur'ân'daki
bazı sı fatlarla Tevrat'ta da vas ı flanm ış t ı r, demesi ile Saide o ğ lu Kus'un Ukaz
fuarı nda yapt ığı konu ş mada ve ş iirinde son peygamberin gelece ğ ini dile getirmesi

1 Al-i İmran, 3/81.
2 Arat', 7/157.
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son peygamber'in Kitab- ı Mukaddes'te ismi ve s ıfatlar ı yla zikredilmi ş oldu ğ unun
aç ı k delilleridir (3).
Ayr ı ca, Peygamber (sas)'in ad ı n ı n Yuhanna İ ncil'inde Süryanice "Münhammona" olarak geçti ğ i ve bunun Arabça kar şı l ığı n ı n Muhammed, Rumca kar şı l ığı n ı n ise "Baraklits" oldu ğ u bilinen hususlardand ı r (4).
Asl ı nda İ srail oğ ulları , sıfatlar ı yönünden, üç peygamberin gelmesini beklemekteydiler; bunlar ı n ilki tekrar gelece ğ ini sand ı kları İ lyas, ikincisi y ı kı lan Süleyman ma'bedeni yeniden in şaa edecek, israilo ğullar ı n ı n Va'dedilen yere (arz- ı
mev'ud) dönmesini' ve hürriyetlerine kavu ş ması n ı sağ lama vası flartyla gelecek olan
Mesih, üçüncüsü ise kendisinden yaln ı zca "o peygamber" diye sözedilen son peygamberdir (5). Bakara süresi 89. âyeti, beklentileri bak ı mı ndan, İ srailoğ ullar ı n ı n
son Peygamberin kendi aralar ı ndan ç ı kması nı beklediklerini ve bunu her fı rsatta
dile getirdiklerini, fakat son Peygamber Hz. Muhammed (sas)'in israilo ğ ullar ı n ı n
amcalar ı İ smail (as)'in soyundan gelmesiyle hayal k ı rı klığı na uğ rad ı kları nı haber
verir.
Bunlara ilave olarak, sahabelerden Selman el-Fal -s?, Rum Kayseri Heraklius,
Mekkeli haniflerden Ümeyye b. es-Salt, Habe ş Necâ ş isi ve iskenderiye hükümdar ı
Mukavkı s' ı n Tevrat ve İ ncirden edindikleri bilgilere dayanarak, son peygamberin
geleceğ ini haber vermeleri ve s ı fatları n ı zikretmeleri; peygamberlik öncesinde
Hz. Muhammed (sas)'in hayat ı nda görülen baz ı fevkalade durumlar, yeryüzü varl ıklar ı n ı n onu sevmesi ve selamlamas ı , bulutlar ı n ona gölgelik ve arkada ş l ık etmesi,
Mekke'de -o 38 ya şları ndayken-bir tak ı m ışı klar ve par ı ltı lar görülmesi, sesler
duyulması vb. olaylar Âhir Zaman peygamberinin geli ş ini insanl ığ a müjdeleyen
öteki i şaretlerdir (6).

3 Sâf suresi 6. âyetinde İsa Peygamberin ümmetine son peygamberi "Ahmed" adıyla tanıttığı bildirilir. Ayrıca Al-i İmran stıresi 159, Ahzab suresi 45,
Fussilet süresi 34. âyetleri de Hz. Muhammed'in peygamber olarak gelece ğ inin
önceki peygamberlerce haber verildi ğini ifade eder.
4 Bu konular için bk. Yuhanna İncili 1. bâb, 19-23; 14. bâb, 16; 26; 5.
bâb, 30; 16. bâb. 7-14; 15. bâb, 26-27; Matta İncili, 16, batı , 20; Tesniye, 18.
bâb, 18-19, âyetleri vb.
5 İbn Kesir, es-Siretu'n-Nebeviyye, Tahkik: Mustafa Abdulvahid, Kahire.
1384/1964, C.1, s.286 vd.; M. As ı m Köksal, İslâm Tarihi, Mekke devri, s.122-130.
6 Bu konuda geni ş bilgi için ayrıca bkz.: İ bn Hiş âm, Sire, 1, 225, 247-249;
İ bn Sa'd, Tabakât, 1, 360-363; Taberi, 11, 99-100; Ibn Kesir, es-Siretu'n-Nebeviyye, C. 1, s. 290; Buhari, Sahih, 1, 67; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2370 ve 6622
nolu hadisler; Ahmed Cevdet, K ısas- ı Enblyâ, 1, 74-75.
,
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Netice itibariyle diyebiliriz ki, Hz. Muhammed (sas)'in son peygamber olarak
gelece ğ i Tevrat ve Incil taraf ı ndan haber verilmi şti ve birçok Yahudi ve H ı ristiyan
bu gerçe ğ i biliyordu. Nitekim Ukaz panay ı rı nda Arab şairlerine ve hatiblerine bir
konu ş ma yapan Kus b. Saide ş unlar ı söylemi ştir: "...Allah' ı n gelecek bir peygamberi vard ı r ki, onun gelmesi pek yak ı nd ı r. Gölgesi ba şı mı zı n üstüne geldi. Ne mutlu
o kimseye ki, ona inanacak, o da onu do ğru yola yöneltecektir" (7).
Ukaz panay ı rı nda Kus'un bu önemli konu ş ması nı dinleyenler aras ı nda
bulunan Hz. Muhammed (sas), Peygamber olduktan sonra onu iyilikle anm ış ve
Kus hakk ı nda "Öyle inan ıyorum ki, Yüce Allah Kus b. Saide'yi K ıyâmet Günü
ayr ı bir ümmet olarak huzura getirecektir" demi ş tir.

1 Hz. Muhammed (sas)'in Peygamber Olu şu
-

Hz. Muhammed (sas)'in Peygamber olu ş u konusuna geçmeden önce, birçok
kimsenin akl ı ndan geçen "niçin peygamberlik" sorusuna k ı saca temas etmek
uygun olacakt ı r. Bu sorunun aç ı klanması hem islam dininin temellerinden birini
olu ş turan peygamberlik konusuna aç ıkl ı k getirecek hem de Hz. Muhammed
(sas)'in tebli ğ görevinin daha iyi kavranmas ı n ı sağ layacakt ı r.
Yüce Allah, insan soyunu yeryüzündeki "halife"si olarak yaratt ı . Onu,
beden yap ı sı n ı n ruh varl ığı ile "insan şekli" kazanmas ı ndan sonra, halifelik görevlerini tam olarak yerine getirebilmesini sa ğ layacak özelliklere sahib kald ı . İşte
böyle bir ki şili ğe ve özelliklere sahib olan insan ı n, ş üphesiz, birtak ı m ihtiyaçları
vard ı r. İ nsan, maddi ve manevi yap ı s ı yla alakal ı bu ihtiyaçlar ı n ı kar şı layabildi ğ i ölçüde sa ğ l ı kl ı bir hayat sürer; maddi ve manevi yönden kazand ı klar ı zihnin ve
bedenin ihtiyaç duydu ğu g ı day ı saklar ve neticede insan zihnen ve bedenen olgunla şı r, "be ş er benli ğ i"ne kavu ş ur.
İ nsan soyu, insanl ığı n', yetki ve görevlerini, varolu ş hikmetini, kendisi için
yararl ı ve zararl ı ş eyleri bilebilecek özelliklere sahiptir; ak ı l zihin veya fikir, duyu
organlar ı vb.'yle donat ı lmış tı r. Dünya ve âhiret hayat ı nda mutlu olma amac ı nda
olan ve bunun yollar ı nı arayan insan soyu, akl ı nı ve duyular ı nı kendisine yararl ı
olanlar ı bulmaya ve belirlemeye yöneltir; onlar yoluyla kendisini Do ğ ru Yol'a
ula ş tı rmaya çal ışı r.
Bununla birlikte, ak ı l ve selim duyular insana dünya ve âhiret saadetinin
yolunu göstermek ve oraya ula ş tı rmak için yeterli de ğ ildir. Kâinat ı n sahibi "ilâht
Varl ığı ", ilahi özellikleriyle tan ı yı p kabul etmek, dünya ve âhiret mutlulu ğ unun
sı rrı na ermek ve yarat ı l ış gayesini gerçekle ştirmek için mutlaka bir yard ı mcı ya da
rehbere ihtiyaç vard ı r. insan ı n kendi soyundan olan bu yard ı mc ı veya rehber
birtak ı m farkl ı özelliklere ve niteliklere sahiptir; dünya ve âhiret hayat ı nda insan ı

7 Ahmed Cevdet, age., C. 1, s. 75.
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mutlu kı lan şeyleri bilir; Mutlak Kudret ve Kuvvet sahibi Varl ı k ad ına konu şur,
O'nun tarafı ndan yol gösterici seçildi ğ ini birçok delille ispatlar; ak ı l ve duyulara
kapal ı olan birçok konuya aç ı klı k getirerek insan soyunun anlayabilece ğ i bir duruma getirir.
İşte bütün bunlar ı yapacak olan rehber veya yol gösterici PEYGAMBER'dir.
Öyleyse peygamber, insan soyunu Allah' ı n varl ığı na ve birli ğine, Zâtı na lay ı k
sıfatlarla donanm ış olduğuna inanmaya yöneltmek üzere gönderilmi ş bir insand ır.
Allah, insan ı, A şkı n varl ığı n ı pekçok delille ispat edecek ve O'na ula şacak bir yol
üzere koydu. İ nsan da elde etti ğ i bilgiler sayesinde ve ilâhi dâvetin Peygamberinin rehberli ğ inde, kendisine yararl ı ve zararl ı olan şeyleri kavrar, sonunda Din'in
kendisini dünya ve âhiret mutlulu ğ una götüren Do ğru Yol oldu ğ unu anlar. Buna
göre Peygamber, insanlara orta yolu ö ğ reten, adâleti uygulayan, kalpleri temizleyip mutluluğa kavu şturan, huzurlu gönülleri Gerçe ğe ula ştı ran ki şidir.
İ nsanl ığa gerçek inanç esaslar ı nı telkin etmek, do ğru ve güzel olan ı göstermek, mutluluk yoluna yöneltmek, dünya ve âhiret mutlulu ğunu sağ layan bilgileri
öğretmek ve benzeri görevleri yerine getirmek üzere gönderilen peygamber,
ça ğrı sı nı "ilâhl Vahy"in ışığında AZIlah ad ı na yapar. Bu önemli i ş leri yapan
Peygamber, Allah' ı n insanlar aras ından seçti ğ i seçkin kimse olup Yarat ıc ı'ya
nasıl kutluk edilmesi gerekti ğ ini öğ retir. Onun içindir ki, selim ak ıll ı, doğ ru sözlü,
insan hayatına arız olabilen ve ruh ve beden sağ l ığın ı bozan herşeyden uzak bulunan, geçici zevklere tabi olmayan ve bizden daha üstün bir yarat ı l ış ta bulunan
Peygamberlerin peygamberli ğ ine 'han etmek her kad ın ve erkek müslümana farzd ı r.
Peygamberler, sayd ığı mı z bu hususlar d ışı nda, di ğ er insanlar gibidirler.
Onlarla ayn ı ihtiyaçlara sahiptirler; yerler, içerler, uyurlar, hastalan ı rlar, i şkence
ve zülum görürler, ölürler veya öldürülürler; peygamberlik görevlerinin d ışı nda
kalan konularda unuturlar ve yan ı l ı rlar, yani peygamberler de insand ı rlar, belirli
dönemlerde gönderilmi ş lerdir, Allah' ı n Dini'ni insanlara bildirdikten sonra bu
dünyadan göçmü ş lerdir (8). Ancak, peygamberlerin peygamberlik görevlerinin
dışı nda kalan konularda unutmalar ı ve yanilmaları konusu ihtilafl ı dı r. Müslümanları n büyük ço ğ unluğ u bunu câiz görmezler (9).
Öte yandan, peygamberler insanlar için en güzel örnektirler; bir hikmet ve
ihtiyaç üzerine seçilmi şler ve insan toplumunu ı slahla görevlendirilmi ş lerdir. Yüce
Allah, Hz. Muhammed (sas)'den önce her beldeye ve millete peygamberler göndererek onlar ı n gerçe ğ e uymalar ın ı , güzel yaş ay ış lanyla kendi milletlerine örnek

8 Seyyid Süleyman en-Nedvi, Hz. Muhammed (sas) Hakk ında Konferanslar.

Tere. Osman Keskio ğlu, Ankara, 1974, III. bs . s. 98.
9 Bu konuda geni ş bilgi için bkz.: Muhammed Abduh, Tevhid Risâlesi, Çev.
Doç. Dr. Sabri Hizmetli, Ankara, 1986. s. 134-135.
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olmalar ı n ı sağ lam ış t ı r. Yüce Allah buyurur: "(Ey Muhammed)! Sen sadece bir
uyar ıc ı s ı n. Ş üphesiz Biz seni, müjdeci ve uyar ıc ı olarak, gerçekle gönderdik. Geçmi ş her ümmet içinde de mutlaka bir uyar ıc ı buluna gelmi ş tir. E ğer seni yalanc ı
say ıyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de yalanlam ış lard ı . Peygamberleri onlara
belgeler, sayfalar ve nurlu kitablar getirmi ş lerdi (10). "inkar edenler: "Rabbinden
Muhammed'e bir mu'cize indirilmeli de ğ il miydi? derler. Sen ancak bir uyar ıc ı sı n.
Her milletin de bir yol göstereni vard ı r" (11).

Yeryüzünde görülen hay ı rl ı ve faziletli toplumlar peygamberlerin eseridir.
Peygamberler olmasayd ı insanlar fitne içinde kal ı rlar, y ı rtıcı hayvanlar gibi birbirlerini yerlerdi.
İ nsanı n merak etti ğ i ve bilmek istedi ğ i hususlardan birisi ş üphesiz gelece ğ idir, âhiret âlemindeki durumudur. Ba ş ka bir deyi ş le insan nefsinin ölümden sonra
devam etti ğ ine inanmak ve âhiret aleminin -mükafaat ve azab ı ile- sonsuzlu ğ una
iman etmek Peygamberlerin varl ığı na ihtiyaç oldu ğ unu gösterir; çünkü âhiret
alemi hakk ı ndaki bilgiler sem'idir ve peygamberler yoluyla aç ı klan ı r. Ya şanan ve
görünen bu alemi anlamakta âciz kalan insano ğ lu, sı nı rl ı ak ı l ve fikriyle âhiret
hayatı nı n gaib durumlar ı hakkı nda nası l bilgi ve fikir sahibi olacakt ı r? İşte bunlar
insan için meçhuldür, onlar ı bize belirli ölçüler içinde tan ıtacak olanlar peygamberlerdir.
Hayvanlar gibi ihtiyaçlar ı kendisine ilham olunan bir varl ı k olmayan insan
soyu, tabiatı icab ı , peygambere muhtaçt ı r; aksi takdirde ya yeryüzü sakinlerinden
olmayan melekler gibi bir varl ı k, ya da yeryüzü hayvanlar ı ndan arı veya kar ı nca
gibi bir canl ı olurdu. Ayr ı ca, insan ve müdrikeleri, hayvan ve müdrikeleri gibi,
ilham ve taallüm, his ve tefekkür yönünden bir s ı n ı rla sı n ı rl ı değ ildir.
Öyleyse, bireysel ya şayışı nda di ğer insanlar ı n yardı mı na muhtaç oldu ğ u gibi,
toplumsal varl ığı nda da ba ş kaları nı n deste ğ ine ihtiyaç duyan insan soyu, birtak ı m
ihtiyaçları , ihtiraslar ı ve istekleri olan bir varl ı kt ı r. O, kendi güç ve kudretinin
üstündeki Yüce bir Kudretin varl ığı na inanmak ve O'na dayanmak temel ihtiyac ı na
sahiptir. Çünkü o, bu yüce Kudertin varl ığı nı hissetme fıtratı üzere yarat ı lmıştı r.
Ancak, bu mutlak ve yüce kudretin zat ı nt ve sıfatlarm ı kendi ba şı na anlama melekesine sahip de ğ ildir. Fakat onlar ı bilmemesi veya kavrayamamas ı onları n yok
olması nı gerektirmez. Bu durumda, insana yol gösterici, akl ı ve fikri ile bilemedi ğ i
şeyleri ona ö ğ retici bir rehber veya mür ş ide ihtiyaç vard ı r. Bu yol gösterici veya
mür ş id Peygamberdir. Bu hal ise, "Sünnetullah" ı n gere ğ idir. Yani Peygamberlik
Allah' ı n tesis etti ğ i "Sünnet"in bir parças ı d ı r.

10 Fatı r, 35/24-25.
11 Ra'd, 13/7.
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Bu bakı mdan peygamberlik Allah' ı n insan soyuna bir nimetidir. Yüce Allah
ş öyle buyurur: "Peygamberlerden sonra, insanlar ı n Allah'a kar şı bir hüccetleri
olmaması için gönderilen müjdeci ve uyar ı cı peygamberlerden bir k ısmı nı sana
bildirmi ş bir kısmı nı da bildirmemi ştik" (12). Peygamberlerin getirdikleri ilahi
Kanun, tı pkı bir fı trat kanunun ak ı lda yerle şti ğ i gibi, dünyada yer etti. ilahi Kanunun sundu ğu buyruklara uyan milletler birlik gücüne eri ş •iler, İ lahi emirlere
uydukça mutluluk onlar ı kollar ı aras ına ald ı . Peygamberler, ümmetleri üzerinde
aklı n fertler üzerinde oynad ığı role benzer bir rol oynad ı lar. Neticede insan türü,
Allah'ı n verdi ği bu nimet sayesinde, di ğer varl ı klardan farkl ı ve seçkin bir durum
kazand ı .
Peygamberler Allaha, akl ı ve bilmemiz gereken öteki hususları bilmeye
yöneltti bizleri; bilinmesi zorunlu bilgileri ö ğ reterek bizlere Allah'a götüren yolu
gösterdiler. Neticede bütün inananlar ı birtek Allah'a iman etraf ı nda toplad ı lar.
Onlara dini' görevlerin neler olduklar ı nı ve nası l yapı lacaklarını öğ rettiler; ihtilaflı
konuları aç ı kladı lar, ilahi buyruklar ışığı nda anla ş mazl ı kları çözümlediler, insanları n arası nı düzelttiler, onları geçici zevkler pe ş inde ko ş maktan vazgeçirmeye
çalıştı lar. Allah'ı n Dini'ni her yönden insanları n gönüllerine ve davran ış ları na hakim kı lmak için tüm gayretlerini sarfettiler.

2 İlk Vahiy ve Son Peygamber
-

Hz. Muhammed (sas), yukar ıda sayd ığı m ız özelliklere sahib olan peygamberlerin sonuncusudur. Allah onu, belirtti ğimiz görevler için, son elçi seçti ve bütün
insanl ığı n peygamberi k ı ldı . önceki peygamberlerin peygamberli ğ ine iman etmek
Hz. Muhammed (sas)'in peygamberli ğ ineiman etmek için yeterli delildir. Alemlere
rahmet olarak gönderilen Muhammed (sas), kendisinden sonra gelen herkese
kı yamete kadar e şsiz bir örnektir. Kur'ân, onun dilinden, şöyle buyurur: "Bundan
önce aran ı zda y ı llarca bulundum, bunu düşünemezsiniz" (13).
Son peygamber Hz. Muhammed, önceki peygamberler gibi bir insan ve kavminden birisidir; onlar ın aras ında doğdu ve büyüdü, peygamberlikten önceki hayatı n ı onlar ı n aras ı nda geçirdi. Kavmi onu, o da kavmini çok iyi tan ıyordu, birbirlerine asla yabanc ı değ illerdi. O, hayat ı n ı n her safhas ında güzel ahlak üzereydi, her
yönden örnek bir insandı ; kavminden "Muhammedu'l-Emin" lakab ı nı almıştı ; 35
ya ş ları ndayken Haceru'l-Esved'in Ka'be'deki yerine konmas ı gibi çok önemli bir
konuda hakemlik yapm ışt ı .
Hz. Muhammed (sas), bütün önceki peygamberler gibi bir ihtiyaca ve Hikmet'e binâen peygamber gönderildi. insanl ığı n gerçekten bir yol göstericiye ve

12 Nisk 4/164-165.
13 Yunus, 10/16.
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mürşide ihtiyac ı olduğu bir dönemde, Sünnetullah' ı n gereğ i olarak, Allah' ı n elçisi
seçildi.
Binaenaleyh Hz. Muhammed (sas)'in peygamber seçildi ğ i s ı rada insanl ık
alemi bütünüyle tefessiih etmi ş ti. Dünyan ı n doğ usuna hakim olan Fars imparatorluğunda hakim inanç Mec6silikti, bat ı dünyas ı na ise H ı ristiyan kültürü hâkimdi.
Hind k ıt'as ı nda ve Çin'de de çe ş itli inanç şekilleri mevcuttu. Hz. Peygamber'in
ortaya ç ıkt ığı yer olan Arabistan' ı n durumu daha da kar ışı kt ı ; çeş itli inan ış lar ı n,
dinlerin, an'ane ve hurafelerin iç içe ya ş ad ığı bir ülkeydi. Çoğ unluğun benimsediğ i inanç putperestlikti. Tevhid Dini'nin ilk ibadet yeri kabul edilen Ka'be, 360'tan
fazla putun bulundu ğ u, putperest Arablar ın zevk ve e ğ lence yeri haline getirdi ğ i
bir mahal halindeydi -(14).
Zulüm, İ stibdad, şehvetperestlik, inançsı zl ı k, israf, zina, adam öldürme vb.
ş eyler bütün dünyay ı bir kara bulut gibi kaplam ış tı . Güçlüler gücünü zay ıflar ın
elinde olanları alma ve onları yok etme yolunda kullan ıyorlar& içki, kumar,
hı rsı zlı k, yağ malama ve zina gibi bireysel ve toplumsal hayat ı yok edici eylemlerin
oldukça yaygı n oldu ğ u Mekke ve havalisinde ise, sosyal düzen "güçlünün zay ı fa
egemen olması ve ezmesi" esas ı na dayanıyordu. Tefecilik anlay ışı ile ticaret yaparak zengin olan Mekke aristokrasisi fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, köle ve cariyeleri insanl ı k dışı i şkencelere tabi tutuyorlard ı . Tefecilik mafyas ı temeli üzerinde varl ığı nı devam ettiren iktisadi ve ticari düzen yoksulu zenginin daimi kölesi
yapı yordu. Orta direk de, mevcut sosyal ve ekonomik düzen yüzünden, bir türlü
belini doğ rultamı yor, büyük güçlükler içinde varl ığı nı sürdürme mücadelesi veriyordu. Özellikle kölelere ve cariyelere, sava ş esirlerine, k ı z çocukları na ve kad ı nlara insanl ı k dışı davran ış lar reva görülüyordu. Hubel, Lât, Menat, Uzza vb. putlar
ad ı na Ka'be civarı nda her türlü kötülük i ş lenirken, i şlerin iyi gitmesi ve isteklerin
gerçekle ş mesi için de kahinlerden yard ı m dileniliyordu (15).
İşte böyle bir dünyada ve toplum içinde ya ş ayan Hz.Muhammed (sas),
özellikle 35 yaşı ndan sonra kendisini tefekküre vermi ş ti; insanlardan uzak kalarak
ibadetle meş gul olmay ı âdet haline getirmi ş ti. Bu gaye ile o, s ık sık Hira mağ arası na giderdi. Art ık, ilâhf kanunun yönetti ğ i bir Hikmet ile bu dünyay ı örten örtii
kendisine aç ılacak, İ lahi Nur onu ayd ı nlatacak ve İ iâhî Vahiy, Yüce Kat'tan kendisine gelecektir.
Hz. Muhammed (sas), M.S. 610 y ıllar ı nda, 40 yaşı na geldi ğ i s ırada sessiz ve
iddiası z bir hayat ya şı yordu. Devaml ı düş ünmeyi insanlardan uzak durmay ı ,
dedikoduları ndan kaç ı nmayı ve nefis mürakabesi yapmay ı tercih ediyordu. Özellikle Ramazan ay ı nda, yanı na yiyecek ve içece ğ ini de alarak, ibadet etmek üzere

14 /bn Hişam, Sire, s. 69.
15 İbn Hiş am, Sire, 57 vd.
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Hira Mağarasma gidiyordu. O, ya şadığı bu zühd ve takva hayat ı ile, bir bak ı ma
Peygamberlik vazifesine haz ı rlan ı yordu. Ba şka bir deyi ş le, onda görülen ruhtmanevi dalgalanmalar ve ba şı ndan geçen baz ı fevkalade olaylar onu, Hahî bir
deneme ve gelecekteki büyük şoka, ilahi vahyi kendisine getirecek mele ğ in görülmesine tahammül etmeye al ıştı rmak gayesine yönelikti (16).
İ bn İ shak der ki: "Resulullah Muhammed (sas), 40 ya şı na geldi ğ inde Yüce
Allah onu bütün insanl ığa bir rahmet ve müjdeleyici olarak gönderdi. Nitekim
Cenab-ı Allah daha önce gönderdi ğ i her peygambere, kendisine inan ı lacağı nı ,
tasdik edilece ğ ini ve muhaliflerine kar şı yard ı m göreceğ ini vadetmi ştir. Buna
kar şı lı k peygamberlerden, kendilerine inanacak ve tasdik edecek herkese dinlerini
tebli ğ etmeye dair söz alm ıştı . Bu peygamberler üzerlerine dü şen vazifeleri yerine
getirdiler, kendilerine inananlara dinlerini ö ğ rettiler" (17). Yine İ bn İ shak der ki:
Yüce Allah, Muhammed (sas) arac ı lığı ile insanlara iyilik ve rahmet etmek istediğ inde, ona peygamberlikle ilgili olarak öncelikle do ğ ru rüya verdi. Ona o sı rada
gördüğ ü rüya güne ş doğar gibi do ğ ru ç ı kard ı (18).
Allah elçisi doğru rüya görmeye devam etti. Yüce Allah, kullar ı na merhamet
etmek ve onlara olan sonsuz nimetlerini tamamlamak istedi ğ inde, çocuklu ğ undan
beri ilâhr bir terbiye üzere yeti ş en Hz. Muhammed (sas)'e, M.S. 610 y ıl ı nda Ramazan ay ı n ı n 27. gecesinde Cebrail'i gönderdi; O da, ona Allah' ı n kendisini peygamber seçti ğ i müjdesini verdi.

Allah elçisi buyurur ki; uyuyordum, elinde atlas bir kab içinde bir Kitab
olduğ u halde Cebrail bana geldi: "oku" dedi; ben, "okuma bilmem" (ne okuyay ı m)
dedim. O zaman Cebrail elindeki kitabla gö ğsüme çöktü, o kadar bunald ı m ki
ölüyorum sand ı m. Sonra beni b ı rakı p "oku" dedi. Ben, ona, gene "ben okuma
bilmem" (ne okuyay ı m) dedim. Sonunda o bana şunları okuttu: "Oku, yaratan
Rabbin ad ı yla. O, insanı bir mudgadan yaratand ı r. Oku, senin Rabb ı n pek kerimdir. Bilmedi ğ i şeyleri kalemle insana ö ğ reten O'dur" (19). Ben bunlar ı okudum,
Cebrail de beni b ı rak ı p gitti. Uyku halinden ç ı ktığı mda, okudu ğ um ayetler sanki
kalbime yazı lmış gibi hat ı rı mda kalm ıştı . Hira Ma ğarası ndan ç ı ktı m, da ğı n ortaları na do ğ ru geldi ğ imde gökten bir ses bana "Ey Muhammed, sen Allah' ı n elçisisin,
ben de Cibrilim diyordu. Ba şı mı kald ı rı p gökyüzüne baktığı mda Cebraill, ayakları nı gökyüzünün ufukları na do ğ ru sermi ş bir adam şeklinde gördüm. O, devaml ı
olarak bana, "Ey Muhammed, sen Allah' ı n elçisisin ben de Cebrailim" diyordu.

16 M. Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 47; A. H. Berki-Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed ve Hayatı, s. 57.
17 İbn Hiş am, es-Siretu'n-Nebeviyye, Çev. İzzet Hasan-N. Ça ğatay, s. 148.
18 İbn Hiş am, es-Siretü'n-Nebeviyye. s. 249.
19 Alak stiresi, 98/1-5.
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Artı k yürüyemiyordum. ileriye do ğ ru bir ad ı m atsam, sağa sola veya gökyüzüne
baksam hep Cebrâil'i görüyordum, ayn ı sesi ve ayn ı sözleri i ş itiyordum" (20).
Hz. Muhammed (sas), "ilk vahiy'in kendisinde meydana getirdi ği manevi'
korku ve endi ş e durumu ile evine döndü, yatağı na girdi ve e şi Hatice'ye üzerini
örtdirdü, derin bir uykuya dald ı . Uyan ı nca ba şı ndan geçenleri han ım ı na anlatt ı ve
şunlar ı söyledi: "nefret etti ğ im ş u gâibten haber veren kahinlerden mi oldum
acaba, bundan korkuyorum: "Han ım ı onu sakinle ş tirici sözler söyledi: "Sen
daima eli aç ı k ve cömert idin, iyilik yapard ı n; fakir ve muhtaçlara daima yard ı ma
koş ard ı n. Muhakkak ki Allah seni ş eytan önünde ne mağ lub b ı rak ı r, ne de seni
terkeder" (21). Bu sözler Hatice'nin ne kadar asil, inançl ı ve yüksek fı tratl ı bir
kad ı n oldu ğ unu gösterir.
Hatice, ertesi gün, Hz. Muhammed'i yak ı nı Varaka'n ı n yan ı na götürdü. Varaka, Tevrat ve İ ncil hakkı nda bilgi sahibiydi. Onlar ı dikkatle dinledikten sonra
şöyle konu ştu: Subhanallah, subhanallah: Sen bu ümmetin peygamberi olacaks ı n.
Sana gelen, Sina'da MCisâ'ya gelen (Namus-u-Ekber adl ı ) Melek'tir. Kavmin sana
yalancı diyecekler, eziyet edecekler ve seni yurdundan ç ı karacaklar, seninle
sava şacaklar. Ş ayet o günlere yeti ş irsem, Allah için sana yard ı m ederim (22).
Varaka'n ı n bu sözleri üzerine Hz. Muhammed (sas) sordu: Gerçekten kavmim bu
yüzden bana eziyet edecekler ve yurdumdan ç ı karacaklar m ı ? Varaka da ona, evet
onlar sana bunlar ı yapacaklar, çünkü hiçbir peygamber yoktur ki, kendisine kar şı
çı kı lmamış olsun, cevab ı nı verdi (23).
Hz. Muhammed (sas), yava ş yavaş sakinleş ti, ancak kendisini daha çok
ibadet ve tefekküre verdi, Rabb ı n ı zikir ve tefekkü ı ederek vaktini geçirdi.
İ slam Tarihçileri, genellikle, ilk vahyin M.S. 610 y ı l ı nda Ramazan' ı n 27.
gecesi geldi ğ ini söylerICr. Ancak büyük siyer bilgini es-Süheyli, ilk vahyin H icretten
önce 13. y ı lı n Ramazan ay ı nı n 17. gecesinde, yani Milâcli 609 y ı l ı 22 Aral ı k gecesinde indi ğ ini belirtir (24).
Milâcli 610 y ı lı nda Ramazan' ı n 27. gecesinde gelen ilk vahiyle İ slam güne şi
doğ du ve Hz. Muhammed (sas), 40 yaşı nda iken, İ slam Peygamberi oldu. Böylece
Hz. Muhammed'in, hayat ı n ın birinci safhas ı olan husüst hayat ı kapan ıyor, ikinci
safhas ı olan Peygamberlik dönemi ba ş l ıyordu. Art ı k o, yak ı nlarıyla olan ili ş kilerini
20 İbn Hiş ânı , es-Siretü'n-Nebeviyye-Hz. Muhammed'in Hayat ı Çev.: İ .
Hasan-N. Çağatay, s. 250 -254.
21 M. Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 50.
22 M. Hamidullah, age., s. 50; A.H. Berki-Osman Kesido ğiu, age. s. 61.
23 Bkz. İbn Hiş am, Sire, adı geçen tercüme, s. 235 vd.
24 Suheyli, er-Ravzu'l-Unuf, Kahire, 1932, 1, 131.
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yeni bir düzene koydu; vaktini özellikle Ka'be çevresinde tefekkür ve tezekkürle
geçirmeye baş lad ı . Tarihçiler, ilk vahiyden sonra ilahi vahyin iki-üç y ıl süreyle
(fetret dönemi) kesildi ğ inden sözederler. Geçen bu üç y ı ll ı k sürede Hz. Muhammed (sas)'in ruhi ve manevi yap ı sında baz ı deği şiklikler ve geli ş meler oldu; ho şnutluk ve sükunet dönemi, yeni bir vecd devresini bekleyi ş ; sonra teessür ve teceddüt devresi ki, o bu safhada çok zor günler ya ş ad ı , kendisine herhangi bir hastal ığı n ara olabileceğ inden korktu ve endi şelendi. Ancak Cebrail ona tekrar görünerek tesellide bulundu ve "Ey Muhammed, korkma! Sen Allah' ın elçisisin, ben de
Cibrilim" diyerek kendisinin gerçekten Allah' ı n Peygamberi oldu ğ unu teyid etti
ve Hz. Muhammed (sas) de müteselli oldu. Bütün bunlar onun ruhunu terbiye etti
ve onda manen tekamülü sağ ladı .
3

-

İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (sas)'in Ça ğı-Ismin Mâhiyeti

Hz. Muhammed (sas), M.S. 610 y ıl ında, Ramazan ay ı n ı n 27. gecesinde ilk
vahyin inmesiyle birlikte Yüce Allah taraf ı ndan Peygamber seçildi ve Wall dinlerin
en olgunu ve sonuncusu iSLÂM' ı tebli ğ etmekle görevlendirildi.
Yetim olarak dünyaya gelen, çocuklu ğ unu ve gençli ğ ini dedesi ve amcası n ı n yan ı nda geçiren Hz. Muhammed (sas), orta dire ğ e mensub birisiydi; ne büyük
bir serveti ve mal ı ne de davas ı nda kendisiyle beraber olan arkadaş lar ı vard ı . Hatibli ğ i ve ş airli ğ i de yoktu, daha aç ıkcası okur-yazarl ığı olmayan sı radan bir ki ş iydi.
Bununla birlikte do ğruluğ u ve dürüstlü ğü, güzel ahlaki ile kavmi arası nda temayüz
etmi şti. Onun örnek ki şili ğinden ve özelliklerinden ileride sözedece ğ iz.
Burada insan akl ına ş u sorular geliyor: Hz.. Muhammed (sas), sahib oldu ğ u
güç ve irâdeyi nereden al ıyordu? Onu di ğ er insanlardan farkl ı k ılan ve dü ş manları na üstün yapan neydi?
Bu sorulara verilecek cevap ş udur: Yüce Allah, sevgili kulu ve son Peygamberi'ne yard ı m etti, ilahi bir terbiye üzere yeti ştirdi; onun kalbini bütün güçlere
üstün gelen "iman gücüyle" doldurdu, ona dü ş manları na kar şı koyması nı ve üstün
gelmesini sağ layan güçlü bir irade verdi. Allah herzaman onunla beraber oldu. Yüce Allah, ne güzel Dost ve ne büyük Yard ı mcı 'dı r!
İş te islam Peygamberi Hz. Muhammed (sas), Rabb ı ndan ald ığı bu iman ve
irade gücüyle 'insanl ığı Gerçek ve Do ğru Yol'a yöneltmeye çal ıştı . insanlı k tarihinin ş âhidi oldu ğu en büyük inkilab ı n, İ SLAM iNKILABI'n ın uygulay ıc ıs ı olan
Hz. Muhammd (sas), örnek yaş ay ışıyla, insanlar ı n yaşay ış ları n ı düzeltme. onlar ı
insanca ya şayışa döndürme yolunda bütün gücünü kulland ı , hiçbir özveriden kaçı nmad ı .
Hz. Muhammed (sas)'in çağ r ı sı , en büyük ink ılab ı alade alan ında gerçekle ştirdi. inançlar ı "Tevhid akidesi"ne taban tabana z ı t olan putperestleri, Yahudi ve
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H ı ristiyanlar ı , Dehrileri ve öteki sap ı k inanç sahiplerini bat ıl inançlar ı b ı rak ı p,
"beş er fı trat ı "na uygun inan ış ş ekli olan " İ slam inanc ı "n ı kabul etmeye çağı rd ı .
Baş ta putperest Mekke aristokratlar ı ve e ş rafı olmak üzere, bütün insanl ığı kainat ı n Hal ıki ve âlemlerin Rabb ı "Birtek Allah'a Iman etmeye ve kullukta bulunmaya
davet etti. İ slam Peygamberi (sas), Allah' ı n varl ığı na ve birli ğ ine, Hz. Muhammed
(sas)'in O'nun kulu ve Elçisi oldu ğ una iman eden herkesin kurtulu şa erdi ğini
bildirdi.
İ slam Ça ğrı sı ikinci büyük ink ı labı sosyal ya şantı da gerçekle ştirdi . Insanlara
öncelikle kendilerine verilen nimetlere bakmay ı , bu sonsuz nimetleri veren Kerim
.

ve Mutlak Kudret sahibi varl ığı düş ünmeyi telkin etti; insanlar ı önce nefislerini
sonra da Rablann ı tan ı maya çağı rd ı . Kendilerinin ak ı l, fikir, irade ve hürriyet gibi
nimetlerle donat ı lmış ve en üstün biçimde yarat ı lmış varl ı klar olduklarını ; kâinatta
bulunan herşeyin i şte bu özellikleri sebebiyle insan ı n emrine verildi ğ ini kavramaya
davet etti. Üstün yetenekler ve sonsuz nimetlerle donat ı lan insan soyunun, gerek
kendisine gerekse Yarat ı cı 'ya kar şı bir takı m yükümlülükleri olduğ unu hatı rlatt ı .
İ slam Peygamberi, Din'in ve adaletin gerekli gördü ğ ü durum d ışı nda, insanları n birbirlerine e şit oldukları nı , dolay ı sı yla hiçbir kimsenin di ğer insanlar üzerinde hakimiyet kurma hakk ına sahip olmad ığı nı söyledi. A şiret, kabile, kavim ve ı rk
esası na dayanan bir üstünlük olmad ığı nı , Allah'a gerekti ğ i şekilde seven ve O'ndan
korkulması icabetti ği şekilde korkan kimsenin (müttaki), insanlar ı n en üstünü
olduğ unu söyledi. Ayr ı ca o, Müminlerin karde ş oldukları nı , karşı l ı kl ı sevgi ve saygı
bağ ları yla birbirlerine ba ğ lı bulundukları nı , yard ı mlaş ma ve dayan ış ma içinde
olmalar ı gerekti ğ i vb. hususlar ı bildirdi. Aile kurumunu, toplum düzenini ve insan
hakları nı korumay ı öğ retti.
İ slâm' ı n gerçekle ştirdi ğ i üçüncü ink ı lâb ekonomik ya ş ant ı alan ı nda oldu.
Yeni din, çal ış man ı n ve faydal ı i ş ler yapman ı n, emek karşı l ığı r ız ı k kazanman ı n
ekonomik düzenin temelini olu ş turdu ğunu söyledi. İ slam Peygamberi (sas), çal ış may ı , kazanç sağ lamay ı , ilim öğ renmeyi, ruh ve bedeni geli ş tirmeyi, yeti ş mi ş
olgun ki ş iler olmay ı telkin etti. Faiz ve tefecili ğ in kesinlikle haram k ıl ı nd ığı n ı ,
rızk ı n emek karşı l ığı nda meş ru yollardan kazan ılması gerekti ğini öğ ütledi.
Hz. Muhammed (sas)'in ça ğ r ı s ın ın en önemli bölümlerinden birisi, şüphesiz,
âhiret hayat ı dı r, yani insan ı n öldükten sonraki hayat ı dı r. Allah insan ı öldükten
sonra diriltme ve sonsuz bir hayata kavu şturma kudretine sahiptir. Öldükten
sonra dirilmeye, K ı yamet Gününe, hesaba, cennet ve cehenneme fman gerçekten
insan ı doyurur ve gönlünü yat ış tı rı r (25).

25 islam Peygamberinin ö ğretisinin mahiyeti konusunda geni ş bilgi için
Bkz. Seyyid Süleyman Nedvi, Asrı Saadet-Büyük İ slam Tarihi- Çev.: Ali Genceli,
Hazırlayan E ş ref Edib, İstanbul 1339-1969.
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Öz olarak söyleyecek olursak, Yeni Din öncelikle insanlar ı n mevcut zihniyeti, dü ş ünce yapı sı , din ve tanr ı anlayışı na karşı çı ktı . Mevcut psikolojik ve sosyolojik, teolojik ve ekonomik de ğerlerini y ı kmaya, yanl ış yolda seyreden be şer zihniyetini ı slah edip gerçek ve do ğruya yönlendirmeye çal ıştı . O dönem insanlar ı nı n
fert, aile ve toplum anlay ışı nı , bu tür ya şantı larla ilgili tutumunu de ğ i ş tirip,
yerine kar şı l ı klı hak ve vazife, sevgi ve sayg ı , sosyal adalet anlay ışı na dayanan
İ slam aile ve cemiyet düzenini yerle ştirmeyi amaçlad ı . Sağ lam inanç, güzel ahlak
ve sosyal adalet ilkelerine dayal ı erdemli bir toplum varetmeyi hedef ald ı . Baş ka
bir deyi ş le Yeni Ça ğ rı , insan ı gerçek varl ığı na, " ş üphesiz Biz insan ı en güzel
biçimde yarattı k..." (Tan saresi) şeklinde Kur'an'da ifadesini bulan asil' hüviyetine
döndürmeyi temel -ilke edindi. Çünkü Kur'an ça ğ rı sı nı n merkezinde insan yer al ı r
ve Kur'ân insan ı n tabiat ı n ı , yarat ı l ışı nı , be şer' de ğ erini, güç ve kabiliyetini,
anlay ış ve iradesini, inançl ıl ığı n ı ve inançs ızl ığı n ı , yüceli şini ve dü şü ş ünü vb.
yönlerini veciz bir tarzda ele al ı r. Öyle ki, Kur'ân kendisini, bütün insanli ğa
gönderilmi ş "Kurtulu ş Kaynağı " olarak takdim eder. Nitekim Yüce Allah, " ş üphesiz bu Kur'ân insanlar ı dosdo ğ ru yola eri ş tiren hidâyet kayna ğıdı r'buyurur.
İşte bu yüce ça ğ r ı , insanları Allahsı zlı ktan, çok tanr ıcı lı ktan, putperestlikten ve
maddecilikten uzakla ş tı rd ı , bir olan Allah'a ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve
elçisi oldu ğ una iman etmeye davet etti.

4 - Vahiy ve Kur'an
İ lâhî vahyin, üç y ı la yakı n bir aradan sonra, tekrar ba ş laması yla İ slam
Çağrı sı yeni bir safhaya girdi. "Vahâ" fı ilinin mastar ı olan ve lügatta acele etmek,
gizli konu ş mak, fı sı ldamak ve birinin kalbine bir şey sokmak anlamları na gelen
vahiy kelimesinin Arapça as ıll ı m ı , İ brarii veya Siiryan1 kökenli mi oldu ğ u konusunda dil bilginleri çe ş itli görüş ler ileri sürmü ş lerdir. Çoğ unluk bu kelimenin Arapça kökenli oldu ğ unu söylemi ş tir. Allah' ı n dinini Cebrail adl ı vahiy mele ğ i ve peygamber arac ı l ığı ile insanl ığ a ulaş t ı ran yol olan vahyin birçok türleri oldu ğ una
Kur'ân'da rastl ıyoruz:
a) Cansı z olan arza vahiy gelmesi: " İşte o gün (yer) haberlerini söyler çünkü
Rabbı n ona vahyetmi ştir (onun için ba şı ndan geçenleri anlat ı r)" (26). Nitekim
semaya hitaben de vahiy gelmi ştir: "Sonra duman halinde bulunan gö ğ e yöneldi,
ona ve yüryüzüne: "isteyerek veya istemeyerek buyru ğ uma gelin" dedi. İ kisi de:
"isteyerek geldik" dediler. Allah bunun üzerine, iki gün içinde yedi gök varetti ve
her göğ ün i ş ini kendisine bildirdi..." (27).
b) Canl ı lardan bal ar ısı na gelen vahiy: "Rabb ı n bal arısı na: "Da ğ larda, a ğaçlarda ve haz ı rlanmış kovanlarda yuva edin; sonra herçe şit üründen ye, sonra da
Rabbi'nin i ş lemen için gösterdi ğ i yollardan yürü" diye vahyetti... (28).

26 Zilzâl süresi, 4-5.
27 Fussilet süresi, 11-12.
2 8 Nahl, süresi, 68-69.
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c) Meleklere hitaben gelen vahiy : "Rabbin meleklere, Ben sizinleyim, inananlar ı
destekleyin" diye vahyetti..." (29).
d) insanlardan Hz. İ sa'n ı n havarilerine hitabeden vahiyi: "Hayal-Here, "Bana ve
peygamberime inan ı n" diye vahyetmi ş tim...." (30). Nitekim Hz. Mûsa'n ı n anası na
hitaben de vahiy gelmi ştir.
e) Hz. Muhammed (sas)'e ve öteki peygamberlere hitaben gelen vahiy: ilâhî
vahye mazhar olan peygamberlerin isimleri Kur'ân'da zikredilmi ş tir. Mesela Nisâ
sûresinin 163. âyetinde şöyle buyurulur: "N uh 'a ve ondan sonraki peygamberlere
vahyetti ğ imiz gibi, (Ey Muhammed) sana da vahyettik. İ brahim'e, İ smail'e, İ shak'a, Ya'kub'a, torunlar ı na, İ sa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da
vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik".
Asl ı nda Yüce Allah, kullar ı yla vahiy yoluyla veya bir elçi arac ı l ığı ile konu şmu ştur. Ş ura sûresi 51. âyetinde şöyle buyurulur: "Allah bir insanla ancak vahiy
suretiyle veya perde arkas ı ndan konu ş ur, yahut bir elçi gönderir; izniyle, diledi ğ ini vahyeder. Do ğ rusu O Yücedir, Hakimdir".
Vahyin en büyük ve en aç ı k muhatabı son peygamber Hz. Muhammed (sas)
olmu ş tur. Kur'an-4 Kerim'de, Fat ı r, 31, Zümer, 65, Ş uara, 13. ayetlerinde oldu ğ u
gibi, birçok sürede bu durum aç ı kca görülmektedir.
Vahyin geli ş şekillerine gelince; ilahi vahiy Hz. Muhammed (sas)'e de ğ i ş ik
şekillerde gelmi ştir; bunlar ı ş öyle sı ralayabiliriz:
a) Sahihrüyalar; vahyin ilk şekli Hz. Muhammed'in uykudayken gördü ğ ü sadı k
rüyalard ı r. Peygamberli ğ inin ilk alt ı ayl ı k dönemi bu şekilde geçti. Onun sad ı k rüya yoluyla vahiy ald ığı na dair Buhari ve Müslim'in sahihlerinde birçok hadis vard ı r
(31). Bu rüyalar sabah ayd ı nl ığı kadar aç ı ktı ve Resulullah (sas) rüyas ı nda ne görse
aynen ç ı kard ı . Bununla birlikte o, kendisine vahiy Mele ğ i gelip görününceye ve
risaletini bildirinceye kadar nübüvvetine ş üphe ile bakmıştı r.
b) Cebrail (as) görünmedi ğ i halde Hz. Peygamber'e aç ı k bir ses şeklinde gelen
vahiy; Hz. Peygamber'e gelen vahyin en a ğı r şekli bu idi. Allah Restilü, ses bitti ğ i
zaman, kendisine Cibril yoluyla gelen ve bu şekilde vahyolunan
kelam" ı
akl ı nda tutard ı . Kütüb-i Sitte'de vahyin bu türünü anlatan birçok hadis mevcuttur.
c) Cebrail tarafı ndan Hz. Peygamber'in kalbine nefes etme şeklinde gelen vahy;
d) Cebrail'in bir insan suretinde görünerek getirdi ği vahy; bu tür vahiylerde
Cebrail Hz. Peygamber'e genellikle "Dihye" ad ı ndaki sahâbi suretinde görünürdü.
e) Hz. Peygamber uykudayken gelen vahiy; Baz ı müfessirler Kevser sûresinin
bu tür /ahiyle nazil oldu ğ unu söylerler.
f) Hz. Peygamber'in do ğ rudan Yüce Allah ile konu ş ması şeklinde vuku bulan

■

vahiy; sra'da naili olan ilahi sözler bu tür vahye örnek te ş kil eder.

29 Enfal süresi, 12.
30 Maide süresi, 111.
31 Bkz.: Buhart ve Müslim Sahih, Babu'l-Vahy.
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Hz. Peygamber, hangi türden olursa olsun, vahyi al ışı nda çok sı kı ntı l ı ve
korkulu durumlar ya şard ı . Yüce Allah'ı n kelamı nı Cebrail yoluyla alsa bile, vahyi
alması , dinlemesi ve bellemesi onda büyük bir mâneVr tesir, heyecan ve korkuya
sebep olurdu.Vahyi al ış sı rası nda, en so ğ uk zamanlarda bile, yüzünden terler akar,
nefes al ış veri şi değ i ş irdi, hatta horultuya benzer bir ses ç ı karı r& E ğer ayakta
ise otururdu ve belli bir süre sessizce oldu ğ u durumda kal ı rd ı . Ş ayet deve üzerindeyken vahiy gelmi şse, o zaman mübarek vücudu ilâht vahyin tesiriyle o kadar a ğı rla şı rd ı ki, deve onu ta şıyamayacak duruma gelir ve çökerdi, o da deveden inmek
durumunda kal ı rd ı . Mâide sûresinin ona bu şekilde gelmi ş olduğ u bildirilir.
Hz. Peygamber, etkisi alt ı nda bulundu ğ u bu manevi durumdan kurtulup
yava ş yava ş kendine geldi ğ inde, yan ı nda bulunan sahâbilere gelen vahyi okur, vahiy katiplerine de yazd ı rı rdı . Ayrı ca sahâbiler (ra) ona gelen ilahi vahyi derhal
ezberlerdi.
Burada bir hususa temas etmenin yararl ı olacağı na inan ı yoruz. İ lahi vahyin
geli ş tarz ı ve şekli hakkı nda Kur'ân'da fazla bir bilgi yoktur. Bu durumu daha çok
Hz. Peygamber'in hadislerinden, vahiyle ilgili sözlerinden ö ğreniyoruz. Ancak
belirtmek gerekir ki, insan akl ı vahiy keyfiyetini tam olarak anlamak durumunda
değildir. Dolay ı sı yle vahiy keyfiyeti ve geli ş tarzlar ı Allah ile Peygamberi aras ı nda
kalan bir s ı rd ı r ve insan ı n onun hakikat ı nı gerçek anlamda anlamas ı mümkün
görünmemektedir.
Vahiy ile ilgili Kur'ân ayetleri gözden geçirildi ğinde genelde ş u sonuçlara
ula şı lı r:
o) Vahiy kayna ğı bizzat Allah (C.C)'d ı r. Öyleyse vahy Allah' ı n ezeli kelam ı d ı r
ve mahlukâtı ile konu ş ma, onlara buyruklar ı nı bildirme ve ö ğretme şeklidir.
b) İ lahi vahiy evrenseldir; Hz. Peygamber'in getirdi ğ i Çağ rı 'm özünü olu şturan
Vahiy, bütün insanl ığ a hitab etmektedir, bütün yarat ı lm ış lar ı kapsamaktad ı r.
e) Vahiy, geli şi ve görünü ş ü itibariyle Kur'an- ı Kerim tarafı ndan inme (tenzil)
olarak tavsif edilmi ştir. Onun, be şer akl ı ve bilgisi ile tarif edilemeyen ve yarattığı varl ı kları yla Kendine has Kelam ı ile konu şan Allah katı ndan geldi ğ i ifade edilmi ştir. Yüce Allah buyurur: "Ey Muhammed, Kur'ân- ı Hakim'e and olsun ki sen
doğ ru yol üzere gönderilmi ş peygamberlerdensin. Bu babalar ı uyarı lmad ığı ndan
gafil kalm ış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah' ı n indirdi ğ i
Kur'ân'd ı r" (32). "Göklerin ve yerin hükümranl ığı kendisinin olan, çocuk edinmeyen hükümranl ı kta orta ğı bulunmayan, her şeyi yarat ı p bir ölçüye göre düzenleyen ve dünyalar ı uyarmak üzere kulu Muhammed'e hakk ı bâtı ldan ay ı rdeden
Kur'ân'ı indiren Allah yücelerin yücesidir. Kafirler, O'nu b ı rak ı p, bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yarat ı lmış olan, kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen; öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canland ı rmaya güçleri yet32 Yasin, 2-7.
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meyen tanrı lar edindiler. inkar edenler: "Bu Kur'ân Muhammed'in uydurmas ı d ı r,
ona ba ş ka bir topluluk yard ı m etmi ş tir" diyerek haks ı z ve ası lsı z bir söz uydurdular." Kur'an öncekilerin masallar ı dı r; ba ş kaları na yazd ı rı p sabah ak şam kendisine
okunmaktad ı r" dediler. Ey Muhammed! de ki: "Onu göklerin ve yerin s ı rrı nı bilen
indirmi ştir. Ş üphesiz O, ba ğış layand ı r, merhamet edendir" (33).
d) Vahiy, Kur'ân'da, sonsuz kurtulu ş ve nihai durum telakkisi içerisinde Allah'dan kaynaklanan bir "ilahi' ruh" olarak takdim edilir; i şte bu ruh Allah' ı n huzurunda bulundu ğ umuz her andaki ya şamı mı zı n temelidir. Gönlümüzde, ruhumuzda ve kalbimizde gerçek iman ı n yerle ş mesinde en çok etkili olan da bu ilahi'
ruhtur. Cenab-ı Allah bu durumu şöyle aç ı klar: "Ey Muhammed, i şte sana da
buyru ğ umuzla Cebrail'i gönderdik, sen Kitâb nedir, Iman nedir önceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kulları mı zdan diledi ğ imizi onunla do ğ ru yola eri ştirdi ğ imiz bir
nur k ı ld ı k. Ş üphesiz sen de insanlara göklerde olanlar, yerde olanla kendisinin olan
Allah'ı n yolunu, do ğ ru yolu göstermektesin. iy ı bilin ki i ş ler sonunda Allah'a
döner (34).
e) Vahiy, önceki peygamberlerde oldu ğ u gibi, Hz. Muhammed'e Yüce Allah
tarafı ndan vası tal ı veya vası tası z olarak bildirilen ilahi' emirler, müslümanlar ı n
dünya ve âhiret hayat ı na taalluk eden hükümler, insanl ığı n her yönden yarat ı l ış
kanununa uygun olarak ya şaması nı sağ layan esaslar ı ihtiva eder ki, bunlar Allah' ı n
son ve en olgun ilahi Kelâm ı olan Kur'ân'in muhtevas ı nı te ş kil ederler.
"Oku" ilahi buyru ğ u ile Hira ma ğarası nda M.S. 610 y ı l ı nı n Ramazan ay ı nı n
27. gecesinde gelmeye ba ş layan Vahyin bir araya gelmesiyle Kur'ân meydana
gelmi ştir.Vahiy geldikçe hem Hz. Peygamber hem de sahâbiler taraf ı ndan ezberlenmi ş , seçilenvahiy katiplerince de yaz ıyla kaydedilmi ştir. Böylece Hz. Muhammed'den i şitildi ğ i gibi ve, onun ald ığı anda tesbit edilmi ş ve, aynen korunarak bugüne kadar hiçbir kelimesi bile bozulmadan gelmi ş tir. Kur'ân' ın asil' haliyle günümüze kadar geldi ğ i herkesin bildi ğ i ve kabul etti ğ i bir gerçektir. O halde Kur'ân
Hz. Muhammed'e vahyedilen Allah Kelâm ı dı r.
Kur'an, Hz. Muhammed'in 23 y ı ll ı k Peygamberli ğ i süresince Cenab- ı Allah'tan ald ığı vahy'in hem yaz ı l ı olarak hem de ezberlenmek suretiyle muhafaza
edilip,vahiy kâtiplerince toplanmas ı ndan meydana gelen ilahi Kelâm'd ı r. Nitekim
onun me ş hur tarifi de bu gerçe ğ i teyid eder: Kur'an, Hz. Muhammed (sas)'e
nazil olan, mushaflarda yaz ı l ı bulunan, tevatür yoluyla naklolunan, okunmas ı yla
iba'det edilen ve kendisiyle amel olunan bir Kitab'd ı r.
Kur'an, Hz. Peygamber'in peygamberli ğ inin en aç ı k delili, insanları doğ ru
yola götüren en mükemmel ilahi düsturudur. O, islam dininin temel kayna ğı ,
müslümanları n her konuda s ığı na ğı ve kurtulu ş rehberidir.

33 Furkân, 1 -8.
34 Ş ura, 52-53.
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Lafı zları ve manalar ı Allah katı ndan olan ve apaç ı k bir Arabça ile Hz. Peygamber'in kalbine yerle ştirilen Kur'ân, lafulannin ve manalar ı nı n açıklanması
yönünden müfessirler, gerekti ği şekilde okunması bakı mından da k ı raat bilginlerince incelenmi ştir. Bu konularla alakal ı olarak pek çok kitap yaz ı lmıştı r.
Kur'ân ı Kerim'in birçok ismi vard ı r. Kur'ân, Mushaf, Furld'n, Mesâni,
Beyân, Ruh ve ümmi.i'l-Kitab bunlar ı n ba şl ıcalar ı chr.
Kur'ân Hz. Peygamber'in en büyük mucizesidir. Kur'ân insanlar ı n bir benzerini meydana getirmekten âciz k ı lm ışt ı r. icaz, yani aczi bir ba ş kası na yüklemek
için şu üç şartı n bulunması gerekir:
a) Meydan okuma, kar şı gelmeye, çeki ş meye ve yarışmaya davet olunması ,
b) Kendisine meydan okuyan kimseyi çeki ş meye•ve yarış maya sürükleyecek
âmilin bulunması ,
e) Bu yarış maya mâni olacak bir engelin bulunmamas ı .
Mesela, herhangi bir spor dal ıyla me şgul olan bir sporcu, üstün oldu ğ unu
ileri sürerse, bir ba ş ka sporcu da bunu reddederse, üstünlük iddia eden onu reddedene meydan okur. Ya kar şı sı na çı kmaya çağı rı r, ya da yerine bir ba şkası nı
göndermesini ister. Böyle bir iddiay ı reddeden bunu çürütmeye pek h ı rsl ı olduğ u
halde onunla çeki şmekten ve onunla yar ış maktan ya da herhangi bir özrü olmad ı ğı halde iddiası na kar şı çı kmaktan vazgeçerse, aczini idrâk rakibinin üstünlü ğünü
de kabul etmi ş olur.
Kendisine çe şitli suçlamalarda bulunulan Kur'ân' ı n meydan okuması nda bu
üç şartı n tamam ı yla toplanmış oldu ğ u görülür. Çünkü, kar şı çı kanları n kar şı
çı kabilmek için gerekli olan âmilleri mevcuttu ve kendilerini bundan al ı koyacak
bir engelleri de yoktu. Ayr ı ca Kur'ân onlara, atalar ı nı n dinlerine ve inançlar ı na
kar şı oldu ğ unu ve üstün bulundu ğ unu söyleyerek meydan okuyor, onlar ise bir
çok Kur'ân ayetlerini inkar ediyorlard ı .
Hz. Peygamber (sas), insanlara, "Ben Allah' ı n elçisiyim. Allah elçisi olduğ umun en açı k delili ise bu Kur'ân'd ı r. O, Allah tarafı ndan bana vahyolundu."
buyurmu ştur. Onun bu davas ı nı inkar edenler ortaya ç ı ktığı nda ise, "e ğer onun
Allah katı ndan oldu ğ unda bir şüpheniz varsa veya be şer sözü oldu ğ u akl ı nı za
geliyorsa, onun bir benzerini veya on süresinin benzerini yahut bir suresinin
benzerini getirin" demi ş ve inkarc ı lara meydan okumu ş tur. Böylece onlar ı , tahrik
edici ve i ğ neleyici sözlerle çeki ş meye ve yarış maya davet etmi ştir. Fakat onlar ne
ona kar şı çı kabildiler ne de onun bir benzerini meydana getirebildiler. Kur'an-t
Kerim bu meydan okumay ı ş öyle açı klar: "E ğer kulumuz (Muhammed'e indirdi ğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sfire getirin. Allah'tan ba ş ka
bütün ş ahitlerinizi (yard ı mcı ları nızı ) da çağı rı n, eğ er do ğ ru iseniz (bunu yapı n).
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Yok e ğer yapamad ı n ı zsa, ki asla yapamayacakstn ı z, o halde yak ı tı insanlar ve ta ş lar olan, imkarc ı lar için hazı rlanmış bulunan ate şten sakı n ı n" (35). isrâ sûresi 88,
H ıkl süresi 13, Kasas sûresi 49-50, Tûr sûresi 33-34. ayetleri de Kur'ân' ı n
inkarcı lara meydan okumas ı yla ilgilidir.
Meydan okunan kimselerin kar şı ç ı kmak ve yarış mak için gerekli sebebe
sahip oldukları aç ı ktı r. Çünkü Allah elçisi Hz. Muhammed, Tevhid dini islam ı n
Peygamberi oldu ğ unu söyledi; onları n ve atalar ı nı n dinlerine kar şı ç ı ktı ve inançları nı kötüledi, zihniyetlerine kar şı da sava ş açtı . Peygamberli ğ ine en büyük delil
olarak Kur'ân' ı gösterdi. Kur'ân yoluyla orlara meydan okudu.
Kar şı ç ı kmaları na ve Kur'ânia yar ış maları na mâni olacak bir durum da
yoktu. Kur'an apaç ı k bir Arapça ile nazil olmu ş tu, harfleri ve sözleri Arap alfabesi
üzereydi. Ayr ıca bu dönemde Arablar aras ı nda ş airler ve edibler çok yayg ı n olup
Arab dil ve edebiyat ı na altı n ça ğı nı ya şatı yorlard ı . Nitekim zaman yönünden de
bir engelleri yoktu. Kur'ân bir günde veya bir ayda yahut bir y ı lda nazil olmamıştı r ki, yarış maya ve meydan okumaya vakitleri olmas ı n. Kur'ân 23 y ı lda nazil olmu ştur. Ş ayet güçleri yetmi ş olsayd ı , kar şı gelmeğe ve bir benzerini yapma ğa
yetecek zaman, ayr ı ayrı nâzil olan ayetler ve sureler aras ı nda mevcuttu. Yüce
Allah, elçisinin dilinden, yukar ı daki ayetlerde Kur'ân' ı n bir benzerini meydana
getirmeleri konusunda inkarc ı lara meydan okumu ştur. İ nkarc ı lar onun bir benzerini getirmek için çok istekli olduklar ı ve bu konuda geçerli gerekçeleri bulunduğ u halde ve önlerinde herhangi bir engel olmamas ı na rağ men, Kur'ân' ı n bir
benzerini getirememi ş lerdir.
islam bilginleri, Kur'ân' ı n ş u yönlerden muhaliflerini ve muar ı zları nı âciz
bı raktığı nı söylerler:
a) Kur'ân' ı n ibareleri, hükümleri, ve nazariyeleri tam bir düzen ve âhenk
içindedir. Altı bin kûsür âyetten meydana gelen Kur'ân' ı n her ayeti çe şitli mânâları ihtiva etti ğ i gibi kullanı lan ibareler ve takibedilen uslûb da yüzeysel farkl ı l ı klar
ta şı maktad ı r. Kur'an genellikle inanç, ibadet, ahlak kanunlar ı üzerinde durmu ş ,
insan:ara sosyal, ekonomik ve hukuki sorunlar ı nı çözümleyici birçok ilke getirmi ş tir. Baz ı ayetleri çok k ı sa ve kapal ı , baz ı lar ı da çok uzun ve aç ı k olan Kur'anı n ihtiva etti ğ i hükümler aras ı nda kesinlikle bir çeli şki yoktur. Bütün bunlar,
Kur'an'ı n Allah kelâm ı oldu ğ unu ve insanl ığı n kesinlikle onun bir benzerini
getiremiyece ğ ini gösterir.
b) Kur'ân ayetlerinin çe ş itli konularda sundu ğ u bilgiler ve getirdi ğ i nazariyeler sahih ilmin ve selim akl ı n verilerine uygundur. İ nsana seslenir, ondan olayları dü ş ünmesini, incelemesini ve anlamas ı nı ister. insana sa ğ lam bir inanç güzel
bir ahlak ve dürüst bir ki ş ilik kazand ı rmay ı amaçlar.

35 Bakara, 23-24.
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c) Kur'ân, baz ı şeylerin bilgisini Allah'a b ırak ı r. Gaibi, k ıyamet gününün
vaktini, ecel konusunu, ruhun durumunu yaln ı zca Allah' ı n bildi ğ ini öğ retir.
Ancak Kur'an, birisi insan soyunun geçmi şi öbürü de gelece ğ iyle ilgili olmak
üzere gaybla alakal ı haberler verir. Rüm süresi 1-3, Hüd süresi 49. ayetleri buna
örnek gösterilebilir.
d) Kur'ân, bütün ayet ve süreleriyle e şsiz bir fesâhat ve bela ğatı ihtiva eder.
Onda kulağa ho ş gelmeyen birbiriyle uyu ş mayan, lafı z vemana yönünden birbirinden kopuk olan ayetler bulunmad ığı gibi, fesahat ve belâgat bak ı mı ndan da
eşsiz bir âhenk ve düzen mevcuttur.
e) Kur'ân, ilahi kitaplar ı n son halkas ı dı r ve en mükemmelidir. İ nsanları n
Kı yamete kadar bütün ihtiyaçlar ı na cevap verebilecek güçtedir. Belli bir milletin
ve belli bir zaman diliminin kitab ı olmayı p cihan şümüllük vasf ı n ı hâiz ezelf ve
ebedi' ilâhî Kelâm'd ı r. Bize kadar tevatür yoluyla gelen Kur'an'da hiçbir zaman
ve hiçbir toplum aras ı nda bir tebdil, tahrif ve ta ğ yfr olmam ıştı r.
f) Kur'ân, Hz. Peygamber'in sa ğ l ığı nda çoğ u kimse tarafı ndan bütünüyle
ezberlenmi ş ve namazlarda okunmu ştur. Ayr ı ca yapraklara, kemiklere, par şömenlere ve elde bulunan ba ş ka malzeme üzerine de yaz ı lmıştı r. Kur'ân' ı n tamam ı , Hz. Ömer'in iste ğ i üzerine, ilk halife Hz. Ebu Bekir taraf ı ndan biraraya top!anmış t ı r. Hz. Ebisı Bekir zaman ı nda Zeyd b. Sâbit ba ş kanl ığı ndaki heyet tarafı ndan biraraya getirilen Kur'ân metinleri, Hz. Osman devrinde, yine ayn ı heyetin idaresinde, bugünkü tertibini alm ış ve çoğaltı lmışt ı r. Kur'ân' ı n tertibi
kronolojik düzen üzerine de ğ il, bir ölçüde sürelerin uzunlu ğ una dayanmaktad ı r
ve Hz. Peygamber'in yapt ığı düzenlemeye göredir (36).

5 - isln. meın Yayılışı ve İlk Müslümanlar
İnsan soyunu yaratan ı n ve ona bilmediklerini ö ğ retenin, O'nun ad ıyla Hz.
Muhammed (sas)'i "oku"maya ça ğı ran Alak süresinin ilk ayetlerinin, M.S. 610
yı lı nda, Ramazan ayan ı n 27. gecesinde Hira'da naili olmaya ba ş laması yla birlikte
İ SLAM ÇAĞ RISI ba ş ladı . Ancak Halit vahyin geli şinde, bu ilk geli şten sonra, üç
yı la yakı n bir süre dondurma oldu, Hz. Muhammed bu süre içinde Allah'tan
vahiy alamad ı . Hz. Peygamber (sas)'den "insanlar ı dine çağı r"mas ın ı isteyen Müddesir süresinin M.S. 613 y ı l ı na doğ ru nazil olmas ı , ilahî vahyin geli şinde ikinci
a şamay ı olu şturdu; Hz. Muhammed (sas) risâletle görevlendiriliyor, insanlar ı

36 Vahiy ve Kur'an hakk ı nda aç ı klamalar için bak ınız: Sahihu'l-Buhari,
Mısır 1345; İ bn Hi ş am, es-Siretu'n—Nebeviyye, 1375/1955; el-Kurtubl, liahkamil-Kur'an, M ısır 1369/1950; Mustafa Sad ık er-Rai, Icazu'l-Kur'ân, 1375/
1956; Regis Blachere, Introduction au Coran, Paris 1959; Prof. Ismail Cerraho ğlu,
Tefsir Tarihi, Ankara 1988; C. 1; W. Watt, Modern Dünyada islam Vahyi, Doç.
Dr. Mehmet Ayd ın, Ankara 1982;Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, çev. Doç.
Dr. Sabri Hizmetli Ankara 1986; M. Bucaille, Kitab- ı Mukaddes, Kur'ân ve Bilim,
çev. Doç. Dr. Suat Y ıldırım, Izmir 1981, ve benzeri eserler.
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dine davet etmekle vazifelendiriliyordu. Böylece, o, insanlar ı inançs ı zl ı ktan, çok
tanrı cı l ı ktan, putperesetlikten ve materyalistlikten uzakla ş maya, birtek olan
Allah'a ve kendisinin de O'nun elçisi oldu ğ una inanmaya davet etti. Hira ma ğ rası nda ve ba ş ka yerlerde uzun süreden beri bir bekleyi ş içinde bulunan Hz. Muhammed (sas), elçilik döneminin ba ş laması yla birlikte, bekledi ğ ine kavu ştu.
Bir defas ı nda, inzivası ndan ç ı kı p evinin yolunu tuttuğ u bir sı rada,gaibten bir
ses i ş itti, birisi kendisini ça ğı rı yordu. Sa ğı na-soluna, önüne-arkas ı na bak ı nd ı birşey göremedi, ba şı nı yukar ı ya çevirdi ğ inde Hira ma ğ rası nda gördüğ ü Melek'le
kar şı la ş tı . Cebrairi gördü. Bu ani görü ş , tı pkı Hira ma ğ rası nda olduğ u gibi, onu
korkuttu ve heycanland ı rd ı . Bu durumda, h ı zla evine döndü, do ğ ruca yata ğı na
girdi ve eş i Hatice'ye üstünü örtmesini söyledi. Ancak, o azametli misafir Hz.
Muhammed (sas)'in evine kadar geldi, ondan yata ğı ndan kalkmas ı nı ve art ı k Rabb ı
ad ı na davette bulunması nı istedi. Ona Allah'ı n ş u buyru ğ unu duyurdu: "Ey örtüye
bürünen adam! kalk da uyar. Rabb ı n ı yücelt. Giydiklerini temiz tut. Azaba götürecek şeylerden sak ı n. Yapt ığı n iyili ğ i çok görerek ba şa kalkma, Rabb ı nı n r ı zası
için sabret" (37).
İş te bu ayetler, Hz. Muhammed (sas)1 İ slam çağ rıstyla görevli k ı lan ilk
ayetlerdir. Art ı k, bu ayetlerle, kapal ı olan şey aç ı kl ığa kavu ş mu ş , Hz. Muhammed
(sas)'de büyük yükü ta şı mak için ayağa kalkmış tı r.
Bu şekilde ba ş layan peygamberlik ve resüllük devri insanl ı k için yepyeni bir
çağ açt ı , önceki karanl ı k çağ lar ı da tarihin derinliklerine gömdü. Bu yeni ça ğ ,
" İ slam Ça ğı 'dı r. İ nsana insanl ığı n', insan olarak yapmas ı gereken i ş leri öğ retiyor,
onu yeniden öz benli ğ ine kavu şturuyordu; insan ı n, kendi varl ığı , Allah önünde ve
insanlar yay ı ndaki yerini belirliyordu.
İ slam Çağ rısı üç merhalede gerçekle ş mi ştir: ferdi ça ğ rı , yakı nları çağ rı ,
bütün insanları çağ rı .
Bunlardan ferdi ça ğ rı ilk merhaledir; Hz. Muhammed (sas), aile fertlerinden
baş layarak, yak ı nlar ı n ı gizlice islam'a çağı rm ış t ı r. Onun çağ r ı sı n ı n ilkeleri, Müddessir süresinin 1-7. ayetlerinde yer alan hususlard ı ; yani Allah'a inanmak ve pu tlara tapmamakt ı . Ancak o, bu kadar önemli ve bir o kadar da gizli olan çağ r ı sı n ı
ilk kez kime açabilirdi? Her zaman yan ı nda bulunan, kendisine hiçbir yard ım ı n ı
esirgemeyen sevgili han ım ı Hatice'ye açmay ı uygun buldu. Hatice, Allah resûlünün
çağ rı sı nı kabul etti ve ilk Müslüman olma şerefine eri ş ti. Daha sonra onun terbiyesinde yeti şen ye ğ eni Ali, manevi çocu ğ u ve yak ı n dostu Zeyd b. Harise ve yak ı n
arkada şı Ebeı Bekr islam't kabul ettiler. Hz. Ebu Bekr'in Müslüman olmas ı yla
birlikte islam ça ğ rı sı canl ı l ı k kazand ı ; Mekke aristokratlar ı ndan Osman b. Affan,
37 Müddessir suresi, 1-7.
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Zübeyr b. el-Avvam, Sa'd b. Eb1' Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Talha b. Übeydullah ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrah gibi ki şiler İ slâm' ı din olarak seçtiler, ilk
müslümanlar toplulu ğ una kat ı ldı lar. Ayr ı ca, fakirlerden ve kölelerden olu şan bir
grup insan da yeni Din'i kabul ettiler.
İ lk Müslümanları n say ı lar ı , sosyal ve ekonomik durumları ve müslüman
olu ş lar ı ndaki öncelik konular ı nda farkl ı görü ş ler mevcuttur. Mesela, Hz. Hatice,
Hz. Ebû Bekr, Hz. Ali ve Zeyd'in müslüman olu ş lar ı ndan sonra Hz. Ebû Bekr'in
arac ı l ığı ile İ slâm' ı kabul eden önemli bir aristokrat grubunun varl ığı ndan ş üphe
eden Watt, tamam ı na yak ı n ı sağ l ığı nda cennetle müjdelenmi ş (aş are-i mübe şşere) olan ve Hz. Ömer taraf ından, kendi yerine geçecek halifenin seçimini gerçekle ştirmek için te şkil edilen "Sûra"da yer alan bu be ş ki şinin siyâsl sebeplerle böyle gösterildi ğ ini ve küçük bir topluluk halinde Hz. Muhammed (sas)'e gelmelerinin
inan ıl ı r birş ey olmad ığı n ı söyler. Watt' ı n bu değerlendirmesini- ş imdilik-kayd ıylaihtiyatla kar şı l ıyoruz.
Ancak, ne gariptir ki-, bir k ı sı m yazarlar ilk müslümanlar ı n önemli bir bölümünün zay ıf ve fakirlerden olu ş du ğ unu söylerlerken, M. Rodinson gibi bir k ı s ı m
müste ş rikler de ilk müslümanlar aras ı nda, Osman b. Maz'un gibi, Hz. Muhammed
(sas)'e muhalif bir topluluk vard ı ve Habe şistan'a hicret edenler i şte bu kar şı
görü ş lü ki ş ilerdi, derler (38).
İ mdi, burada, bu ilk. Müslümanlar hakk ı nda-birkaç kelime ile-öz bilgi vermeyi uygun buluyoruz:
Ebû Bekr; Teymoğ ulları ndan Ebû Kuhâfe (Osman)'nin o ğ ludur. Müslüman
olmadan önceki ad ı “Abdülka'be" idi, islâm'a girdikten sonra "Abdullah" ad ı nı
almıştı r. Annesinin ad ı "Ommul-Hayr"d ı r. Hem anası hem de babası tarafı ndan
soyu Hz. Muhammed (sas)'in soyu ile "Mürre"de birle şir.
Hz. Peygamber'in çocukluk arkada ş lar ı ndan olan Hz. Ebû Bekr, zengin bir
tâcir olup Kurey ş içiresinde nüfuz sahibi birisiydi. Hz. Peygamber'den iki ya ş
küçük olup, Milâdi 573 y ıl ı nda Mekke'de doğ du ve Mil 'adi' 634'de 63 ya şı ndayken
öldü.
Ticaret gayesiyle Suriye, Filistin, Yemen ve benzeri kom ş u ülkelere yolculuk yapan Hz. Ebü Bekr, Mekke'li olgun erkeklerden islâm ı kabul eden ilk hür
ki ş idir. Hz. Peygamber'in tebli ğ etti ğ i dini, onun nübevetini ve mi"rac haberini
hiçbir tereddüt göstermeden kabul etmesinden dolay ı "sı ddik" lakab ı nı 'ald ı ;
38 İlk müslümanların kimlikleri ve müslüman olu şlarındaki sıra konular ında
bkz: İbn Hiş âm, SIre, 1/1, s. 133; Watt, Hz. Muhammed Mekke'de, s. 94-106 ve
Ek-E;M. Rodinson, Mahomet, s. 128 vd; Sabri Hizmetli, Kitabu'l-Osmaniyeye göre
Cânz' ın İmamet Anlayışı, AÜ İFD, XXIV, s. 693 vd.
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nitekim inanc ı sayesinde cehennem azab ı ndan azad oldu ğ una i ş aret etmek üzere
kendisine ayr ı ca "el-atik" lakab ı verildi.
Ölünceye kadar mal ı ve can ı ile İ slam uğ urunda cihad eden Hz. Ebû Bekr,
İslâm'ı n Mekkelilere ö ğ retilmesinde önemli hizmette bulundu ğ u gibi, birçok
Mekke'li aristokrat da onun telkinleriyle müslüman olmu ş lard ı r. Ayr ıca Hz. Ebû
Bekr, ücretini ödeyip sat ı n al ıp sonra da özgürlü ğüne kavu ş turmakla birçok köleyi,
müslüman olduklar ı için, kölelikten kurtar ı p hürriyetine kavu ş tumı u ş tur. Hz.
Muhammed'in kay ı npederi ve ba ş dan ış man ı olan Hz. Ebû Bekr, İ slam Peygamberini kesinlikle yaln ız b ı rakmad ı ; Hicret esnas ı nda onun "yolculuk arkada şı " oldu.
İ slâm'a olan bağ l ıl ığı n ı Hz. Peygamberin vefat ı ndan sonra da sürdüren Hz. Ebû
Bekr, ilk râ ş id halife olarak, Müslüman Toplumun birlik ve bütünlü ğünü korudu,
irtidat hareketleriyle parçalan ıp bölünmesine müsade etmedi. İ slâm Peygamberi nin
baş latt ığı fetih hareketlerini daha güçlü bir ş ekilde devam ettirdi. A ş er'e-i mübe ş şere'den olan Hz. Ebû Bekr, hilafeti döneminde, Hz. Peygamber zaman ı nda
çeş itli malzemelerde yaz ı l ı olan ve h ıfzedilip gönüllerde yerle ş mi ş bulunan Kur'ân
sayfalar ı n ı bir "Kitap"ta toplad ı (39).

Ali b. Ebû Tâlib; Abdulmuttalib'in oğ lu Abdumenaf (Ebû Tâlib)'in o ğ lu,
Hz. Muhammed (sas)'in ye ğeni ve damad ı , Hz. Ömer 'in de kay ı npederidir.
Annesi Fatma da Hâ ş imoğ ulları ndandı r. Vahiy kâtiplerinden olan Ali b. Ebû
Tâlib, 598 y ı l ı nda Mekke'de do ğ du. Annesi onu "Esed" veya "Haydar" diye
adland ı rd ı . Henüz be ş yaş lar ı ndayken Hz. Muhammed (sas)'in terbiyesine girdi.
Müslüman oluncaya kadar "Abdu menaf", müslüman olduktan sonra ise "Ali b.
Ebû Tâlib" diye ça ğ rı ldı . el-Murtaza, Ebû Türâb, Esedullah ı l-gâlib, Haydar u
kerrer, Ş ir-i Yezdân, Ş ah-ı Merdan ve Ebû'l-Hasan onun ba ş l ı ca lakablar ı dı r.
Hz. Ali'nin, Tâlib, Akil ve Ca'feradlar ı nda üç erkek karde şi ve Ommdhâni
ad ı nda bir kı z karde şi vard ı . Milâdi 620 y ı l ı nda ölen babası Ebû Tâlib, Hz. Peygamberi çocuklu ğ undan itibaren al ı p büyüttüğ ü gibi, Peygamber seçildikten
sonra da ona en büyük himayeyi yine o verdi..
Ali b. Ebû Tâlib'in 9-12 ya ş ları aras ı nda müslüman oldu ğ u söylenir; Hz.
Hatice'den sonra İ slâm' ı kabul eden ikinci ki şi veya Hz. Eli') Bekr'den sonra
müslüman olan 3. şah ı s oldu ğ u haber verilir (40). Hz .. Ali, Milâdi 622 y ı l ı nda,
annesi Fatma ile birlikte Medine'ye göç ettikten sonra, Hicretin 2. y ı l ı nı n Safer
ay ı nda (A ğ ustos 623) Hz. Peygamberin k ı zı Fatma ile evlendi. Bu evlilikten Ümmu Kulsum ve Zeyneb adlar ı nda iki kı zı , Hasan ve Hüseyin adlar ı nda iki o ğ lu oldu. H'z. Peygamberin hayat ı nda yapı lan bütün gazvelere-Tebük gazevesi d ışı nda39 İbn İshâk, 120-121; İ bn Hi ş am, 124-150; Câh ız, Kitâbu'l-Osmaniye, s.
18 vd:
40 Krş . Câblz, Kitâbu'l-Osmaniye; İbn Ebi'l-Hadid, Ş erhu Nehci'l-Bela ğa,
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katı ldı . Bedr, Uhud, Hendek ve Hayber sava ş ları nda gösterdi ğ i kahramanl ı kları
ve İ slam ilimlerindeki derin bilgisi, takvas ı ve üstün ahlaki ile ün sald ı . Zülfikar adl ı
kı lı cı ile Düldül ad ı ndaki at ı onun menkabelerinin temel motiflerini olu şturur.
Hz. Ali, Miladl 661'de, Abdurrahman bin Mülcem ad ındaki bir harict taraf ından
Kılfe mescidinde yaraland ı ktan 2 gün sonra öldü (41).
Abdullah b. Mes'ud; Aş ere-i mübeşşereden olan öteki ilk müslümanlar gibi,
mal ı ve can ı ile İ slâm'a büyük hizmetlerde bulundu. İ slam öncesi hayat ı hakk ında
fazla bilgimiz yoktur. Ç ocuklu ğ unda Ukbe b. Ebeı Mu'ayt' ın sürülerine çobanl ık
etti. İ lk altı müslümandan biridir. Annesi Ümmu Abd binti Abdumed, ailesi ve kardeş i Ukbe de ilk müslümanlar aras ında yer ald ılar. İ bn Mes'ud, müslüman olduktan
sonra Hz. Peygamberin yan ı ndan ayrı lmadı , kendini onun hizmetinde bulunmaya verdi. Küçük boylu ve zay ı f bünyeli olmasına rağ men, Hz. Peygamberden sonra
Kur'an', Ka'be'de aç ı kca okuyan ikinci ki ş idir. O, bu yüzden mü şriklerden dayak
yedi. Habe şistan'a hicret eden Müslümanlar aras ı nda da yer alan İ bn Mes'ud, ilk
olarak Medine'ye Hicret edenlerden biri oldu. Islam' ı n en büyük dü ş manları ndan
Ebtı Cehl'i Bedr'de öldüren Abdullah bin Mes'ud bilgin sahabilerdendir. Tefsir,
kı raat, fı kı h, hadis ilimlerinin Irak'ta kurucular ı ndan biri olan İ bn Mes'ud, en çok
fetva veren ve rivayette bulunan "Abâdile"dendir. Vahiy katiplerinden biri olan
İ bn Mes'ud'un bizzat yazd ığı bir Nushası vard ı . 850'den fazla rivâyette bulundu ğ u
bildirilen Abdullah bin Mes'ud, 652 (Hicri 32)'de öldü. Irak f ı kı h ve kelam mekteblerinin kurucusu say ı lan İ bn Mes'ud, ilk üç halife zaman ı nda önemli idri' ve
kazâi görevlerde bulundu.
Osman b. Affan; Hz. Ebtı Bekr'in telkinleriyle İ sı am'a girdi ğ i bildirilir, fakat
müslüman olmasıyla birlikte yak ı nları nı n ve Kurey ş 'in eza ve cefalarına hedef oldu. Ümeyye oğ ulları ndan Affan b. Ebil-As' ı n oğ ludur. Annesi Erva bint Kureyz
b. Rebia'd ı r. Milâdt 577 senesinde Taifte do ğdu. Gençli ğ ini Mekke'de geçiren
Osman b. Affan' ı n babası Mekke'nin zenginlerindendi. Hz. Osman' ı n Mekkeliler
yanı nda büyük saygı nItğı vard ı , Hz. Ebıl Bekr'le de iyi arkada ştı lar. Ticaret amac ı yla Mekke dışı na birçok seyahat yapt ı .
Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamberin k ı zı Rukiye ile evlenen Hz.
Osman, müş riklerin i ş kencelerini art ı rmaları üzerine, han ı mı ile birlikte Habe şistan'a göçetti. Rukiye'nin Bedr zaferi arafesinde vefat etmesi üzerine Hz. Muhammed (sas)'in öteki k ı zı Ümmu Kulsum ile evlendi, bundan dolay ı kendisine "Zu'n
nureyn" lakab ı verildi. Cennetle müjdelenen on ki ş iden biri olan Hz. Osman,
Tebük seferinde islam ordusunun tamam ı na yakı nint silah ve techizat ı ile donatt ı ğı için Hz. Peygamberin duas ı na mazhar oldu.

41 Hz. Ali'nin islami* hak. kr ş : Caluz, K. Osmaniye; İbn
Neheil-Belağa; İbn Ish, Sire, 118-119; İbn Hiş am, Sire, s. 225-230.

Ş erhu

117

Milâdi 644 y ı l ı nda, Hz. Ömer'in öldürülmesinden sonra, halife olan Hz.
Osman 12 y ı l iktidarda kald ı . Devlet idaresinde baz ı de ğ i ş iklikler yapan, Hz. Ebii
ekr zaman ı nda cemedilen Kitab' ı ço ğaltı p ba ş l ı ca islam yerle ş im merkezlerine
gönderen Hz. Osman zaman ı nda İ slam futuhatı doruk noktas ı na ula ştı . Hz. Osman,
82 yaşı ndayken, Miladi 656 y ı l ı nda öldürüldü (42).

Abdurrahman b. Auf; Ası l ad ı "Abdu Amr" veya "Abdülka'be" idi. Müslüman olduktan sonra Abdurrahman diye ça ğı rı ld ı . Hem Habe ş istan'a hem de Medine'ye hicret etti. Çok zengin bir tâcir olan Abdurrahman, Uhud sava şı nda birçok yerinden yaraland ı ve topal kald ı . Hz. Ömer'in hilafet meselesi için seçti ğ i
" ş ii ıi"ya seçildi ve ba ş kan'olarak toplant ı yı yürüttü. A şere-i mübe şşereden olan
Hz. Abdurrahman, 651 (Hicri 31 )'cle 75 ya şı ndayken vefat etti (43).
Sa'd b. Ebâ Vakkas; 17 yaşı ndayken müslüman oldu ğ u bildirilir. Çok iyi ok
atan ve ata binen Sa'd hazretleri Irak ve İ ran' ı n fâtihi olarak tan ı n ı r. Hz. Ömer ve
Hz. Osman' ı n halifelikleri döneminde önemli görevlere getirilen Sa'd, Miladr 674
(H. 55)'de öldü (44).
Zubeyr b. el Atmam; Hz. Peygamberin halas ı Safiyye'nin o ğ ludur ve a şere-i
rnübe şş eredendir. Hz. Ebeı Bekr'in k ı zı Esma ile evlendi ve ondan olan Abdullah
ad ı ndaki oğ lu Emeviler devrinde bir süre Mekke havalisinin müstakil valisi oldu.
Zengin ve nüfuzlu birisi olan Zübeyr Habe şistan'a ve Medine'ye hicret etti. Hz.
Ali'nin halifeli ğ i sı rası nda bald ı zı Hz. Ai şe ile birlikte, Hz. Osman' ı n katillerinin
cezaland ı r ı lması n ı isteyerek halifeye isyan ettiler ve "Cemel Vakas ı "n ı ç ı kard ı lar.
Hz. Zübeyr, Cemel vakas ı n ı n akabinde, Mita& 656 (H. 36)'da İ bn Cermüz tarafı ndan kası tl ı olarak katledildi (45).
-

Talha b. übeydullah;

Teym kabilesindendir ve a şere-i mübe şşeredendir.

Uhud sava şı nda isabet eden bir k ı l ı ç darbesiyle elinin birini kaybederek çolak
kaldı . Cemel yakası nda Hz. Ali'ye kar şı sava şanlardan olan Hz. Talha, Mervan b.
Hakem'in attığı bir okla öldürüldü ve cenaze namaz ı nı Hz. Ali k ı ldı rd ı . Talha b.
Übeydullah mil3c11`656 (Hicri 36) y ı l ı nda öldürülmü ştür (46).
İ lk müslümanlar ve a şere-i mübe şşereden baz ı ları için bu öz bilgileri verdik.
ten sonra yeniden as ı l konumuza dönelim. Hz. Muhammed (sas)'in gizlice yapt ığı
ferdi davet merhalesinde akrabal ı k bağ lann ı n ve arkada ş l ı k ili ş kilerinin önemli

4 2 ilan İshak, Sire, 140 vd: ayr ıca bkz. Hz. Osman ın hilafeti devri, s.
4 3 İbn İshak, Sire, 135 vd; İbn Hiş am, Sire, s. 145 vd.
44 İbn İ shak, Sire, 150 vd; İ bn Hiş am, Sire, s. 150 vd.
4 5 İbn İ shak, Sire, s. 160 vd; İbn Hiş am, Sire, 155 vd.
-4 6 İbn İ shak, Sire, s. 165 vd; İbn Hiş am Sire, 169 vd.
,
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tesiri görüldü. Hz. Ali, Hz. Hamza,Hz.Ca'fer, gibi ilk müslümanlar ı n İ slam .' seçmelerinde Hz. Peygambere yak ı nl ıklar ı n ı n pay ı büyük oldu ğ u gibi, müslüman olan
her Mekkeli de yak ı n arkada ş lar ı n ı İ slâm'a çağı rd ı . Zeyd'in oğ lu Said (aş ere-i
mübeşş ereden), Ömer b. el-Hattab' ı n k ızkarde ş i Fat ıma, Abbas' ın e ş i Ümmu'lFadl, Mahzum kabilesinden Abdullah' ı n oğ lu EbG Seleme, Ebu'l-Erkam' ı n oğ lu
Erkam ve benzerleri yak ı nları n ı n veya arkadaş lar ı n ı n davetiyle müslüman oldular.
Bunlardan Erkam, evini İ slam davetinin merkezi yapmakla, daha ilk günden itibaren islam ı n bilinip yay ılmas ı için çal ış maya baş lam ış tı r. Hz. Peygamber İ slâm'a
burada ça ğı rı r, e ğ itim ve öğ retim faaliyetini buradan yürütür, namaz ibadeti de
gizlice burada k ı lı nı rd ı .
Baş langı çta, Hz. Muhammed'in insanları yeni bir dini kabule ça ğı rd ığı n ı ,
gizlice Kur'ân okuyup namaz k ı ldığı nı , kendisinin de Allah' ı n resnlü oldu ğ unu
söyledi ğini bilen Kurey ş , bu konulara fazla itibar etmediklerinden veya ba ş kaları nı n dinine karış mad ı kları ndan, İ slam davetine engel olmaya çal ış madı . Ancak,
müslümanları n sayı ları nı n giderek artması , Tevhid Çağrı sı nı n kendi kapı ları nı da
çalması , çoluk-çocuklar ı nı n gönüllerine nüfuz etmesi, sap ı k inançları nı ve ahlaksı zl ı k temeline dayal ı ya şay ış ları nı kötülemesi üzerine İ slâm'ı n ve müslümanlar ı n
kar şı sı nda güçlü bir dü ş man cephesi kurdular. Art ı k bakış lar ı nı İ slâm'a ve İ slam
peygamberine çevirdiler.
Hz. Muhammed (sas)'in Ça ğı-ı sı nı n ikinci merhalesini,yak ı nlann ı n dine davet
edilmesi te ş kil eder. Hz. Peygamber, "önce yak ı nları n ı uyar..." (47), ilahi emriyle
Abdülmuttalib o ğ ulları nı ve Ha şimoğ ullarmı İ slâm'a ça ğı rd ı . Bu gaye ile onlara
bir de ziyafet verdi; ancak onlarla konu ş ma ve Davas ı nı anlatma fı rsatı bulamad ı .
Aynı şekilde bir ziyafet daha tertib etti ve Mekkelileri davet etti. Yemekten sonra,
di ğer kabilelerin gitmesini ve Abdulmuttalibo ğ ullarm ı n kalması n ı istedi. Onlara
getirdi ğ i ilahi' dini ve baz ı ilkelerini tebli ğ etti ve öz olarak ş unları söyledi: "Kavmine benim size getirdi ğ imden daha iyisini getiren bir genç bilmiyorum. Ben size
dünya ve ahiretin en hay ı rl ı şeyini getirdim..." Daha sonra onlar ı İ slam Dinini
kabul etmeye ça ğı rd ı . Bir k ı smı ona inand ı bir kısmı da inanmad ı . Ona inanmayan
ve ş iddetle kar şı çı kanları n arası nda amcas ı EIA Leheb ile karı sı Ümmü Cemil de
vard ı . Bu andan itibaren Hz. Muhammed (sas)'in amans ı z dü ş man ı kesilen ve ona
yapmad ı k kötülük bı rakmayan bu iki ki ş i hakkı nda Tebbet sûresi nazil oldu. Onlar için şiddetli azab ı n oldu ğ unu bildiren bu sürede Yüce Allah ş öyle buyurur:
"Elleri kurusun Ebîı Leheb'in. Zaten kurudu da. Ona ne mal ı ne de kazand ığı bir
fayda verdi. O, yak ı nda alevli bir ate şe girecektir. Boynunda liften yap ı lmış bir
ip bulunan, odun ta şı yan kar ı sı da."
Hz. Muhammed (sas)'in Abdülmuttalibo ğ ulları nı İ slâm'a daveti, her şeye
ra ğ men,"Genel ve Aç ı k İ slam Çağ rı sı na iyi bir zemin haz ı rladı . O zamana kadar

47 Şuara, 124.
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yaln ı zca aile fertleri ve yak ı nları aras ı nda gizli kalan ilahi ça ğ r ı artı k aç ı kca yap ı lacakt ı r ve Mekkeli putperestlerle mücadeleye ba ş lanacakt ı r.
İ slâm'a ça ğ rı hareketinin üçüncü merhalesini genel ça ğ rı te ş kil eder. "Ey
Muhammed! Art ı k sana buyurulan ı aç ı kca ortaya koy, puta tapanlara ald ı r ış
etme" (48), ayeti, Hz. Peygambere aç ı ktan davette bulunmas ı n ı bildiriyordu.
Bunun üzerine İ slam Peygamberi, zengin-fakir, efendi-köle, uzak-yak ı n, köylükentli, yerli-yabanc ı herkesi aç ı ktan İ slâm'a çağı rd ı . Artı k o, Ka'be'ye, panay ı rlara, toplant ı yerlerine ve al ış -veri ş merkezlerine gidiyor; Mekkelilere, turistlere, haccı lara, tâcirlere, i ş adamları na, ş airlere ve hatiblere yeni dini anlat ı yor, onları
İ slâm'a davet ediyordu. Onlara kendisine gelen vahyi okuyor, Tevhid dininin
esaslar ı nı aç ı kl ı yordu. Ebü Zer, Tufeyl, Ebü Huzeyfe, Ma'zun o ğ lu Osman,
Ammar, Hilal ve Allah' ı n hidayet nasib etti ğ i öteki ki ş iler bu merhalede müslüman
olanlardand ı rlar (49).
Ne var ki, "Sizler ve Allah'tan ba ş ka ibadet etti ğiniz şeyler hep Cehennemin odunu olup, oraya mutlaka gireceksiniz. E ğ er tapt ı klann ı z gerçek mabut olsalard ı Cehennem'e girmezlerdi. Hepiniz orada kalacaks ı nı z" meallerindeki ayetlerin
nazil olması İ slam davetinin Mekkeliler aras ı nda kabul görmesi ve her gruptan
insan tarafı ndan benimsenmesi, ba ş lan ğı çta İ slâm'a ilgisiz kalan Mekke aristokrasisinin huzurunu bozdu ve tepki göstermelerine sebep oldu. Özellikle Hz. Peygamberin dâvetini aç ı ktan yapması , yerli ve yabanc ı her insana yeni dini aç ı klaması , Kurey ş 'in inanç esaslar ı na ve ya şayışlar ı na karşı ç ı kması Mekke aristokrasisinin İ slâm'a ve müslümanlara dü ş manl ı kta bulunması na yol açti. Hz. Muhammed (sas)'in her yerde insanlara Allah'a ortak tan ı maktan ve putlara ibâdet etmekten sak ı nmalann ı söylemesi, Kurey ş 'i ecdâd dininden uzakla ştı rmaya çal ış ması ve
İ slam ö ğ retisini telkin etmesi, Mekkelileri, "Muhammed mabutlar ı mı za hakaret
ediyor, tannları mı zı kötülüyor, atalar ı mı zı n dinine kar şı ç ı k ı yor, ya şay ışı mı za
müdahale ediyor..." diye konu ş maya ve İ slam kar şı cephe almaya sevketti. Yeni
ayetler geldikçe Kurey ş 'in k ı zgı nl ığı ve dü ş manl ığı art ı yordu. Nihayet. Hz.
Muhammed (sas)'e ve Daveti'ne ş iddetle cephe alarak aç ı kca kar şı koymaya,
fiili hakaretlerde bulunmaya, İ slam Peygamberinin yollar ı na diken ve ta ş atarak
eziyet etmeye ba ş lad ı lar. Öyle ki, Hz. muhammed (sas), kendi evini terkederek
Mahzum okulları ndan Erkam adl ı müslüman ı n evine ta şı nmak zorunda kald ı .
Safa tepesi yamac ı nda bulunan bu ev,Ka'be'yi ziyarete gelenlerin yollar ı üstünde
bulunuyordu ve onlara yeni Dinin tebli ğ edilmesi için elveri ş liydi. Ayrı ca, müslümanlar art ı k Mekke'nin içinde görülme ve rahats ı z edilme endi şesinden kurtulmu ş lar ve birlikte ibadet edecekleri bir yer bulmu ş lard ı .
Yeni Din'in Kurey ş in zihniyetine, inançlar ı na ve ya şay ışı na açı kca kar şı
çı kması na kadar Mekke aristokrasisinin ho şgörüsü devam etti. Ne zaman ki, Hz.
48 Hicr diresi, 94.
49 İbn İ shak, Sire, 124-150; İ bn Hiş am, Slre, 194-205.
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Muhammed (sas)'in tebli ğ etti ğ i dinin kendilerinin tanr ı ları na ve kökie şmi ş adetlerine taban tabana z ı t oldu ğ unu ve kar şı çı ktığı n ı kavradı lar, bir dizi engelleyici
tedbir alma yoluna gittiler. Mekke aristokrasisinin ileri gelenlerinden olu şan bir
heyet, Kurey ş 'in Hâ şimoğ ulları ailesinin reisi ve Hz. Peygamberin koruyucusu
olan Ebtı Tâlib'in huzuruna ç ı ktı ; ondan ye ğeni ile konu şması nı ve onun yetkilerini sı nı rlaması nı istediler. Ancak, EU] Tâlib'den istekleri do ğ rultusunda bir cevap
alamad ı lar ve bir müddet sonra ona tekrar gelerek şunları söylediler: "Ey Ebii
Tâlib, sen bizim büyü ğümüzsün ve aram ı zda en yüksek mevkide olans ı n. Biz senden daha önce karde şinin oğ lunu uyarman ı ve davran ışları n ı dizginlemeni istedik,
fakat sen bunu yapmad ı n. Ş üphesiz biz, babaları mı zı n küfürle suçlanarak hor
görülmesine, tanr ı ları mı zla ve inançlar ı mı zla alay edilmesine müsade etmeyiz. Ya
yeğenini engellersin ya da aram ı zda sava ş çı kar." Kurey ş li aristokratlar ayr ı ca bazı
tekliflerde bulundu; mal-mülk, güzel kad ı n ve Mekke'nin ba ş kanl ığı bunları n en
önemlileriydi.
EbG Tâlib, Kurey ş 'in isteklerini ve önerilerini ye ğenine anlattı , kendisini
tehdit ettiklerini söyledi ve "ey karde şimin oğ lu! kendini ve beni koru, bana
ta şı yabileceğ imden fazla yük yükleme" dedi. Amcasm ı n söylediklerine üzülen Hz.
Peygamber ona ş u cevab ı verdi: "Ey amca! git onlara söyle, Allah'a yemin ederim
ki, benim bu Davâ'clan vazgeçmem kar şı lığı nda güne ş i sağ elime ayı da sol elime
koysalar Allah' ı n dinini zafere ula ş tı rmadan veya bu yolda ben ölmedikçe asla
onu bı rakmam". Daha sonra gitmek üzere aya ğa kalktı , fakat amcas ı üzüntülü
yeğenini geri çağı rd ı ve şöyle dedi: "Ey karde şimin oğ lu! git ve istedi ğ ini yap.
Tanrı 'ya yemin olsun ki, seni hiçbir konuda yüzüstü b ı rakmayacağı m."
Kurey ş , sözlerinin dinlenmemesine ra ğ men, Hz. Muhammed (sas)'e do ğ rudan sald ı rmaya cesaret edemediler; çünkü EbG Tâlib, kabilesinin ba şkan ı olarak,
yeğ enini koruyabilecek güçteydi ve Mekke'deki her kabile ba ş kan ı , kendi ad ı na
kabile ba ş kanl ığı na saygı lı idi. Bunun üzerine Kurey ş saldı rı ları nı daha çok zay ı f
ve kimsesiz müslümanlara yönelttiler (50).
Öte yandan Mekke'de hac mevsimi yakla ş mış tı ve Kurey ş büyük bir tela ş
içindeydi; Arabistan' ı n her tarafı ndan Araplar Mekke'ye geleceklerdi. Onlar ı n Hz.
Muhammed (sas)'in peygamber oldu ğ unu bilmesi, öğ retti ğ i gerçekleri kabul
etmesi, putlarm kötülendi ğ inin, atalar ı nı n tanrı larlyla alay edildi ğ inin i şitilmesi,
onları n babalar ı mn dinini bı rak ı p yeni Dini kabul etmeye ça ğırı lması Mekke
aristokrasisinin sonu demekti. Ş üphesiz onlar ı n birçoğ u bir daha Mekke'ye gelmeyeceklerdi; bu da hem bölge ticaretinin hem de Ka'be'nin koruyucular ın ı n makam ve mevkini kötü duruma sokacakt ı . Öyleyse, Mekke'ye gelecek olan hac ılar ın
Hz. Muhammed (sas) ve Müslümanlarla görü şmelerine engel olunmal ıyd ı . Hz. Pey-

50 İ bn Hiş drn, Sire, 1, 165; Büyük islâm Tarihi, C. 1, s. 200 vd; M. Hamidullah Resulullah Muhammed, s. 85 vd; M. Lings, Hz. Muhammed'in Hayat ı, s. 65 vd.
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gamberin Ku rey ş 'i temsil etmedi ğ i, asl ında onun bir ruh hastas ı ve büyücü oldu ğ u
anlatı lmalsyd ı . Ayrı ca Kurey ş , Hz. Muhammed (sas) ve Müslümanlar ı n Ka'be'ye
yakla ş masmı da engellemeleri lazı md ı . Neticede, İ slâm Peygamberini devaml ı
olarak takib ettiler ve konu şturmamaya çal ış tı lar. Ne varki, bütün bu engellemelere rağ men, hac ı lardan Hz. Peygamber ile görü ş enler, müslüman olanlar oldu;
Gifar kabilesinden Ebrı Zer ve Devs kabilesinden Tufeyl bunlardand ı r. Hz. Peygamberle görü ş üp müslüman olan bu ki ş iler daha sonra ülkelerine dönerek İ slâm'ı
kabileleri arası nda yaydtlar. Öteki Ka'be ziyaretçileri de ülkelerine döndüklerinde
kabilelerine Mekke'de ortaya ç ı kan Peygamber'den ve ça ğ rı sı ndan sözettiler.
Böylece islamiyet, Arabistan' ı n heryerinde kendisinden bahsedilen bir din oldu

(51 )•
Belirtmek gerekir ki, Kurey ş 'in tamam ı İ slâm'a kar şı düş manl ı k göstermedi
ve müslümanlara eziyet etmedi. Onlar içerisinde yeni dine kar şı farkl ı tutum içerisinde olanlar, ho şgörülü davrananlar, hatta baz ı müslümanları himaye edenler vardı . Onlar arası nda İ slâm'a girmek konusunda mütereddit olanlar veya çevrenin etkisinde kalanlar mevcuttu. Hz. Peygamber'in amcas ı Ebti Tâlib, Hi şâm b. Amir,
Eb ıl Tâlib'in oğ ulları Tâlib ve Akil ile, Abbas b. Abdülmuttalib, Haldm, Ebu'lBuhteri vb. bu durumda olanlara örnek gösterilebilirler.
Yesrib'in iki köklü Arab kabilesi Evs ve Hazrec de, Ka'be ziyareti ve ticaret
adamları yoluyla islam Peygamberinin dâvetinden haberdar oldular. Aralar ı nda
ezelt aile rekabeti bulunan Evs ve Hazrec kabileleri, bu s ı ralarda, kavga halindelerdi. Evs ileri gelenleri, Hazrec'e kar şı Kurey ş 'ten yard ı m istemek üzere Mekke'ye
bir heyet gönderdi. Mekke'ye ula şan Evs delegasyonu Kurey ş 'in cevab ı nı beklerken Hz. Muhammed (sas)'le görü ş tü. İ slam Peygamberi onlara istemeye geldikleri
ş eyden daha iyisini isteyip istemediklerini sordu. Kendisinin Allah' ı n elçisi olduğ unu ve islâm' ı tebli ğ etmekle görevlendirildi ğ i söyledi, onlara, baz ı Kur'ân âyetleri okudu. Yesribli delegeler Kurey ş 'ten bir destek alamad ı larsa da, İ slâmiyet
hakk ı nda bilgi sahibi olarak döndüler.
Ancak, islâm'ı n Mekke'de giderek yay ı l ışı , müslümanları n sayı sı n ı n artışı ,
beraberinde Kurey ş düş manl ığı ndaki art ışı getirdi. Onları n dü ş manl ığı n ı n hem
ş iddetini art ı rd ı hem de çemberini geni ş letti. Öyle ki, her müslüman, serveti ve
kabilesi içindeki mevkii ne olursa olsun, mü ş riklerin i şkence ve zülmüne maruz
kald ı . Hz. Ebâ Bekr, Hz. Osman, Hz. Zübeyr ve Hz. Eb ıl Ubeyde gibi güçlü ve
zengin müslümanlar bile çe şitli saldı rı lara u ğrad ı lar. Bu kimselerin kendilerini
savunmaları mümkündü, fakat İ slâm sabrı tavsiye ediyordu ve henüz mü ş riklere
kar şı kuvvet yoluyla cephe almaya izin verilmemi ş ti.
Bir defası nda, Kurey ş 'in Hicr mevkiinde topland ığı bir sı rada, Hz. Peygamber (sas), Safa kap ısı ndan Ka'be'ye giriyordu. Kendisini devaml ı takip eden Ebu
51 Hamidullah, aynı eser, s. 85; M. Lings, ayn ı eser, s. 66 vd.
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Cehl'e rastlad ı ve onun çok çirkin hakaretlerine maruz kald ı , fakat ona ayn ı
şekilde kar şı l ı k vermedi, üzüntü ile yerinden kalkt ı ve evine döndü.
Amcası Hamza o sı rada aydan dönüyordu; âdeti üzere Ka'be'ye u ğ rad ı .
Ka'be'den ayr ı ldı ktan sonra veya eve geldi ğ inde bir cariye ona Hi şâm o ğ lu Ebu'lHakem (Ebö Cehl)'in karde şinin oğ lu Hz. Muhammed (sas)'e Ka'be 'de yapt ı kları nı anlattı . Büyük bir kahraman, ünlü bir pehlivan ve anla şı lması kolay bir insan
olan Hamza, ye ğ enine yap ı lan haksı zl ığa dayanamad ı ; kabile izzet-i nefsi ve akrabal ı k duygusu ve arkada ş l ı k sadakat ı ile harekete geçti,do ğ ruca Ka'be'ye, Kurey ş 'in
toplantı yaptığı yere gitti ve Ebö Cehl'i buldu. Elindeki yayla onun kafas ı na h ı zla
vurdu ve "art ı k ye ğ enime hakeret edecek misin? Ben de onun dinindeyim, onun
söyledi ğ i her ş eyin do ğ rulu ğ una inan ıyorum, eğ er kar şı ç ı kmaya gücün varsa bana
kar şı ç ı k" dedi. EbG Cehl, hiçbir kar şı l ı k veremedi ve oradakilere "b ı rak ı n Ebö
Umare istedi ğ ini yapsı n, çünkü tanr ı ya yemin olsun ki onun karde şinin oğ luna
çirkince küfrettim" dedi.
Hz. Hamza'n ı n İ slâm'ı kabul etmesi müslümanlara büyük güç verdi ğ i gibi,
Kurey ş 'i de korkuttu ve dü şündürdü. Kurey ş art ı k İ slâm' ı n Hamza gibi ki ş ileri
kendine çekeceğ ini ve karşı konulamayacak bir güç haline gelece ğ ini anlad ı lar
(52). Nitekim, çok geçmeden Mekke'nin seçkin ki ş ilerinden Hattab oğ lu Ömer
İ slâm' ı kabul edecektir.
Bununla birlikte, İ slam davetinin önemini kavrayan ve h ı zla yay ı l ışı ndan endi şelenen, fakat aç ı kça İ slam Peygamberi ne sald ı ramayan Mekkeli putperestler,
yeni çözüm yolları arad ı lar. Abdu' ş - Ş ems kabilesinden Utbe b. Rebia'n ı n fikri
üzerine Ebö Tâlib'e baz ı teklifler götürdüler ve onunla pazarl ığa oturdular, fakat
Ebıl Talible yapmak istedikleri pazarl ı k da bir sonuç vermedi. Bunun üzerine
Kurey ş dü şmanl ı kta daha ileri gittiler ve bu sefer onu koruyan ailesine dü ş manca
davranmaya karar verdiler. Hâ ş imoğ ullar ı na karşı boykot ilan etti; onlar ı muhasara alt ı na alarak her türlü ili ş kiyi kesmeyi;k ız al ı p vermemeyi, al ış -veri ş yapmamay ı ,
onlarla konu ş mamay ı kararlaş tı rd ılar ve bunlar ı bir yaz ı malzemesi üzerine yaz ı p
Ka'be'nin giri ş ine ast ı lar. İ ki dağ aras ı ndaki bir mahallede abluka alt ına al ı nan
Haş imoğ ullar ı , Kurey ş 'in bu insafs ızca tutumundan çok zarar gördüler. Üç y ıl
devam eden boykot sonunda Ha ş imoğullar ı çok zay ıf ve bitkin duruma dü ş tüler.
Bunun üzerine Kurey ş 'ten baz ı kimseler, yaz ılan vesikaya ald ı r ış etmediler ve bu
insafs ızca ablukay ı deldiler. Haş imoğ ulları ailesiyle ili ş ki kurdular ve onlar ı bu
durumdan kurtard ı lar. Zaten Allah taraf ı ndan görevlendirilen güveler, mucizeyi
bir tazda, o veslkada yer alan kelimelerden, i ş kence ve zulüm, şirk ve ili ş kiyi kesme sözleri d ışı nda, yaz ı lan ş eylerin hepsini yeyip bitirmi ş lerdi. Yaz ı lan ş eyde,
ayr ıca, Allah' ı n ismi kalm ış t ı . Yüce Allah bu durumu, sevgili Peygamberine vahy-

52 Bakınız: İbn İshâk, Sfre, tah. M. Hamidullah, Konya 11381-1401, 151153; İbn Hiş âm, Slre, s. 184-185.
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etti, o da bunu amcas ı Ebû Tâlib'e bildirdi. DA Tâlib durumu Kurey ş 'e aç ı klad ığı nda ona inanmad ılar, fakat sonra sahifeyi getirip bakt ı lar ve gerçe ğ i gördüler.
Neticede muhasara kald ı r ıld ı ve Hâşimoğ ullar ı bu insafs ızca bask ı ve zulümden
kurtuldular (53).
Ne var ki, hertürlü i ş kence ve zulme ra ğ men, İ slam Mekkeliler aras ı nda
yay ı lmaya devam etti. Her s ı nı ftan insan ı n bulundu ğ u ilk Müslümanlar safı nda Hz.
Peygamber (sas)'in ye ğ enleri Ca'fer ve Zübeyr, hatas ı Ümeyye'nin o ğ ulları , Abdullah b. Cah ş ve Karde ş i Übeydullah, di ğ er halası Berre'riin o ğ lu Ebü Seleme; annesi
tarafı ndan iki yeğeni Zühre o ğ ulları ndan Sa'da bin Eb1 Vakkas ve onun küçük
karde ş i Ümeyr, halası Safiyye ile Hz. Hatice'den sonra islâm' ı kabul eden ikinci
kad ı n olan Ümmu'l-Fadl ile üç kı z karde şi Meymune, Selma ve Esmâ- bunlardan
Esmâ Ca'fer ile Selma da Hamza ile evliydi-, Zeycl' b. Hârise ile evlenen ve ona
Usâme ad ı nda bir çocuk veren Ümmü Eymen de vard ı . Ancak, ne EbG Tâlib ne
de büyük oğ ulları Tâlib ve Akil müslüman oldular; gurur ve kibir sebebiyle yeni
dine girmekten çekindiler. Hz. Peygamberin bir di ğer hatas ı Erva, oğ lu Tuleyb
gibi, islâm't kabul etti. Nitekim Hz. Muhammed'in eski ve yak ı n dostu Hz. Ebeı
Bekr müslüman olunca kar ı sı Ümmu Ruman ve ba ş ka kar ısı ndan olan o ğ lu Abdullah, k ı zı Esmâ da islâm'a girdiler. Fakat büyük o ğ lu Abdu'l-Ka'be yeni dine
girmedi. Öte yandan Abdullah b. Mes'ud, Talha, Osman b. Maz'un, Suheyb erRum?, Bilal, Ammâr, Sümeyye vb. ki şiler de ilk müslümanlar halkası na girmi ş lerdi.
Bunlardan Ammâr, babas ı Yâsir, annesi Sümeyye, Bilal el-Habe ş ve benzeri kimsesiz sahabilerin maruz kald ı kları i ş kenceler ve zulümler herkesin bildi ğ i hususlardand ı r.
Burada sorulmas ı gereken bir soru var: Kurey ş niçin islam'a kar şı dı r? Dinler
hakk ı nda genellikle ho şgörülü olan Kurey ş 'in müslümanl ığa kar şı olu ş unun sebepleri nelerdir?
Ş üphesiz, İ slâm'ı n varl ığı ve Mekke'de yay ı lışı bir bak ı ma Kurey ş 'in varolması veya yokolması demekti. Çünkü, yeni din, Mekke site devletinin düzenine
kar şı çı kı yor, dayandığı sosyal ve ekonomik temelleri yoketmeyi hedef al ı yordu.
Ayrı ca, kültürü zay ıf ve uygarl ığı köksüz olan toplumlar, babalar ı ndan ve ataları ndan kendilerine miras kalan şeylere bütün güçleriyle sahip ç ı karlar ve bunlara
sald ı rı lması na asla müsade etmezler. islam geldi ğ i sı rada atalar ı ndan miras kalan
inanç üzere olan, Tevhid âbidesi Ka'be'yi 360'tan fazla put doldurarak putperestli ğ in merkezi haline getiren, elleriyle yapt ı kları şeylere tapan Araplar ı n İ slâm'a
karşı mukavemeti bu sebeple çok ş iddetli oldu. Her i şlerini, i ş itmeyen ve konu şmayan, hiçbir faydas ı ve zarar ı olmayan bu putlara dan ış arak yapan putperest
Araplar, Ka'be ziyaretinden de hayli kazanç sa ğ l ıyorlard ı . Oysa, İ slâm dini insanlar ı bir tek Allah'a inanmaya ve yaln ızca O'na ibâdet etmeye ça ğı r ıyordu, dolay ıs ı yle putperestli ğe karşı savaş ilan etmi ş ti. Bu durum, en büyük gelir kayna ğı , çe53 İbn İshâk, Sire, s. 124-150; İbn Hiş âm, Sire, 194 vd.
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şitli maddelerden yap ılan ve durumlar ına göre de ği ş ik adlar taşıyan putlar olan
Kureyş aristokrasisinin can damar ın ı kesiyordu. Ayr ıca, İ slam dini onların böylece
haks ız yollardan kazanç sağ lamas ına ve fakir halk üzerinde bask ı kurup sömürmesine karşı ç ı k ıyor, zay ıfiar ve kimsesizler üzerindeki hâkimiyetleri ne son veriyordu.
karşı mukavemeti çok ş iddetli oldu. Her i şlerini, i şitmeyen ve konu ş mayan,
hiçbir faydası ve zarar ı olmayan bu putlara dan ışarak yapan putperest Araplar,
Ka'be ziyaretinden de hayli kazanç sa ğ lıyorlardı . Oysa, İ slam dini insanlar ı bir
tek Allah'a inanmaya ve yaln ı zca O'na ibadet etmeye ça ğı rıyordu, dolayı sıyle
putperestli ğe karşı sava ş ilan etmi şti. Bu durum, en büyük gelir kayna ğı , çe şitli
maddelerden yapı lan ve durumları na göre değ i şik adlar ta şıyan putlar olan Kurey ş
aristokrasisinin can damar ı nı kesiyordu. Ayrı ca, İ slâm dini onları n böylece haks ı z
yollardan kazanç sa ğ laması na ve fakir halk üzerinde bask ı kurup sömürmesine
karşı çı kıyor, zay ıflar ve kimsesizler üzerindeki hakimiyetlerine son veriyordu.
İşte bu sebeplerden dolay ı İ slâm'a ve onun tebli ğ cisi Hz. Muhammed (sas)'e
karşı ydı lar.
Öte yandan, İ slam sosyal hayat ı düzenleyen önemli ilkeler getiriyordu.
E şitli ğ i emrediyor, insanlar aras ı nda sı nıf farka kabul etmiyordu, ister köle ister
efendi, ister zengin, ister fakir, isterse erkek, isterse kad ın olsun, bütün insanları n,
insan olma yönünden birbiriyle aynı seviyede olduklar ın ı , ayn ı seviyede doğal
haklara sahip bulunduklar ın ı söyleyen yeni din, getirdi ği insan haklar ı beyannamesi ile Mekke aristokrasisinin belini büküyordu. Mallar ın ın çok kendilerinin de soylu
ki şiler oldukları nı söyleyerek, mal ve nesebi zay ıflar ve kimsesizler üzerinde hâkim
olmalarını sa ğ layan esaslar kabul ederek insanlara sömüren ve onlar ı ömürleri
boyunca köleleri olarak kullanan Kurey ş 'in artı k sosyal ve ekonomik alandaki
baskı n nüfuzu ortadan kalkıyordu. Bu durumda Kurey ş 'in "Allah yan ı nda en
değerliniz takva yönünden- en üstün olan ı nı zdı r" (54), hükmünü getiren; a şiret,
kabile, ı rk, soy-sop'la övünmeye kar şı ç ı kan ve bütün bunlara kar şı savaş açan
İ slâm'a şiddetle saldı rmaları na sebep oluyordu (55).
Aynı şekilde İ slam dini, Arablar arası nda yayg ı n olan ticaret anlay ışı na ve
tefecilik mafyası ile çal ışan ticaret zihniyetine, h ı rsı zlı k, dolandirıcı l ı kk, kundaklama ve zina gibi sosyal ve ekonomik düzeni, ahlaki yap ıyı yakı p yı kan davran ışlara, kız çocukları nı diri diri topra ğa gömerek öldürme, kad ı nları eşya gibi kullanma vb. insanl ı k dışı anlayış lara şiddetle karşı çı ktı bu tür eylemlerin ve tutumlar ı n
Yüce Allah tarafı ndan yasaklanm ış olduğ unu bildirdi (56).
Öte yandan Mekkeli putperestler, insan ı n öldükten sonra dirilece ğini söyleyen, dünyada yap ı lan i ş lerden hesaba çekilinelece ğ ini bildiren, kötülük i ş leyenle5 4 Hucurait suresi, 12.
5 5 Zekai Konrapa, Peygamberimiz..., s. 75; M. Lings, age., s. 68.
56 !bn Kesir, es-Siretu'n-Nebeviyye, tah. Abdin-Vallid, C. 1., s. 183.
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rin Cehennem'e, iyilik yapanlar ı n da Cennet'e gidecekleri kanununu getiren bir
dini kabul etmek istememi ş lerdir. Hayatlar ı zay ı fları ezmek, fakirleri sömürmek,
haksı zl ı kla kazanç sa ğ lamak olan Kurey ş aristokrasisi bu tablodan ürkmü ştür.
Böyle bir hesab gününde yarg ı lann ıanı n kendilerinin aleyhinde olaca ğı m farkı na
varmış lardı r (57).
Kurey ş 'in, Htristiyanl ığa kar şı olması n ı n ve Ha ş imoğ ulları ile Umeyye
oğ ulları aras ı nda ezeli bir rekabetin bulunmas ı nı n da islâm'a kar şı olmaları nda
büyük etkisi olmu ş tur.
İş te bu yüzden Kurey ş 'in putperest ileri gelenleri, Mekke site devletinin
idarecileri ve aristokrasisinin de temsilcileri olan bu Mekkeli putperestler İ slâm
dü ş manl ığı nı n ba ş müsebbipleriydi. Ebü Tâlib'den sonra Ha şimoğ ulları nin en
yaş l ı sı olan ve kabile reisli ğ i beklentisi içerisinde bulunan EbG Leheb, Umeyye
oğ ulları n ı n ba ş kan ı durumundaki Ebii Süfyan, Mahzum kabilesinin ileri gelenlerinden EbG Cehl ve Velid b. Mu ğ ire ile Utbe b. Rebia, Umeyye b. Halef ve
karde ş i Ubey, tan ı nmış kahraman As b. Vail, Abdüddar o ğ ulları ndan Nadr b.
Haris, Hz. Pemgamber'in day ı zadesi Esved b. Abd Ye ğ us, Hars b. Kays, Züheyr
b. EbG Ümeyye, Utbe b. Eki Mu'ayt, Hakem b. Ebi'l-As, Mut'im b. Adiy, Esved
b. Muttalib, EbG'I-Buhtert vb. putperest Mekkelileri islâm' ı n ba ş düş manları olarak zikredebiliriz (58).

6 Habe şistan'a Güçler
-

Hz. Muhammed (sas)'in insanl ığ a sundu ğ u birlik ve bar ış dini islam, birden
çok tanr ı lar' olan, sosyal ve ekonomik düzenleri bask ı , e şitsizlik ve sömürü, h ı rsı zl ı k ve tefecilik temelleri üzerine kurulu bulunan, her türlü ahlaks ı zl ığı yapmay ı
gelenek haline getiren putperest Mekkelilerin amans ı z mücadeleriyle kar şı la ştı .
İ slâm'ı n insan zihniyetinde ve ya şayış düzeninde yapmak istedi ğ i inkilâb ı engellemek isteyen Kurey ş aristokrasisi özellikle zay ı f ve savunması z müslümanlara eza
ve cefa ederek islâm hareketini önlemeye çal ıştı lar. Öyle ki, Mekke'de ya şayan
müslümanlar mü ş riklerin amans ı z ve insanl ı k d ışı i ş kencelerine dayanamaz hale
geldiler. Bu durumu yak ı ndan gören islam Peygamberi onlar ı n belli bir süre Mekke
dışı na ç ı kmalar ı nı ve putperest Mekkelilerin i ş kencelerinden uzak kalmalar ı n ı
istiyordu. Ama onlar ı nereye gönderebilirdi veya göndermeliydi? Semâvi' dinlere
saygı bile göstermeyen mecGst dinindeki Sâsântlerin hâkimiyetindeki Yemen'e mi
göndermeliydi? Yoksa Arabyar ı madası nda H ı ristiyan ve Yahudilerin ya şad ığı bir
ülkeye mi? Fakat Kurey ş 'in kolu her tarafa yeti ş iyordu, nereye gitseler kendilerini
bulabilirlerdi. Bu durumda geride birtek Habe ş istan kal ı yordu. Ayr ı ca Habe ş istan
57 Mevlâna Ş ibli, Asr- ı Saadet, çev, O.R. Do ğrul, ist. 1973, 1, s. 150.
58 Hitti, Siyasi ve Kültürel- ı slâm Tarihi, çev. S. Tu ğ , C. 1, s. 165 vd; Watt,
Hz. Muhammed Mekke'de, s. 55 vd; M. Lings, age., s. 70 vd.
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hükümdar ı n ın H ı ristiyan oldu ğu ve ülkesinde hiçkimseye zulmedilmedi ğ i bilinmekteydi (59).
Neticede, Allah resi.ilü Müslümanlar ı n Habe ş istan'a hicretine izin verdi ve bu
ülkeye birkaç defada hicret edildi. Bunlardan birincisi, Hz. Peygamber'in müslümanlardan isteyenlerin Habe ş istan'a hicret edebileceklerine izin vermesiyle, nübüvvetin beş inci y ıl ı nda oldu. M.S. 615 y ıl ı nda gerçekle ş en bu hicret kafilesine birisi
kad ı n oniki ki ş i katı ld ı . Ancak ilk muhacirlerin be ş i kad ın olmak üzere onalt ı ki şi
oldu ğ u da belirtilir. Bu kafilede, ba şta Hz. Osman ve han ı mı Rukiye olmak üzere,
Eb ıl Huzeyfe ve han ı mı Sehle, Zübeyr b. el-Avvam, Abdurrahman b. Avf, Ebû
Seleme ve kar ı sı Süleyme, Abdullah b. Mes'ud ve Osman b. Maz'un gibi ünlü
sahâbiler vard ı . Amr b. Rebia ve kar ı sı Leyla, Hatib b. Amr, ELA Sebere b. Ruheyn
(Eb ıl Berre b. Ebis Rehm) ve Haris b. Suheyl ilk Habe şistan kafilesinde bulunan
öteki sahabilerdi. Adları belirtilen ki ş iler, belki de hicret edebilecek imkana sahib
oldukları için, hicret ederlerken, özellikle zay ı f ve kimsesiz müslümanlar Mekke'de
kaldı lar. Habe şistan'a gelen müslüman göçmenler Habe ş Necaş isi Adhame (Ashame) b. Amr tarafı ndan iyi kar şı landı lar.
Mekkeli müslüman göçmenler, Habe şistan'da çok huzurlu ve rahat olmaları na rağ men, fazla kalmak niyetinde de ğ illerdi, vatan hasreti ba ğırları nı yakıyordu.
Nitekim, Habe ş istan'da bir isyan ç ı kması , Hz. Muhammed (sas)'le Kurey ş arası nda
mütareke yap ıld ığı dedi-kodusunun yay ılmas ı üzerine, üç-beş ay sonra bir k ı sm ı
Mekke'ye döndü, fakat Mekke'ye girmek istediklerinde ve Kurey ş tarafından engellendiklerinde sözkonusu ş ayian ın yalan oldu ğ unu öğ rendiler ve döndüklerine
pi şman oldular. Serbestçe Mekke'ye giremediler; çaresiz olarak bir k ı sm ı gizlice
bir k ısm ı da baz ı Mekke'li kabile reislerinin himayesinde ancak ş ehre girebildiler
(60).
İ kinci hicret kafilesi, ilk hicret olay ı ndan birkaç, ay sonra hareket etti.
İ kinci kafilede bulunan müslüman göçmenler, birisi kad ı n olmak üzere 81 ki şidir.
Kad ı n muhâcir sahabi, kocas ı Ubeydullah b. Cah ş ile birlikte hicret kafilesine
katı lan Ummü Habibe idi. K4 -filenin ba ş kanı Hz. Peygamberin amcası El:A Tâlib'in
oğ lu Ca'fer'di.
Müslümanları n Habe şistan'a hicret etmelerinden k ısa süre sonra Hz. Ömer ile
Hz. Hamza müslüman olmu şlard ı . Onları n müslüman olmalar ıyla birlikte büyük
güç kazanan müslümanlar aç ı kca Ka'be'ye gitmeye ve ibadet etmeye ba şlad ı lar.
Müşrikler eskiden oldu ğ u gibi onlara kolayl ı kla saldı ramı yorlard ı . Müslümanlar
biraz rahatlad ı lar ve nefes ald ı lar. Bu durumdan haberdar olan ve cesaret alan baz ı
müslümanlar Mekke'ye dönmek istediler. Ancak belirtilen sebeplerle Mekke'ye
dönen ve fakat Mekkeli putperestlerin himayesinde şehre girebilen muhâcirler
59 İbn İshak, Sire, s. 154-155; Hin Hişam, Sire, 1, s. 208.
60 bn Hiş iim , Sire, s. 208; Martin Lings, age. s. 75.
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döndüklerine çok pi ş man olurlarken, Mekke'den gelen haberlerle iyimserli ğe
kapı lmayan, sab ı rla gurbette kalmaya devam eden müslümanlar Hcretin 7. y ı l ı na
(MilâclI 629) kadar Habe ş istan'da yaş ad ılar. Çünkü can güvenlikleri, inanç ve
ibadet özgürlükleri vard ı .
Müslüman muhacirlerin Habe şistan'da inanç ve ibadet özgürlü ğ üne kavu ştukları nı , dinlerini rahatça ya şad ı kları nı öğ renen putperest Mekke aristokrasisi
onlar ı buradan ç ı kar ı p Mekke'ye getirmenin yollar ı n ı arad ı lar. Habe ş Neca ş isinin
arkada şı durumunda olan Amr b. As ile Abdullah b. Eb0 Rebia'y ı bu gaye ile Habe şistan'a yollad ı lar. Amr ve arkada şı çe şitli hediyelerle Neda şi'nin huzuruna
ç ı ktı lar; atalar ı n ı n dinlerini kötüleyen, putlar ı na kar şı ç ı kan müslüman hem şehrilerini kendilerine iade etmesini istediler. Ayr ı ca, ona, müslümanlar ı n Hz. İ sa ve
H ı ristiyanl ı k hakk ı nda çirkin ş eyler söylediklerini ileri sürdüler. Bunun üzerine Necâ ş i bir meclis kurdu, müslümanlarla konu ş mak ve kendisine söylenilenlerin do ğ ru
olup olmad ığı nı öğ renmek istedi. Müslümanlar ad ı na konu şan kafile reisiCa'fer,
yapı lan ithamları kesinlikle reddetti. Islam' ı n esasları na ve Hz. İ sa ile ilgili görü ş lerini aç ı klad ı . Bu konuda Kur'ân'dan baz ı ayetler okudu. Onu göz ya şları nı silerek
dinleyen Necâ ş i sonunda, "yemin ederim ki, bu din ile İ sa'nı n getirmi ş oldu ğ u din
ayn ı kaynaktan ç ı kı yor, gidiniz dininizi ya şayı nı z, sizi kimseye vermiyoruz..."
dedi.
Habe şistan'daki göçmen müslümanlar, Hicretin 7. y ı lı na kadar bu ülkede
ya şadı lar, Hz. Peygamberin haber göndermesi üzerine gemilerle Medine'ye döndüler. Habe şistan muhacirlerinin dönü ş ü Hayber fethi ile ayn ı güne rastlam ış ve Hz.
Peygamber iki zaferi birden kutlama sevinci ya şamış tı r (61).

8- İslâm'ın Mekke Devrinde Meydana Gelen Baz ı Önemli Olaylar
Ömer b. el-Hattab 'ın Müslüman Olu ş u: Hz. Muhammed (sas)'in nübüvvetinin
6. y ı l ı n ı n en önemli olay ı , belki de, Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in müslüman olu şları dı r. Hz. Hamza'n ı n, Eb0 Cehl'in Hz. Muhammed (sas)'e hakaret etmesi olay ı na
kazarak İ slâm' ı kabul etti ğ ini daha önce belirttik. Hz. Hamza'n ı n müslüman olu ş u
Müslümanlar ı çok sevindirdi ğ i gibi, mü ş rikleri de çok üzmü ş tü; öyle ki mü ş rikler
bu tür ihtida olaylar ı na imkan vermeyecek tedbirler almaya karar vermi ş ler ve
Hz. Peygamber'in can ı na k ıymay ı bile gündeme getirmi ş lerdi (62).
Ömer b. el-Hattab, Kurey ş kabilesinin Adiy oğ ulları koluna mensuptur.
Mekke'de doğ du ve çocuklu ğ unu deve çobanl ığı yaparak geçirdi; iyi bir süvari ve
pehlivan olarak ün yapt ı . Çok iyi bir hatib olan Ömer, müslüman olmadan önce
okur-yazard ı (63).

61 Doğuş tan Günümüze Büyük islam Tarihi, C. 1, s. 213-214.
62 İbn İshak, Sire, s. 151 vd; İ bn Hiş am, Sire, s. 184 - 185.
63 İbn İ shak, Sire, 160-165; İ bn Hi ş am, Sire, 225 vd.
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Ebû Hafs künyesiyle ça ğı rı lan Hattab o ğ lu Ömer, Kurey ş 'in Hz. Muhammed
(sas)'i ortadan kald ı rmak gayesiyle yapt ığı geni ş tabanl ı toplantı ya katı lanlardan
biriydi. Hz. Peygamberi öldürüp Kurey ş 'in vermeyi vaadetti ğ i büyük ödülü almak
istiyordu. Bunu gerçekle ştirebilmek üzre, silahl ı olarak toplant ı yerinden ayr ı ld ı
o sı rada Hz. Peygamber'in oturmakta oldu ğ u Erkam' ı n evine do ğ ru yola koyuldu.
Yolda Abdullah o ğ lu Nuaym (veya Sa'd)'a rastlad ı ; o.,Ömer'e nereye gitti ğ ini sordu. Hz. Muhammed'i öldürmeye gitti ğ ini söyleyince, Nuaym ona böyle bir i şi asla
yapamayaca ğını bildirdi. Bu sözlerinden onun da müslüman oldu ğ unu anlayan
Ömer, k ı lı cı nı çekerek hücum etmek isteyince, Nuaym ona k ı z karde şi Fatı ma ve
eni ştesinin de müslüman olduklar ı nı haber verdi. Bu haberi i ş iten Ömer, onu
bı raktı ve kız karde şinin evine doğ ru hı zla yürüdü. Eni ştesi ve kı z karde şi o sı rada
yeni nâzil olan (Taha veya Rahman sûresinin) â'yetleri okuyorlard ı . Ömer'in geldiğ ini duyunca ellerindeki sahifeleri saklad ı lar, fakat evin önünde bazı âyetleri dinleyen Ömer, içeri girince, onlara ne okuduklann ı sordu ve her ikisine birden saldı rd ı . Bu arada kendisine engel olmak isteyen k ı z karde şini tokatlad ı . O zaman
kı z karde şi Ömer'e sert bir ç ı kış yaptı ve hem kendisinin hem de kocas ı nı n müslüman olduklar ın ı , o sı rada Kur'ân okuduklar ın ı söyledi. K ız karde şine ş aş k ı nl ıkla
bakan Ömer yeni bir durumdayd ı , yapt ı klar ına pi şman oldu, k ız karde ş ine okuduklar ı ayetleri getirtti ve tekrar ilâhî valliyle beraber oldu. Okudu ğu Kur'an
ayetleri kendisinde büyük manev1' tesir yapt ı . Daha sonra yan ındakilerle birlikte
Hz. Peygamber'in huzuruna gitti, kelime-i tevhidi ikrar edip müslüman oldu
(64). Hz. Ömer kelime-i tevhidi ikrar edince Hz. Peygamber ve oradaki müslümanlar topluca "Allahuekber" dediler, Ömer'in müslüman olu ş una çok sevindiler.
Müslümanlar daha sonra Hz. Ömer'in teklifi üzerine topluca ibâdet etmek üzere
Ka'be'ye gittiler. Hz. Ömer, Mekke'li müslümanlar ı n k ı rk ı nc ı sı oldu.
Soy kütüğ ü 9. atası nda, yani büyük dedesi Ka'b'de Hz. Peygamberle birle şen
Hz. Ömer müslüman oldu ğ unda (616) 33 ya şı ndaydı . Peygamberimizden 13 ya ş
küçük olan Hz. Ömer (ra), 644 y ı l ı nda 63 ya şı ndayken öldürüldü. Hz. Ömer'in
müslümanl ığı çok güzel oldu ve islam tarihine alt ı n harflerle yazı ldı .
Mekkeli müslümanlarla beraber Miladi 622 y ı lı nda Medine'ye hicret eden Hz.
Ömer, Hz. Peygamberin hayat ı nda yapı lan tüm gazvelere kat ı ld ı . Kı zı Hafsa ile evlenmesi sebebiyle Hz. Muhammed'in kay ı npederi olma şerefine eri şen Hz. Ömer,
sağ l ığı nda cennetlik olduklar ı haber verilen on ki şiden biridir. On yı l süreyle
halifelik yapan, islam devletinin siyast, idâ ı^ı askeri', adli', içtimai, iktisadi' ve
zira? müesseselerinin kurulmas ı nda ve kurumla ş ması nda istisnai bir rolü bulunan
Hz. Ömer (el-Faruk)'in Iran, Irak ve Suriye'nin fethindeki hizmetleri de çok
büyüktür.

a) Ebû Teılib ve Hz. Hatice'nin ölümü
Mekkeli mü ş riklerin Müslümanlara ve Ha ş imoğ ullanna uygulad ığı muhasaranı n kalkması ndan 8 ay kadar sonra Eb ıl Talib öldü. Tı pkı gerçek babas ı gibi
64 İbn Ishâk, Sire, s. 220-224.
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Hz. Muhammed'i çok küçük ya ştan himayesine alan ve koruyan, peygamber
olduktan sonra da onu kesinlikle yaln ı z bı rakmayan, kuvvet ve dirayetiyle ona
kanat açan Mekke'nin yöneticisi Ebtı Tâlib, oldukça ya ş lanmış tı . Hz. Muhammed
(sas)'in peygamberli ğinin onuncu y ı lı nda hastaland ı . Hastal ığı nı n giderek artması
üzerine Kurey ş 'i toplantı ya çağı rd ı ve onlara Hz. Muhammed'e iyi davranmalar ı nı
tavsiye etti. Kurey ş de ona, ölmeden önce bizi ye ğenin Muhammed'e götür, onunla
barışalı m demi şlerdi. Hz. Peygamber durumu amcas ı ndan öğ rencince, ey amca
eğer "la ilahe illallah" derlerse aram ı zda ihtilaf olmaz demi ştir. Ancak Kurey ş bu
talebi reddetmi ş ve Hz. Peygamber'e, "Ka'be'de"ki şu kadar putu b ı rak ı p da bir
Allah'a inanmamı zı mı istiyorsun" diyerek da ğı lmış lard ı r.
Kurey ş 'e kar şı , "vallahi, hepsi beni çi ğneyip geçmedikçe Hz. Muhammed"e
ula şamazlar" diyen ve ömrü boyunca ye ğenini koruyan Eb ıl Talib, Peygamberimizin doğ umundan 49 yı l 8 ay 11 gün sonra, 87 ya şı ndayken öldü. Ebi.) Talib
öldüğ ünde Hz. Peygamber 50 ya şı na girmek üzereydi. Buna göre Ebi) Talib,
Milâcli 620 yı l ı nda ölmü ş oluyordu. Baz ı müslüman yazarlar Ebi) Talib'in ölüm
döşeğindeyken İ slâm'a girdi ğ ini söylerlerse de, ço ğ unlu ğ un görü şüne göre o müslüman olmadan ölmü ştür (65).
Peygamberli ğ inin 10. yı lı nda Hz. Muhammed (sas)'i üzen bir ikinci olay, ilk
müslüman ve sevgili e şi Hz. Hatice'nin ölümüdür. Hz. Hatice, Ebeı Talib'in son
günlerinde hastalanarak yata ğa dü ştü. Onun hastal ığı nı n a ğı rla ş ması üzerine Hz.
Peygamber şöyle demi ştir: Ey Hatice! Allah seni İ mran kı zı Meryem'e ve Fir'van'un k ızı Asiye'ye üstün k ı lch". Kocası Hz. Peygamber tarafı ndan bu sözlerle
teselli edilen Hz. Hatice, Ebi) Talib'in ölümünden üç gün sonra, 65 ya şı ndayken bu
dünyadan ayr ı ldı (66).
Hz. Peygamber, ilk e şi ve ilk müslüman Hz. Hatice'' , i çok sevmi ş ve saym ıştı r, onun üzerine evlenmemi ştir. Hz. Peygamberin nesli de Hz. Hatice'den olan
çocukları yoluyla devam etmi ştir. Hz. Hatice'nin çocuklar ı ndan Kası m küçük
ya şta ölmü ş , kı zları ndan Zeyneb Ebu'l-As ile evlenmi ş , fakat kocası mü şrik olarak
kalmaya devam etti ğinden bir ara onu b ı rakı p Medine'ye gelmi ştir, daha sonra
Ebu'l-As müslüman olunca Zeyneb onunla tekrar evlenmi ş ve ondan Ali ad ı nda bir
oğ lu ile Omame ad ı nda bir kı zı olmu ştur. Önce Mu ğ ire b. Nevfel ile bir evlilik
yapan Ümâme bir müddet dul hayat ı ya şamış , halası Hz. Fat ı ma'nı n ölümü üzerine Hz. Ali ile evlenmi ş tir. Rukiye ve Ümmu Kulsüm ise Hz. Osman ile evlenmi ş lerdir. Hz. Hatice'nin küçük k ı zı Fatı ma, biset y ı l ı nda doğ mu ştu ve Hz. Ali ile evliydi. Hz. Peygamber'in Rabb ı 'na kavu şmasindan altı ay sonra o da vefat etmi ştir.
65 1bn ishâk, Sire, s. 227-231; İbn Hiş âm, Sire, s. 277.

66 Doğuş tan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, C. 1, s. 215-230; M. Lings, Hz.
Muhammedin Hayatı , s. 145 vd; Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 90 vd.;
M. Rodinson, age., s. 130.
130

Hasan, Hüseyin, Muhsin Zeyneb, Ummü Kulsum ve Abdullah adlar ında çocuklar ı
olan Hz. Fatı ma İ slam tarihinde önemli bir yere sahiptir.
ELA Talib ve Hz. Hatice'nin ölümü Hz. Peygamberi gerçekten çok üzmü ştür;
öyle ki, bu y ıla, "Üzüntü Y ı lı " adı verilmi ştir. Yüce Allah, üzülen kulu ve res ıllü
Hz. Muhammed'i baz ı olaylarla oldukça sevindirecektir.
Eb ıl Tâlib'in ölümünden sonra Kurey ş Hz. Muhammed'e olan dü ş manlığı nı
artı rdı . Ebi) Talib'in ölümünden sonra Hâ şimiler içerisinde en ya ş lı ki ş i olması
sebebiyle bu kabilenin ba ş kan ı durumuna gelen Ebâ Leheb ile Hakem b. el-As,
Ukbe b. Mu'ayt gibi mü ş riklerin önderli ğinde Hz. Peygamber'e ve ashabma eza ve
cefaya devam ediyorlard ı .

b) Hz. Peygamber'in Taire Gidiş i
Kurey ş 'in eza ve cefalar ı artı k dayan ı lmaz bir a şerı l ığa ula ştı . Öyle ki,
Mekke'de Ça ğrı sı 'nı ba şarı ya ula ştı ramayaca ğı düşüncesine varan Hz. Peygamber,
kom ş u şehirlerden birine giderek İ slam't buradan yaymaya devam etmeyi tasarladı . Bu gaye ile, bir gece gizlice Mekke'den ç ı ktı ve manevi çocu ğ u Zeyd b.
Hârise ile birlikte Tâif şehrine gitti. Miladi 620 y ı l ı nda vuku' bulan Taif yolculu ğ u
Hz. Peygamberin hayat ı ndaki en zor günlerden biri oldu. Taif'in ileri gelenlerinden
birkaç ı nı ve öteki birkaç ki ş iyi islâm'a çağı ran Hz. Peygamber çok ş iddetli bir
tepki ile kar şı la ştı . Taifliler, Kurey ş 'le olan dostluk ve iyi kom ş uluk ili şkilerini de
unutarak Hz. Muhammed'e ta ş ve sopalarla sald ı rdı lar. TLif e şrafı onunla alay
ettiler, ayak tak ı mı da ta ş ve sopalarla onu kovalad ı lar. Taifiilerin kovalamas ı ndan kurtulan Resulullah yorgun, bitkin ve çaresiz bir durumda Rabia'n ı n oğ ulları
Utbe ve Ş eybe'nin ba ğı na sığı ndı . Bağin koruyucusu olan Addas ad ı ndaki ki şi
Hz. Peygamberi iyi kar şı lad ı . Dinler hakk ı nda sohbet ettiler, daha sonra da Hz.
Peygamber onu İ slâm'a çağı rd ı , Addas müslüman oldu. Mü ş riklerden birinin himayesinde Mekke'ye dönebilen Hz. Peygamber çok güç şartlar alt ı nda ça ğrısı na devam etti. Bu arada Mekkelilerden baz ıları İ slâm' ı kabul ettiler.

c) Hz. Peygamberin Sevda ve Ai şe Ile Evlenmesi
Hz. Hatice'nin ölümünden sonra dul ve yaln ı z kalan Hz. Muhammed (sas)'e
ilk müslümanlardan ve Habe şistan muhacirlerinden olan Maz'un'un o ğ lu Osman' ı n
kar ı s ı Havle, Sevda veya Ai ş e ile evlenmesini teklif etti. Hz. Peygamber de Havle'nin fikrini uygun bulmu ş , teklifine kat ı lm ış ve Sevda ile evlenmi ştir. Ayr ıca Hz.
Ebû Bekr'in kı zı küçük yaştaki Ai şe ile ni şanlanan Hz. Peygamber, Medine'ye
hicret ettikten sonra da onunla evlenmi ştir.

d) Mu 'cize ve Mi'rac Olay ı
Mu'cize, sözlükte, insanlar ı n benzerini yapmaktan aciz kald ığı , olağanüstü
şey anlaman ı gelir. Istı lahta ise, mu'cize, peygamber seçilen ki ş inin peygamberli-
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ğ ini ispatlamak için Allah taraf ı ndan kendisine lütuf ve yard ı m sağ lanması yla beraber meydana getirdi ğ i al ışı lmışı n dışı ndaki bazı durumlardir. Ku şkusuz insanlar
kendilerini ı slah etmek ve gerçe ğe ula ştı rmak için gönderilen peygamberleri yalanlam ış lar; bazı insanlar hayat modeli olarak gönderilen peygambere rahatl ı kla
inan ı rken bir k ı sı m insanlar peygamberin davetine kar şı ç ı km ış lar, onu ve çağ rısı nı yalanlam ış lard ı r. İşte bu gibi durumlarda.Yüce Allah peygamberlerini mucizelerle desteklemi ş tir. Mu'cize tabiat kanunlar ı ile aç ı klanamayan, gerçekli ğine itiraz
olunamayan ve doğ rudan Allah' ı n fiili olan bir olay olup, peygamberi daveti ve
vazifesinin doğ rulu ğ u konular ı nda desteklemek gayesine yöneliktir, yoksa baz ı
muannid kimseleri Din'e sokmak için de ğ ildir.
Yüce Allah, Ku ı 'ân'da, kullar ı aras ı ndan seçip, "rabban ı eğ itim"den geçirdikten sonra Ça ğ r ı sı nı insanl ığa duyurmakla vazifelendirdi ğ i Peygamberlerine,
gerekti ğ inde, "mu'cize" verdi ğ ini bildirir. Salih, İ brahim, Müsa ve İ sa peygamberlere verdi ğ i mu'cizelerle bunu örneklendirir. Peygamberlerden ve gönderildikleri
kavimlerin tutumlar ı ndan sözedilirken her peygambere verilen mu'cizeye ayr ı ayrı
temas edilir. Mesela, resüllerin ilki Hz. Nuh'dan bahsedilirken Nuh tufant ve
Nuh'un gemisinden; Hz. İ brahim'in peygamberli ğinden ve mürüvvetinden sözedilirken de Nemrut taraf ı ndan ate şe at ı l ışı ndan ve ate ş in onu yakmayışı hâdisesinden
birer birer hârikulada olay (mu'cize) olarak bahsedilir.
Öyleyse, hiçbir zaman peygamberini yaln ı z b ı rakmayan Cenab- ı Hak, ihtiyaç halinde, mu'cize yoluyla, nebisine yard ı m eder. Her devirde, en ilgi çekici ve
etkileyici konularda Allah peygamberine mu'cize izhar etme imkan ı verir. Hz.
İ sa'n ı n hastalar ı iyile ştirmesi,kayminin şa ş kı nl ığa dü ş mesine ve birço ğ unun dâvetini kabul etmesine yol açt ı ise, Allah' ı n son Elçisi Hz. Muhammed'in en büyük
mu'cizesi Ku r'ân- ı Kerim'de, muhtevas ı , fesâhat ve bela ğat ı ile, putatap ıc ı araplar ı
şa ş kı na çeverdi ve onlardan birço ğ u Kur'ân'a hayran oldular, tesirinde kald ı kları
bu Hah? kelam ı dinleyerek müslüman oldular. Gerek Kur'ângerekse K ı sas-, Enbiya
kitaplar ı ilk peygamber Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlerin izhar ettikleri mu'cizeleri zikrederler.
Zihni' ve mant ı k? yapı ları , inanç ve davran ış yönleriyle aralar ı nda önemli
farkl ı l ı k bulunan insanlara hitabetmek durumunda olan peygamberlerin mu'cize
ile desteklenmesi bazan bir zaruret durumuna gelir. Verilen haberlere, söylenilenlere inanmak, onlar ı n do ğ rulu ğ unu kabul etmek isteyen insanlar, sunulan bilgilerin mü şahadelerle aç ı klanması nı ve delillendirilmesin: isteyebilirler (67). İş te
peygamberler, ilahi' vahyin bildirdiklerini görgü şahitlerinin huzurunda insan iktidarı dışı nda kalan bir yolla meydana gelen 'mu'cize olay ı ' ile do ğ rularlar. Sonuçta,
gözleri önünde meydana gelen hâdiseyi ancak ilahi kaynakl ı yard ı ma nall olan
kimselerin yapabilece ğ ine inanan insanlar Hakka teslim olurlar. Bu şekilde gerçekle şen mu'cize bir çe ş it tebli ğ yolu ve metodudur.
67 M. Hamidullah, islâm Peygamberi, C. 1., s. 105.
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Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (sas)'e Yüce Allah' ı n birtak ı m
mu'cizeler verdi ğ i ve onun da bunları kavmine izhar etti ği muhakkakt ı r. Bu mu'cizelerden bir k ı smı Kur'an'da, bir k ısmı da Siyer kitaplar ı nda zikredilir.
Hz. Muhammed'in mu'cizelerinin kayna ğı nı yalnı zca Kur'ân'da aramamak,
mu'cize konusunda önemle üzerinde durulmas ı gereken bir husustur. iyice bilinmelidir ki, Kur'an-1 Kerim ne mu'cizeler ne de siyer kitab ıdı r. Hz. Peygamberin
hayatı ndan uzunlaması na söz etmez, fakat onun kim oldu ğ unu genel sıfatlar ı ışığı nda aç ı klar. Öyleyse, mu'cizelerin kayna ğı nı Kur'ân'da aramak ilke olarak
yanl ışt ı r.
Gerçekte, Kur'ân, peygamberlerin mu'cizelerinden sözetmekle birlikte
bunları n esas itibariyle Allah' ı n filleri oldu ğ unu vurgular. Bu bak ı mdan mu'cizelerin harikuladeli ğ i insanlara göredir, Allah (c.c.) için olagand ışıl ık diye birşey
yoktur. Ayrı ca, olaylar, olu ş durumları nı ve de ğerlendirili ş lerine göre de, normal
dışı ve takat harici say ı labilirler. Mesela, bir iç patlama yahut di ğer bir gökyüzü
varl ığı ile çarp ışma ay ı ikiye bölebilir. Ancak, ayn ı bölünme olay ı , Allah tarafı ndan peygamberin tam ona ihtiyac ı olduğ u bir sı rada takdir edilip gerçekle ştirilmi şse, buna mu'cize denilir. Mu'cize, bir ihtiyaca ba ğ l ı olarak verilmi ştir ve bir
ihtiyacı gidermeye yöneliktir. Ş üphesiz, gerçeklerin anlat ı lması uygun metotlarla
olur; mu'cize istemeden gerçekleri kabul edenler oldu ğ u gibi, mu'cizeye ihtiyac
duyan ve ancak mu'cize yoluyla mutmain olanlar da vard ı r. Mu'cizeye rağ men
hakikati kabul etmeyen ve yanl ış yolda yürümeye devam eden insanlar ı n varl ığı nı
da unutmamak laz ı md ı r.
Hz. Peygamberden bize ula şan birçok hadis ile pekçok tarihi olay islam
peygamberinin gerçekle ştirdiğ i mu'cizelerin varl ığı nı aç ı kca bildirir. Temelde,
imana ve- akide yap ı sı na mu'cize olay ı nı , tabiat d ışı ve harikülade oldu ğ u için,
sı radan olaylar gibi ispat etmek mümkün de ğ ildir, bu olaylar daha çok sem7
delillerle bildirilirler.
Hz. Peygamberin mu'cizeleri öteki peygamberlerin mu'cizelerinden farkl ı dı r.
Önceki peygamberlerin mu'cizeleri geçici ve billi say ı daki insana yönelikti. Ayrı ca,
süreklilik arzetmeyen bu mu'cizeleri kabul etmeyenler helak ediliyordu. Oysa, Hz.
Peygamber'in mu'cizesi ne sadece göze hitab edici nede geçicidir. Hem göze hem
de kulağ a, hem akla hem de gönüle hitabeden mu'cizeleri, t ıpk ı risâleti gibi,
kal ıc ıd ı r.
Hz. Peygamberin mu'cizelerine özel kitaplar tahsis eden İ slam bilginleri onlar ı çeş itli bölümlere ay ırırlar. Hz. Muhammed (sas)'in en büyük mu'cizesi Kur'ân- ı
Kerimdir. O, onun bir benzerini getirmeleri hususunda bütün insanlara meydan
okudu, fakat buna hiçbir kimse güç yetiremedi, te ş ebbüs edenler de gülünç durumlara dü ş tülür. Ay ın ikiye ayr ı lmas ı , hurma kütü ğünün inlemesi, parmaklar ı ndan
su akmas ı , k ızart ılm ış koyun etinin zehirli oldu ğ unu haber vermesi, putlar ın yere
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serilmesi, Mekke'nin fethedilece ğ ini.... haber vermesi onun mu'cizelerinin ba şl ı caları dı r.
Hicretten yakla şı k altı ay kadar önce, Receb ay ı nı n 27. gecesi vuku bulan
İ srâ ve Mi'rac olay ı onun mu'cizelerinin bir di ğeridir. İ srâ ve Necm siareleri İ srâ
olayı nı geni ş olarak bildirirler. Hz. Muhammed'in, geceleyin Mescid-i Haram
mı ntı kasandan Kudüs'teki mescid-i Aksa'ya götürülmesine, Mescid-i Aksa'dan gök
katları na ve oradan da vard ığı en son yere kadar olan bölüme de mi'rac denilir.
Sahih hadis kitaplar ı (Kutüb-ü sitte), Siyer ve tarih kitaplar ı ittifakla mirac ı n meydana geldi ğini haber verirler. Ba ş ka bir ifade ile İ srâ vemi'rac hâdisesinin delilleri
Kur'ân âyetleri ile Hz. Peygamberin sahih hâdisleridir. Mi'rac olay ı , t ı pk ı Allah' ı n
tavsif ve tasvir edildi ğ i gibi telakki ve mülahaza edilmelidir (68).
Asl ı nda, Hz. Peygamberi sevindirmek, taltif etmek ve yüceltmek için Allah' ı n
inayetiyle gerçekle şen 'mirac mu'cizesi', normal olaylar ı n ispat edildi ğ i gibi tecrübe ve mü şahadeye dayanan delillerle ispat edilebilir bir olay olmay ı p, be şer bilgi
kaynakları nı a şan ve insan kudretinin ötesinde bulunan ilahi' kaynak!' bir hâdisedir.
Bütün duyu ve kavray ışlar ı n ötesinde bulunan Yüce Allah âciz bir varl ı k
olan insana sonsuz kudret ve kuvvetini kulu ve elçisi Hz. Muhammed'in yapt ığı bir
i ş le göstermesi demek olan 'mi'rac mu'cizesinde' temel unsur muhtevad ı r, yani Hz.
Muhammed (sas)'in Yüce Allah kat ı na yükseli şidir. Mi'rac olay ı n ı anlatan çok
say ı da rivâyet ve haber mevcuttur. Ancak, gerek mi'rac olay ı n ı n olu ş biçimi
gerekse mi'rac esnas ı nda meydana gelen olaylar ı n sıralar ı ve tesbiti ile alakal ı
rivâyetler farkl ı lı k arzederler. Meselâ, bir k ı sı m rivâyetler miracı n mâneVr oldu ğ unu, cismi olmadığı nı bildirirken, bir k ısı m rivâyetler de hem cismi hem de ruhi
planda gerçekle şmi ş oldu ğ unu haber verirler (69).
Öte yandan, İ srâ ve mi'rac İ slâm'ı p şahit oldu ğ u olaylardandı r. Allah' ı n Hz.
Peygambere büyük bir lütfu ve ihsan ı dı r. Hz. Muhammed, bu olayla, zaman ve
mekandan münezzeh olan Allah' ı n tecellisine ve ilâhi" hitab ı na nâil olmu ş , hiçbir
peygamberin ula şamadığı çok yüce bir makama eri ş mi ştir. Yüce Allah, İ srâ ve
Mi'rac'laKat ı nda'ki derecesi yükselen Hz. Muhammed'e dillerin anlatmaktan, ak ı lları nda kavramaktan aciz kald ığı birçok ilahi gerçe ğ i bildirmi ştir. Zaman ve mekan kay ıtları dışında, mülk ve meleldita dair haber vermi ş tir. Ancak bu önemli
olay ı anlatan rivâyetlerin senetlerindeki farkl ı l ı klar, farkl ı anlat ı mlara ve anlamalara sebep olmu ş tur. İ srâ gecesiyle mi'rac gecesi bir midir, yoksa birbirinden ayr ı
iki hâdise midir? Ruhen mi yoksa bedenen mi olmu ş tur? Rüya da m ı yoksa uya68 Ahmed Cevdet, Kısas-ı Enbiya, C. 1-1, s. 104.
69 Seyyid Süleyman Nedvi, Asr- ı Saadet, C. VI; orduca olan bu 6. cilt türkçeye çevirilmemi ş tir. Ayrıca bkz.: Asr- ı Saadet, C. III, s. 1450 vd; Ibn Hi şâm, Sire,
1, s. 160 vd.
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n ı kken mi gerçekle ş mi ş tir? vb. sorular ın sorulması na ve bunlara göre içtihadlar ın
yap ılmas ı na yeni görü şlerin ortaya at ı lmas ı na yol açm ışt ı r. Müslüman bilginlerin
büyük çoğ unluğunun görüş ü İ srâ vemi'rac ı n bir gecede, uyan ı k halde ve Resulul-,
lah'ı n nübüvvetinden sonra ruhu ve bedeniyle bir defada meydana geldi ğ i yönündedir. İ sra ve mi'rac ı n vuku bulduğ u kesin olduğ undan ve herkes bu hususta görü ş
birli ğ i içinde bulundu ğ undan ihtilaf, olay ı n tafsilat ı ve olu ş durumu ile ilgilidir.
Asl ı nda, Hz. Peygamberin risâletine inananlar için mi'rac ı n keyfiyeti, nası ll ı k ve
niceli ği değ il, sundu ğ u mesaj ve güttü ğ ü gaye önemlidir. Allah'ı n ilim ve kudretinin bir kez daha aç ı kca tecelli etti ğ i bu olay bize ilahi emirlerin ve yasaklar ı n
insanlığa nası l ulaştığı nı Allah'ı n kulunu diledi ğ i takdirde, ak ı lları n almayacağı
nice yüce makamlara eri ştirebileceğ ini, kulaklar ı n i şitmedi ğ i bir çok ilah1 nimet ve
lütufla sevindirebilece ğini göstermektedir. Nitekim, Hz. Elgû Bekr, bu olay kendisine anlatı ldığı nda, hiçbir tereddüt göstermeden İ sra ve mi'rac ı n hak oldu ğ unu
doğrulamış ve "sı ddik" lakab ı nı almıştı r.
Müslümanları n her yı l büyük co ş ku ile tüm dünyada kutlad ığı isra vemi'rac
hâdisesinin meydana geldi ğ i gecede Yüce Allah birçok ilahi emrini Cebrail'in arac ılığı olmaksı zı n vahyetmi ştir. Be ş vakit namaz bu gecede farz k ı lı nd ı , ş irk dışı nda
bütün günahları n-tevbe edildi ğ inde- affedilece ğ i bildirildi, Bakara sûresinin on iki
ayeti nazil oldu, cennete ilk girenin Hz. Muhammed ve onun Ümmeti oldu ğ u
bildirildi (70).

e) Akabe Görü ş meleri
Hz. Peygamber, Akabe denilen yerde, iki defa Medine'den gelen bir toplulukla görüş müştür. Bunlardan birincisi Peygamberli ğ inin 10. y ı l ında, ikincisi de 11.
yı lı nda gerçekle ş mi ştir. Peygamberimizle Akabe`de bulu şan Medineliler 12 ki şi
idi. Ba ş kanları , 1. görü ş mede oldu ğ u gibi, Zerare o ğ lu Es'ad idi. İ kinci Akabe
görü ş mesinde bulunanlardan be ş i daha önceki bulu ş mada Hz. Peygamberle görü şmüş lerdi. Her iki Akabe görü ş mesinde bulunanlar Medine'nin iki büyük Arab
kabilesi Evs ve Hazrec'in temsilcileri durumundalard ı .
Birinci Akabe görü ş mesinde yaln ı zca sohbet edilmi ş ve bir y ı l sonra tekrar
görü şmeye karar verilmi ş ti. 2. görü şmede ise, yaln ızca bulu ş ma olmad ı , ayr ıca
"beyat" da yap ı ld ı . Medine'liler 2. Akabe beyat ı nda, Hz. Peygambere, Allah'a
ortak tan ı mayacakiar ı na, h ı rsı zl ı k etmeyecekleri ne, zinaya yakla ş mayacaklar ı na...
Allah'a ve Peygamberine kesinlikle itaat edeceklerine dair söz verdiler. Medinelilerle İ slam Peygamberi aras ı nda yapı lan bu beyat, İ slam tarihinin en önemli olayları ndandı r. Çünkü Arab yar ı madası nda hüküm sürmekte olan putperestlikten ve
ahlak dışı davran ış lardan kesinlikle uzakla şı lacağı na, tevhid akidesine dönülece ğ ine karar veriliyordu.
70 ibn Sa'd, Tabakât, 1, s. 205 vd; Zekai Konrapa, Peygamberimiz, s. 130
vd.; M. Rodinson, age. 130.

135

Medine'liler, 2. Akabe görü şmesinden sonra ülkelerine döndüler. Hz. Peygamber, seçkin bir hatib olan Ümeyr o ğ lu Musab'ı da onlara muallim tayin ederek
Medine'ye gönderdi. Medine müslümanları nı n muallimi olan Musab, onlara namaz
kı ldı rdı ve dinlerini öğretti. Ayrıca, Medine'deki olaylar ı günügününe Mekke'ye
bildirdi. Bu durum, sevgili Peygamberimizi son derece sevindirirken Mekkeli
putperestleri de çok üzüyordu 2. Akabe beyat ı , Hz. Peygamberin Medine dönemi
için atı lan ilk adı m demekti, ayn ı zamanda İ slam ve müslümanlar için yeni bir yurt
edinilmi ş oluyordu (71).

136

IV. BÖLÜM
ISLiM'IN MEDİNE DEVRI
Ön Bilgiler
Yakla şı k onbe ş kilometrekarelik bir ova üzerinde kurulan Yesrib (Medine)
ş ehrinin birçok ismi vard ı r. Suriye-Mekke ticaret yolu üzerinde bulunan ve kervanları n uğ rak yerlerinden biri olan Medine şehrine, 'Tabât" "Taybe", "Yesrib",
"Medine", Medinetu'n-Nebl" gibi adlar verilmi ştir (1). Ondan fazla Arab kabilesi
ile yahudilerin meskun oldu ğ u Medine şehri halk ı genellikle tar ı m ve hayvanc ı l ı kla
uğ ra şı yordu. Ayrı ayrı semtlerde oturan halk genellikle birbirleriyle kavgal ı ydı .
İ slâm' ı n Medine devri, 23 Eylül 622'de gerçekle şen Hicret olay ı ile ba ş lar.
Milâdi 610 y ı l ı nda Hira'da gelen ilâhi vahiyle do ğan islam güne ş i, ayd ı nl ı k,
güzellik ve mutluluk kar şısı nda karanl ı k, kötülük ve mutsuzlu ğ u savunan putatapı cı Mekkelilerin ruhuna nüfuz edemedi. Üstelik, putatap ıcı liğı tevhid inanc ı na,
ahlâksı zl ığı erdemlili ğe, kötülüğ ü iyili ğe üstün tutan bu bedbaht putperestler
İ slâm'ı n insanlı k dünyası nı ayd ınlatması nı , ışı klarını yüzy ı llard ı r karanl ı klar içinde
kalmış ruhlara ve ak ı llara aksettirmesini her vesileyle engellemeye çal ıştı lar.
Allah'ı n hidayete erdirmesi sayesinde islâm'dan nasibini alanlar ise, ak ıl ve
mantı k dışı i şkencelere, eza ve cefaya tabi tutuldular. İ ster zengin ister fakir, ister
güçlü isterse zay ıf olsun bütün müslümanlar putatap ı cı Kurey ş 'in ortak sald ı rısı na
muhatab oldular. Öyle ki, yap ı lan zülüm ve bask ıya dayanamayan Mekke'li müs1ümanlardan yakla şı k yüzki ş ilik bir topluluk de ği şik zamanlarda bölük bölük Habeşistan'a göç ettiler. Mekke'deki zulümden kurtulup, huzur ve güven içerisinde
inançları nı ya şayabilmek için yak ı nları nı , mal ve mülklerini terkettiler, ülkelerinden çok uzaklara, y ı llarca gurbet hayat ı ya şad ı kları yabancı ülkelere gittiler.
Nitekim, İ slâm' ı n ba ş dü ş manları ndan amcası Eb ıl Leheb ile kar ı sı Ümmü Cemile'nin devaml ı sald ı rı ları na dayanamayan Hz. Muhammed (sas) de kendi evini
bı rakarak ilk müslümanlardan Erkam' ın evine ta şı nmış tı . Ayn ı şekilde Resulullah,
Mekke'deki bu zulüm ve i şkence hayat ı n ı n dayan ı lmaz boyutlara ula ş ması üzerine,
gizlice Mekke'den ayr ı l ı p Tâif şehrine gitmi ş ti. Tebli ğ etmekle görevli bulundu ğ u
İ slâm' ı daha rahat ve bar ış içinde ya şayabilmek ümidiyle gitti ğ i Tâif şehrinde iyi
kar şı lanmayan ve tevhid dü ş man ı Tâiflilerce şehirden dövülerek ç ıkarı lan Hz.
Peygamber (sas), Mekke'li bir mü ş rikin himayesinde tekrar Mekke'ye girebilmi şti
(2).

1 M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, C. 1. s. 404-405.
2 İbn Hisâm, Sire, 257, 176 Mevlana Şibli, Asr- ı Saadet, C. 1, s. 184.
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Hz. Muhammed (sas)'in gerek Erkam' ı n evine ta şı nması gerek Taife gitmesi
olayları , Onun islam dini için yeni bir merkez aray ışı içerisinde oldu ğ unu gösterir.
Allah res(ilünün hâmisi Ebeı Tâlib'in 619 yı lında ölmesi üzerine Ebu:, Leheb'in
Mekke'nin reisli ğini yapması ile birlikte şiddetini daha çok art ı ran Kurey ş zulüm
ve cefas ı artı k Mekke'yi Müslümanlar için ya şanmaz bir şehir haline getirmi şti.
islam'in Mekke devrinin 7. y ı l ı nda (Muharrem 616) ba ş layan ve üç y ı l kadar süren
"Ha ş imoğ ulları nı n Muhasaras ı Hâdisesi", pdganist Mekke'lilerin ne pahas ı na
olursa olsun islam nurunu söndürmek emelinde olduklar ı nı aç ı kca göstermi şti. Hz.
Hamza ve Hz. Ömer gibi nüfuzlu ki ş ilerin müslüman olmaları müş riklerin zülmünde
geçici bir hafiflemeye ve duraklamaya sebep olmu şsa da kesinlikle durduramam ıştı . Üç y ı l süren muhasara süresince müslümanlar ve Ha ş imoğ ulları dağ aralar ı nda
ya şamış , Mekke'ye girememi ş lerdir. Art ı k, mevcut ş artlarda, Islam' ı n Mekke'de
yay ı l ı p geli ş mesi mümkün görülmüyordu (3).

1 Yeni Bir Yurt Aray ışı
-

Resulullah, Kurey ş 'in kötülüklerinin dayan ı lmaz bir düzeye ula ştığı bir
dönemde, Islam' ı n Mekke devrinin 10. y ı l ı nda (619 y ı l ı sonralar ı ve 620 y ı lı baş ları nda), iki üzücü olayla kar şı laş m ış tı : De ğerli e şi ve ilk müslüman Hz. Hatice ile
amcası Ebu Talib'in ölümü. Paganist Mekke'lilerin vah şetlerinin müslümanlar üzerinde çok etkili oldu ğ u bir devrede bu iki yak ı n ı nı kaybetmesi Hz. Muhammed
(sas)'i çok üzdü.
Sevgili hanı mı , can yolda şı , ilk müslüman Hz.,Hatice ile çocuklu ğ undan beri
kendisini bir baba şefkatiyle büyüten, dü şmanlarına kar şı koruyan amca» ı kaybeden islam Peygamberi, Tâif'te de beklediklerini bulamam ıştı . Bu şartlar içerisinde islarn'ı 'Mekkeliler arası nda yayması fevkalade zor bir i şti. EbLi Talib'in ölümünden sonra Mekke'nin reisi durumuna gelen Eb0 Leheb onu ad ı m ad ı m takib ediyordu. Geçici bir süreyle Hz. Muhammed'i himaye etme yoluna gitmi şse de,
putperestli ği ve din dü şmanl ığı akrabal ı k duyguları na galip geldi ve Hz. Peygamber'i öldürüp islam nurunu söndürmek konusunda karar verenlerin ba şı nda yer aldı .
Bütün bunlar, islam dinini insanlara bildirmek temel göreviyle Peygamber
seçilmi ş olan Hz. Muhammed'in "tebli ğ metodu"nda de ği ş iklik yapmasına sebep
oldu. O, artı k daha çok yabanc ı larla görü ş üyor ve konu şuyor, ça ğrısı nı özellikle
MKke'ye gelen yabancı lar üzerinde yo ğunlaştı rıyordu. Mekke'nin kaprisli ve bencil, kibirli ve zalim aristokratlar ı ndan uzakla şıyor, sı radan insanlarla irtibat kuruyordu. Bu amaçla, Hz. Muhammed Mekke'ye gelen kervanlar ı ziyaret ediyor, onlara islam' ı tebli ğ ediyordu. O, bir defası nda Mekke'ye gelmi ş olan Medinelilerle
Akabe'de görü ş müştü. Hz. Peygamber'in Akabe tepesinde Medinelilerle yapm ış

3 C. Zeydan, Medeniyet-i İslamiyye Tarihi, C. 1. s. 31.
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oldu ğ u görü ş melerin birincisi Mekke devrinin 10. y ı lı , ikincisi 11. yı lı nda, yine
hac mevsiminde yapı ld ı . İ kinci Akabe görü ş mesinde yaln ı zca bulu şma olmad ı ,
aynı zamanda "beyat" da vard ı . Bu bak ı mdan ikinci Akabe mülakat ı na "birinci
Akabe beyat ı " ad ı verilir. Asl ı nda Hz. Peygamber (sas), birinci ve ikinci Akabe
görü ş meleri aras ı nda hayat ı nı n en buhranl ı devresini ya şam ıştı , fakat Yüce Allah'a
olan iman ı ve güveni onu asla sars ı lmayan bir güce kavu şturuyordu. İşte bu sı kı nt ı l ı ve üzüntülü devrede Yüce Allah sevgili kulunu ve elçisini sevindirdi: "Mi'rac
Olay ı " vuku' buldu.
Hz. Muhammed (sas)'in peygamberli ğ inin 12. yı l ı nda gerçekle şen ikinci
Akabe görüş mesi veya "ikinci Akabe beyatı "na 75 kadar Medineli müslüman kat ı lmıştı . İ slâm'a ve Allah resülünün ö ğ retisine son nefeslerine kadar ba ğ lı kalacakları na dair söz veren Medineli müslümanlar, Hz. Muhammed'i ve mazlum ashab ı nı da
Medine'ye davet ediyorlard ı . Ufukta İ slâmiyet ve Müslümanlar için yeni bir yurt
görünüyordu (4).

2 Mekke'den Medine'ye Göç (Hicret)
-

Üçüncü Akabe Görü ş mesi'nden sonra, Medine müslümanlar için bir s ığı nak
yeri oldu. İ slâmiyet, Mekke d ışı na ç ı kmış , Medine'de tutunmu ş , Kurey ş de
korktu ğ una u ğramıştı : İ slam dini çok k ı sa bir sürede Suriye ticaret kervan yolu
üzerinde bulunan Medine'de yay ı lmıştı . Yı llardı r çe ş itli eza ve cefa gören Mekke'li
müslümanlar da Medine'ye davet edilmi ş lerdi. Mekke site devletinin d ış güvenli ği
ve can damar ı durumundaki ticareti art ı k tehdit altı na girmi şti. Bu durum, putatapı cı Kurey ş 'i daha çok huzursuz etti ve müslümanlara olan dü ş manl ı kları nı
art ı rd ı .
İ slam ve dünya tarihinin en büyük olaylar ı ndan birisi şüphesiz "Hicret"tir;
Hz. Muhammed ve Mekkeli müslümanlar ı n, yapı lan davet üzerine, Mekke'den
Medine'ye göç etmesi olay ı dı r. Mekke'de can ve mal güvenli ği kalmayan müsümanları n insanca, barış ve özgürlük içerisinde ya şayabilmeleri için yeni bir yurt
bulmalan lazı mdı . 621 yı lı nda Mekke'ye gelen ve Hz. Muhammed (sas)'le ikinci
Akabe beyatı 'nı yapan, Medineli üçüncü müslüman heyet, İ slam peygamberini ve
ashâbini Medine'ye çağı rm ış lar, davetlerini kabul etti ğ i. takdirde Resulullah' ı
canları ndan ve mallar ı ndan daha çok sevip koruyacaklar ına dair söz vermi ş lerdi.
Zaten, atalar ı nı n dinine a şı rı biçimde ba ğlı olan Kurey ş İ slam'ı n yayı lışı nı
engelliyorlar, müslümanlara hayat hakk ı tan ı mıyorlar, Ka'be'yi ziyaret etmelerine
bile müsade etmiyorlar, onlardan zay ı f olanlar ı da öldürüyorlard ı . Nitekim, Ebis.,
Talib'in ölümü üzerine himayesiz kalan Ebu Seleme, yap ı lan eza ve cefaya dayanamay ı p, karı sı ve küçük oğ lu Seleme'yi bir deveye bindirerek, kendisi de yaya
olarak Medine'ye hicret etmek üzere yola ç ı kmış tı . Fakat Ümmü Seleme, Mahzum
oğ ullannı n di ğer kolundan, Mu ğ ire oğ ulları ndand ı ve Ebü Cehl'in kuzeni oluyor4 Ahmed Cevdet, Kisas-1 Enbiya, C. 1. s. 106; Mahmud Es'ad Efendi,
Tarih-i Din-i islam, C. 3, s. 289; Nedvi, Asr- ı Saadet, C. 3, s. 1452.
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du. Ailesinden bazı ları onun Mekke d ışı na ç ı kması nı engellediler ve zorla Mekke'ye
döndürdüler. Ebû Seleme, daha sonra bir yolunu bulurum dü şüncesiyle, pek ses
çı karmadı . Nitekim, Ümmü Seleme'nin yakı nları olay ı duyunca çok k ı zdı lar,
kendilerinin vesayeti altı nda oldu ğunu söyledikleri kı zları nı onlardan al ı p, henüz
müslüman olmamış olan Osman bin Talha'n ı n yoldaşlığı nda Medine'ye gönderdiler. Ümmü Seleme, o sı rada Medine yak ı nı ndaki Kuba'da bulunan kocası Ebû
Seleme'ye kavu ştu. Böylece, Ebû Seleme ve kar ısı Ümmü Seleme ile o ğ lu Seleme
Mekke'den Medine'ye göç eden ilk müslüman aile oldu.
Hicret, Hira'da gelen ilk vahiyle ba ş layan Mekke devrini Sevr'deki tarihi
yolculukla sona erdiren bir olayd ı r. Hicretle birlikte, Milâdi 622'deki Sevr yolculuğ u ile ba ş layı p 632 yı lı nda I-1z. Muhammed (sas)'in vefat ıyla sona eren Medine
devri'ne girilmektedir. Hicret ferdi plandaki Mekke devri müslümanl ığı nı n Medine
devrinde Toplumsalla ş ması nı ve Devlet olmas ı n ı sağ layan bir olay oldu. Hicretle
birlikte istiklâline kavu şan İ slâm,kı sa zamanda Medine ve çevresinde yay ı l ı p
geni ş ledi.
Hicret olay ı , Hz. Ömer (ra)'in halifeli ğ i zamanı nda, 17 yı l sonra, "Takvimbaşı " kabul edildi.
Hz. Muhammed (sas) tarafı ndan hicrete te şvik edilen müslümanlar ikinci
Akabe biat ı ndan sonra, bölük bölük Medine'ye göç ettiler: Kurey ş 'in engellemeleri
Mekkeli müslümanlar ı n kâfileler halinde hicret etmesine mani olamad ı . Mekkeli
göçmenlerin say ı ları hakkı nda kesin bir rakam yoktur. İ lk hicret kâfilelerinde
sevgili peygamberimizin kuzenlerinden baz ı ları , Cah ş ve Ümeyye'nin o ğ ulları ve
kı zları , Abdullah, âmâ karde ş i Ebû Ahmed ve Zeyneb ile Hanne ad ı ndaki iki k ı z
karde ş i vard ı .
Onlarla birlikte Abdü şem ş kabilesinin eski müttefiklerinden olan Esedo ğ ullar ı na mensup baz ı ki ş iler de göç ettiler. Hz. Hamza ve Zeyd b. Harise han ı mları n'
Mekke'de bı rakarak hicret ettiler. Hz. Osman Han ı mı Hz. Rukiye'yi Hz. Ömer de
han ı mı Zeyneb'i, k ı zı Hafsa ve oğ lu Abdullah' ı yanlar ı nda götürdüler. Hafsa'nin kocası Huneys de onlarla beraberdi. Sevgili Peygamberimizin ye ğenlerinden
Tulayb ve Zübeyr de ilk hicret kafilesinde bulunanlar aras ındayd ı (5).
Hz. Peygamber, Hz. Ali ve hicret edemeyen müslümanlar d ışında, bütün
Mekkeli müslümanlar hicret edince Hz. Ebû Bekr hicret için Hz. Muhammed
(sas)'den izin istedi. Sevgili Peygamberimiz ona "Acele etme ya Ebâ Bekr, belki
Allah sana bir yol arkada şı verir" kar şı l ığı nı verdi. Hz. Ebu Bekr Peygamberi
beklemesi gerekti ğ ini anlad ı ; yolculuk için uzun süredir beslemekte oldu ğ u develerini hazı rlattı .
,

5 İbn Hiş âm, Sire, s. 176, 301-320-330, Hamidullah, İslâm Peygamberi,
C. 1. s. 124 vd.
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Putatap ı cı Kurey ş Mekke'de rahat b ı rakmad ı kları müslümanlar ı n Medine'ye
göç etmelerine de engel olmaya çal ış tı lar. Hi şam ve Ayya ş gibi müslümanlara
ş iddetli i ş kenceler yapt ı lar, hicret etmelerine engel oldular ve onlara Mekke'de esir
muamelesi uygulad ı lar. Ancak bu iki sahabi ve benzerlerine yap ı lanlar müslümanları n hicretini engelleyemedi. Art ı k Mekke şehri yava ş yava ş bo şal ı yordu. Pekçok
ev sahipsizdi, bir k ı smı nda da yaln ı zca ya ş lı lar kal ı yordu.
Öte yandan, Müslümanlar ı n Medine'deki varl ığı nı n kendilerinin çok zarar ı na
olacağı nı anlayan mü ş rik Kurey ş toplulu ğ u Hz. Muhammed'in hayat ı na son vererek bu i ş i burada bitirmeyi tasarlad ı . Aldı kları bu ortak karara göre, Hz. Peygamber (sas)'in katili cinayet i ş lemi ş sayı lmayacak ve hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacakt ı . Üstelik istedi ğ i şeylerle mükafaatland ı rı lacaktı . Bu amaçla, kabileler aras ı
bir ortak güç olu ş turdular ve silahland ı rarak Hz. Muhammed (sas)'in bulundu ğ u
evi ku şattı rd ı lar Hz. Peygamber (sas), Cebrail arac ı lığı ile olup bitenlerden haberdar oldu. Neler yapmas ı gerekti ğ i konusunda Cebrairden bilgi alan Hz. Muhammed (sas), ö ğ le vakti, ziyaret adeti olmayan bir zamanda, Hz. Ebû Bekr'in evine
gitti ve hicret için haz ı r olmas ı n ı söyledi. K ı zlar ı Esma ve Ai şe ile birlikte Hz. Ebû
Bekr tarafı ndan kar şı lanan ve u ğ urlanan Hz. Peygamber (sas) görü ş meden sonra
tekrar evine döndü. Hz. Ali'yi yan ı na ça ğı rarak bir tak ı m öğ ütler verdi. Kendisinin
yerinde yatmas ı nı ve üzerinde bulunan emanetleri sahiplerine verdikten sonra
Medine'ye hicret edip kendisine yeti ş mesini söyledi.

Gerek Hz. Muhammed (sas) gerekse Hz. Ali evin mü şriklerce ku şattlmi ş
oldu ğ unu biliyorlard ı . Buna rağ men Hz. Ali, Hz. Peygamberin yatağı nda yatmay ı
kabul etti. Hz. Muhammed (sas) de ak ş am vaktinde, evin arka kap ı s ı ndan ç ı karak
ya da Yâsin'i okuyarak dü ş manlar ı n ı n aras ı ndan geçip gitti. Ebu Bekr'in azatl ı sı
Amir b. Fuheyr, otlatt ığı sürüyle onlar ı n arkas ı ndan-geliyor ve izlerini kapat ıyordu. Sevr dağı ndaki mağ araya ulaş tı klar ı nda Hz. Ebfi Bekr oğ lu Abdullah' ı develerle birlikte geri Mekke'ye gönderdi. Mekke'de olup bitenler' öğ renmesini ve ertesi
günü karanl ı kta tekrar gelmesini söyledi. Hz. EbG Bekr'in üç günlük ma ğ ara hayatı nda Hz. Muhammed'e olan sayg ı ve sevgisi, gösterdi ğ i ihtimam herkes taraf ı ndan
bilinen bir olayd ı r. Ortaya konulan yüz develik ödülü almak için iz sürerek Hz.
Peygamber'i arayanlardan bir grup ma ğara önlerine kadar geldiyse de, onun ve
arkada şı n ı n her taraf ı örümcek ağı ile kapl ı bir mağ arada olabileceklerine ihtimal
vermeyerek geri dönüp gittiler. Hz. Peygamber ve ma ğara arkada şı Hz. Ebû Bekr,
mağarada iiçgün kald ı ktan sonra Abdullah b. Ureyk ı t ad ı ndaki k ı lavuzun rehberli ğ inde, K ız ı ldeniz sahilinden Medine'ye do ğ ru yol ald ı lar (6). Hz. Peygamber'in
hicreti 2. Akabe beyat ı ndan üç ay sonrad ı r.
Bu s ı rada, mü ş rik Kurey ş liler taraf ı ndan, Muhammed ve Ebû 6ekr'i yakalayana veya sakland ı klar ı yeri haber verenlere yüz deve verilece ğ i haberi etrafa yay ı l6 İbn Hi şam, Sire, s. 320:326; İbn Sa'd, Tabakât, Buhari, Sahih, Babu'ulHicre, 1/1, s. 143; Süleyman Nedvi, Asr- ı Saadet, C. 3, s. 145.
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m ış ve bu haberi, Kinâne kabilesinin bir kolu olup bu havalide çad ı rlarda oturan
Benû Müdlic aş ireti de duymu ş tu. Bunlardan Suraka b. Malik, iki deveye binmi ş
dört ki ş inin sahil yolundan geçti ğini öğ renince, yüz deve aş k ı ile, at ı na binip arkalar ı na dü ş tü. Bunun geldi ğ ini karşı dan gören Eber Bekr "tutulduk ya resulullah"
dedi. Resulullah, "üzülme Ebii Bekr Allah bizimledir" deyip "Ya Rab! bizi nas ı l
istersen dü ş man ş errinden muhafaza et" diye dua etti. Süraka yakla şı nca, at ı n ı n
ayaklar ı dizlerine kadar kurna batt ı ve "Ya Muhammed! bu i ş senin bedduanla başı ma geldi, gene dua et de kurtulay ım ve geriden gelecek aray ıc ı lar ı sayay ım"
dedi. ResCı l bu defaya Rab! sözünde sad ık ise halis et" diye dua edip, Süraka o
halden kurtuldu. Bu defa Süraka, islâmiyetin ileride parlak bir duruma gelece ğini
dü ş ünüp, Resul'den bir amannâme istedi. Resul de Amir b. Fühey'e emredip bir
bak ı r parças ı na bir amannâme yazd ı r ıp verdirdi, yollar ı na devam ettiler. Suraka
orada kal ıp, Kurey ş in geriden gelen aray ıc ı lar ı na "ben buralar ı aradim, kimseyi
bulamad ım, ba ş ka tarafa bakal ım" diye onlar ı çevirdi. Sonra Ebii Cehl,Suraldn ı n
bu vaziyetini öğ renip ona k ızm ış ve bir hicviye söylemi ş tir. Suraka Mekke fethinden sonra, Huneyn gazvesi dönü şünde elindeki amannâme ile Resul'ün huzuruna
girmi ş İ slam olmu ş ve iltifat görmü ş tür.
Yolcular yollar ı na devam etmekte iken, yüz deve mükâfat ı bu defa da, Beni
Sehm kabilesinden Beride'nin kula ğı na gidip maiyetine yetmi ş süvari al ıp yola
ç ı kt ı , Yesrib yolcular ı na raslad ı . Resul'le aralar ı nda ş u konu ş ma geçti: Resul-Sen
kimsin? ,Beride'yim. R- Hangi kabiledensin? B- Beni Eslem'den. R- Hangi kolundansı n? B- Beni Sehddenim. Ya siz kimsiniz? R- Muhammed b. Abdullah ım.
Beride bu muhavereden o kadar ho ş land ı ki,Resul'ün nübüvvetini tasdik edip
kelimei ş ehadet getirdi. Uhud gazas ı ndan sonra Medine'ye gidip, ondan sonraki
gazvelere i ş tirak etmi ş tir.
Bu m ı nt ıkadan sonra Resul önden gider, Ebubekr arkadan onu takib eder,
Ebubekr'i bu yol üzerinde hemen herkes, yani her kabile tan ıd ığı ndan önden giden
kimdir dediklerinde "yol göstericimdir" derdi. Bu civarda Ş am'dan kafile ile dönmekte olan Resülün hala zadesi Zübeyr b. Avvam'a raslad ılar. Onlara beyaz elbiseler hediye etti ve kendileriyle Yesribe gitmek istediyse de, muhaceret savab ı na
nail olmas ı ve Mekke'deki i ş lerini bitirebilmesi için müsaade edilmedi.

Allah' ı n emrini yerine getirmek, dinini yeryüzünde yaymak, Rabb ı 'nı n
rı zası na kavu ş mak, İ slarn' ı n kurtulu ş , mutluluk ve bar ış bayra ğı n ı insanl ı k dünyası nı n her yerinde dalgaland ı rmak için öz yurdunu terkeden Hz. Muhammed (sas)
yeni bir yurt ediniyordu. Miladi 622 y ıl ı nda gerçekle ş en Hicret olay ı ile Medine
şehri büyük islam ink ı lab ı 'n ı n başkenti, İ slam yay ıl ış hareketinin karargah ı,
İ slam ilim ve kültürünün merkezi oluyordu. islam Ça ğ r ı s ı n ı n beş i ğ i durumunu
kazanan Medine ş ehri art ı k, insanl ık dünyas ı n ı n atan kalbi, i ş iten kulağı vP gören
gözü oluyordu.
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Putperest Mekkelilerin bir tek Allah'a inanma esas ı na dayanan İ slam'a ve
müntesiplerine Mekke'de hayat hakk ı tan ımamas ı, zengin-fakir, soylu ve köle
demeden tüm ilk müslümanlara insanl ı k d ışı i şkence ve zulüm yapmas ı , bir bakı ma
Mekke'den göçüp bir ba ş ka yeri yurt edinmeyi zorunlu k ı l ıyordu. Onun içindir ki,
ilk müslümanlar Hz. Peygamber'in izin vermesiyle birlikte, mal-mülk, çoluk ve
çocukları nı Mekke'de bı rakarak ak ı n ak ı n- Medine'ye hicret ettiler. Bu şekilde
herşeyini bı rak ı p, öz yurdundan ayr ı l ıp sadece Allah' ı n rı zası na nail olmak için
Medine'ye göç eden müslümanlara Kur'an'da "Muhacirler" (Muhacirun) denilmi ştir. Yüce Allah, Kur'an'da, muhacirlerin yüksek mertebelerini ve seçkin özelliklerini zikretmi ş ve onlar ı övmü ş tür.
Mekke'den Medine'ye en son hicret edenler Hz. Peygamber, ma ğara arkada şı
Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ali oldular. Hz. Peygamber, Miladt 622 y ıl ın ı n 27 Eylül'unda
Medine topraklar ı na ayak bast ı . Günlerden pazartesiydi. Hz. Peygamber'in daha
önce geldi ğ i Kuba'dan kalk ı p Medine'ye do ğ ru hareket etti ğ i haberi geldi. Kuba'da
bir süre kalan ve Kuba mescidi'nin temelini atan Hz. Peygamber (sas) art ık Medine'ye giriyordu. Cuma sabah ı Kuba'dan ayr ıld ı . Hz. Muhammed ve arkada ş lar ı ,
kendilerini bekleyen Hazreç kabilesinden Salimo ğ ullar ı oymağı ile namaz k ı lmak
üzere "Ranuna" ovas ı nda durdular. Bu namaz, o zamandan itibaren İ slam Devletinin pay ıtaht ı ve İ slam Peygamberi'nin ikinci yurdu olacak Medine bölgesinde k ı l ınan ilk cuma namaz ıyd ı . İ lk cuma namaz ı n ı k ı lan cemaatin say ıs ı n ı n yüz kadar
olduğ u söylenir (7).
Kı l ı nan cuma namaz ı nı müteak ı ben Hz. Peygamber (sas) "Kusva" ad ı ndaki
devesine, Hz. Ebû Bekr ve öteki müslümanlar da kendi develerine binerek Medine'ye do ğ ru yol aldı lar. 23 Eylül 622'de Medine'ye bir saatlik mesafedeki Kuba'ya
gelen ve burada silahlanarak kendisini korumaya çal ışan day ızadeleri Neccaro ğ ullar ı taraf ı ndan kar şı lanan Hz. Muhammed, ş imdi sa ğı naa ve solunda Hazrec ve
Evs Kabilelerinden koruyucular, sa ğ ve sol cenah muhaf ı zlar ı , Neccaro ğ ullar ı ndan gelen koruma görevlileri oldu ğ u halde Medine`ye giriyordu. Musab bin Umeyr'in ir şad ve telkinleriyle nüfusunun önemli bir bölümü islam' ı kucaklayan Medine ş ehri ve müslüman Medine halk ı ba ğ r ı na bast ı klar ı Mekkeli muhacirlerle birlikte Allah' ı n resulünün kar şı ' worlard ı . Böylece Medine'liler, ikinci Akabe beyat ı nda verdikleri sözü yerine getiriyorlar, Hz. Muhammed'i canlar ı ndan ve mallar ı ndan daha çok koruyucaklar ı na dair ande ba ğ l ı l ı klar ı n ı aç ı kca gösteriyorlard ı (8).
Hz. Muhammed (sas) Medineli ailelerin de bulundu ğ u Kuba'da Avf oğ lu
Amr'in misafiri olmu ş ve burada iki haftaya yak ı n bir süre ikamet etmi ş ti. Hz.
Peygamber'in Mekke'den ayr ı l ışı ndan üç gün sonra yola ç ı kan Hz. Ali'de Kuba'da

7 İbn Hiş am, Size, 334; Hamidullah, İslam Peygamberi, C. 1. s. 132.
8 İbn Hiş am, s. 338 vd.
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Resulullah'a kavu ş mu ş tu. Hz. Ali, Salimo ğ ullar ı na ait Ranuna vadisinde k ı l ınan
ilk cuma namaz ı na da kat ı lm ış , Hz. Peygamber'in arka arkaya yapt ığı iki hutbeyi
dinlemi ş ti (9).
Hz. Peygamberi koruma alt ı na alan Hazrecli ve Evs'li müslümanlar k ı l ı çlar ı n' çekmi ş yürüyorlard ı . Ve öz yurdundan zorla ç ı kar ılan Resulullah Medine'de eş ine rastlanmayan bir sevinç ve co ş ku içerisinde karşı lan ıyordu. Allah' ı n
sevgili kulu ve son Peygamberi Medine'ye gelmi ş ti. Tüm insanl ık dünyas ı n ı n
güneş i İ slam Medine'deydi. Yüce Allah dinini, ku şkusuz ona sahip ç ıkanlar
aras ı nda yayar. öyleyse, Allah resûlü ve son ilâhi din İ slâmiyet Medine şehrine ve
sakinlerine şeref veriyordu. "Allah" ı n resfllü geldi, Allah' ı n resülü geldi, Medine'ye kurtulu ş güne şi doğdu" nidaları ve müjdesi Hz. Peygamber'in ve onunla beraber
olanları n geçti ğ i yolun iki tarafı nı kaplayan,.evlerin damlar ı na ü şüşen kad ı nları n,
çocukları n ve erkeklerin a ğ zı nda durmadan tekrarlan ı yordu. Allah ım! ne muhteşem kar şı lama, ne muhte şem gün ve ne büyük co ş ku!
Hz. Muhammed'in bu şekilde Medine'ye girdi ği gün, onun e ş siz inkilâb ı nı n
yeni ve ba ş ar ı l ı bir döneme giri ş ini müjdeleyen bir gündü. Hz. Peygamberi ta şıyan
Kusva veya Kesva ad ı ndaki deve Medine'nin güney semtlerindeki hurma a ğaçları
arası ndan geçerek ad ı mları n ı yava ş latt ı ve bu şekilde evlerin s ı k oldu ğ u bölgeye
kadar geldi. Resulullah her evden ş u samimi daveti al ı yordu: Bize buyur ey Allah'in resiilü, seni ve yan ı ndakileri koruma gücüne sahibiz. Öyle ki, Medineliler birçok
defa Kesva'n ı n ipini kendi evlerine do ğ ru çektiler, fakat Hz. Peygamber her
defası nda onları selamlayarak, "b ı rakı n ı z onu istedi ğ i yere gitsin, çünkü o Allah' ı n
emrindedir" buyurdu. Nihayet Kesva, birinci Akabe beyat ı nda bulunan alt ı ki ş iden ikisi olan Esad ve Avf' ı n mensubu oldu ğ u Hazrec'in Neccar kabilesinin Adiy
oymağı na ait evlere do ğ ru yöneldi ve Esad' ı n bahçesinin önündeki arazide çöktü.
Daha sonra sat ı n al ı n ı p üzerinde ünlü "Peygamber Mescidi"nin yap ı ld ığı bu yerde
Hz. Peygamber devesinden hemen inmedi; deve birkaç dakika sonra tekrar kalkt ı ,
biraz yürüdükten sonra geri döndü ve ayn ı yere çöktü. Hz. Peygamber'de devesinden indi. Sehl ve Suheyl adlar ı ndaki iki yetime ait bu bahçede "Mescid-i
Nebevi in ş aa edildi. Bu sı rada, bahçenin kar şı sı ndaki evde oturan Ebü Eyyub Halid adı ndaki Medine'li müslüman devenin yükünü çözmü ş ve evine götürmü ş tü. Ebû
Eyyub Halid el-Ensar'i, ikinci Akabe görü şmesinde Hz. Peygambere beyat edenlerdendi. Hz. Peygamber onun dâvetini kabul etti ve misafiri oldu. Medine mescidinin yan ı nda kendisine bir ev yap ı l ı ncaya kadar burada kald ı . Emeviler zaman ı nda İ stanbul'un fethi için gelen orduda bulunan Eber Eyyub el-Ensari yap ı lan
savaş ta şehid düş müş tür. Daha sonra kabri bulunarak türbe haline getirilmi ş tir.
Bu ünlü sahabi, Istanbul'da kendi ad!yla an ı lan "Eyyub Sultan" semtindeki
türbesinde yatmaktad ı r (10).
9 Sahili-1 Buhari Muhtasar ı Tecrid-i Sarih Tercümesi, C. 10, s. 107; Ahmed
Cevdet, Krsas-rEnbiya, C. 1, s. 122; Zekâi Konrapa, age, s. 157
10 Zekâi Konrapa, age. s. 158; Kisas-rEnbiya, 1/124.

144

3- İlk Müslüman Toplum ve İslam Devletinin Kurulu şu
Hz. Muhammed (sas), Medine'ye ayak basar basmaz müslümanlar ı n toplumlaşması ve devlet kurmas ı çal ışmalar ı na baş lad ı . Müslümanlar devaml ı olarak i şkence ve zulüm alt ı nda yaş ad ı klar ı Mekke devrinde böyle bir imkana sahip de ğ ildi.
Zira, İ slâm' ı n Mekke devri, bir inanç, ibadet ve ahlak nizam ı olarak Islam' ı n
bireysel düzeyde tan ın ıp yaş anması , İ slam d ışı inanç ş ekillerinin de tüm yönleriyle
at ı lmas ı noktalar ı nda toplan ıyordu. Hz. Muhammed, yak ı nlar ı n ı ve Mekke'li hemş ehrilerini, kendisine gelen ilahi' vahyin yol göstericili ğ inde, Allah' ı n varl ığı na ve
birli ğ ine inanmaya, Yeni Dini kabul etmeye ve Peygamberini do ğ rulamaya, inanç,
ibadet ve ahlak güzelli ğ ine kavu şmaya, putatap ıc ıl ı ktan ve atalar ı n ı n adetlerinden
uzakla şmaya çağı rd ı . Putperest Kurey ş kabilesine bu konularda devaml ı nasihatta
bulundu. Ancak genelde onlar ı n ş iddetli tepkisiyle kar şı laş tı . Bu ş artlar içerisinde Allah' ı n dinini yaymas ı n ı n, müslümanlar ı cemaatlaş t ı rmas ı n ı n ve ilk İ slam
devletini kurmas ı n ı n çok zor oldu ğ unu anlad ı . Sonunda Medine'ye hicrete karar
verdi. Böylece, Mekke ş ehri baş lang ıçta İ slâm'dan nasibini alamad ı, şımar ık ve
mağ rur aristokratlar ı yüzünden son İ laWiÇağ r ı 'n ı n Medine'de yerle ş mesine boyun
eğdi. Mekke ve Tâif gibi Hicaz bölgesi şehirlerinden olan Yesrib, Hz. Peygamber'in ve muhâcirlerin gelip yerle ş mesiyle birlikte "Medinetu"r-Resül veya "Medine" ad ı n ı ald ı . Art ı k Medine ş ehri, tün dünyaya yay ı lan kurtulu ş güne ş inin merkezi
oldu. İ lk sakinlerinden olan Evs ve Hazrec kabileleri de, uzun y ı llard ı r aralar ı nda
devam eden kabile sava ş lar ı na son vererek, " İ slam karde ş li ğ i" ş emsiyesi alt ı nda
birle ştiler.
Mekkeli ilk müslümanlar, ailelerini, yak ı nları nı , mal ve mülklerini zorla
ç ı kar ıld ıklar ı Mekke'de b ı rakarak, Allah' ı n ve Reslü'nün r ızası na nâil olmak ve
yeni dinleri İ slam', serbestçe ya ş ayabilmek gayesiyle Medine'ye göç ettiler. Ba şlangı çta Medine yak ı n ı ndaki "AN/ah" denilen köyde topluca iskan ettirilen muhacirler, çe ş itli sorunlarla kar şı karşıyayd ı lar. Kendilerine kucak açan Ensar' ı n
yard ı mlar ıyla yaş amak durumundayd ılar. Gurbetteydiler. Birçoklar ı , çoluk-çocuklar ı ndan, anne-babalar ından uzakta bulunuyordu. İş sizdiler ve yeni yurtlar ı n ı
henüz tan ı m ış değ illerdi. Bu bak ımdan Hz. Peygamber (sas) öncelikle Mekke'li
müslümanlarla Medine'li müslümanlar ı kaynaş tı rmaya, aralar ı nda uyum sağ lamaya
çal ış t ı . Bunun için de bir dizi tedbir ald ı . Sonunda hem müslümanlar toplumla ş t ı ,
ensâr ve muhacirlerden olu ş an Müslüman Cemaat te şekkül etti, hem de ilk İ slam
devleti kuruldu.

4- Multâciam Ensar Karde şliği
-

Kur'ân' ı n kulland ığı isimlerin gere ğ i olarak Mekke'den Medine'ye göçeden
müslümanlara "muhâcirun", Medine'li müslümanlara da "ensâr ad ı n ı veren Hz.
Peygamber, ilk müslüman toplumun temelini olu ş turmas ı gayesiyle, bu iki topluluk aras ı nda özel karde ş lik birleş mesi yapt ı . Her Medine'li müslüman bir Mekke'li
müslümanla özel karde ş oldu ve onu al ı p evine götürdü. Her konuda yard ı m etti.
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Böylece her Medine'li müslüman kendisine di ğer müslümanlardan daha yak ı n
olacak bir Mekke'li karde ş e, her Mekke'li müslüman da her konuda kendisine daha
yak ı n olacak bir Medine'li karde şe sahip oluyordu. Ensâr, Allah r ızas ı için yurtlar ı n ı terkedip kendilerine s ığı nan din karde ş lerinesediklerinden yedirdiler, giydiklerinden giydirdiler. Kur'ân'da faziletleri ve üstün özellikleri zikredilen muhâcirler ve ensâr İ slam kardeş li ğ inde Ümmet-i Muhammed'e örnek oldular.
Aralar ı nda özel karde ş lik icra edilen ş ah ıslardan baz ılar ı ş unlard ı r:.
Muhâcirin

Ensâr

Ebû

Harise b. Zeyd (Hazrecilerden)
Itban b. Malik
Evs b. Sabit (Beni Neccardan)
Saad b. Muaz (Hazrecilerden) Reis

Bekr
Ömer b. Hattab
Osman b. Affan
Ebtı Ubeyde b. Cerrah
Abdurrahman b. Avf
Mus'ab b. Umeyr
Ammâr b. Yâsir
Ebıl Zer-i Gifârf
Selman-el-Fârsi'
Bilal Habe ş1
Talha b. Ubeydullah
Said b. Zeyd b. Amr
Ebisı Huzeyfe b. Utbe b. Rebia,

Saad b. Rebi
Halid b. Zeyd (Ebu Eyyub) (Beni Neccardan)
Huzeyfe b. Yeman (Beni Abdül E ş helden)
Münir b. Amr (Hazrecilerden)
Eber Derda Uveymir b. Sa'lebe (Hazrecilerden)
Ebü Ruveyha Abdullah b. Abdurrahman
Kaab b. Mâlik (Beni Selemeden)
Ubey b. Kaab (Beni Neccardan)
Abbad b. Bi ş r b. Vakş (Beni Abdül E şhelden)

Bunlardan baş ka Resul, kendisinin Ali b. Ebu Talib ile ve amcas ı Hamzan ı n
Zeyd b. Harise ile karde ş olduklar ı n ı bildirdi. Muahat akdi, rivayete göre Resulün
Medine'ye hicretinden 5-8 ay sonra yap ılm ış t ı r. Buna mümasil bir antla şma da
Mekke'de ilk müslümanlar aras ında aktedilmi ş ti.
Hz. Muhammed (sas)'in, Hicretin birinci y ı l ı nı n 7. ay ı nda, muhâcirlerle
ensârı Enes bin Mâlik'in evinde bir araya getirip birer birer karde ş yapmasıyla
gerçekle şen " İ slam Karde ş li ğ i" antla şması na göre özel karde ş olan bu insanlar birbirlerine vâris bile olabileceklerdi. Ha ş r sûresi 9. âyetinde bu durum şöyle açı klanı r: "Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ş ve gönüllerine iman yerle ş mi ş olan
kimseler (ensâr), kendilerine hicret edip gelenleri (muhâcirrin) severler, onlara
verilenler kar şı sı nda içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret
içinde olsalar bile onlar ı kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarl ığı ndan
korunabilmi ş kimseler, i ş te onlar saadete erenlerdir". Muhâcirlerle ensâr aras ı ndaki din kardeş li ğ i kan kardeş liğ inden daha kuvvetliydi; zira, yaln ızca hayattayken
yard ı mlaşmakla kalm ıyor, ölüm halinde de ensâr karde ş muhâcir karde ş ine miras
verebiliyordu. Bu ş ekilde gerçekle ş en "özel Din Karde ş li ğ i Antlaş mas ı ", ilk
müslüman toplumun te şekkülündet temel ta şı olu şturdu ğ u gibi, ileride daha da
geni ş leyerek bütün dünyaya yay ı lacak ve İ slam âlemindeki bütün inananlar ı içine
alacak "Genel islam Karde ş li ğ i" (el-Ümmetu'l- İ slâmiyye) nin de ana ıiiknü oldu,
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İ slam uygarl ığı n ı n baş langıc ı say ı ld ı (11). Böylece 200'e yak ı n muhâcir ailesinin
hukuki bir kararla bir o kadar ensâr ailesiyle birle ş mesi, Müslüman toplumun birlik
ve beraberli ğ ini sağ lam temeller üzerinde güçlendirdi. Ayr ıca bu andlaşma bize,
Hicretin birinci y ı l ı nda Medine'deki müslüman toplumun nüfusunun 2000 civarı nda oldu ğ unu gösteren bir delil olmaktad ı r. Ayn ı tarihte Medine'nin genel nüfusunun onbin dolay ında oldu ğu belirtilir (12).
Medine'de Müslümanlar d ışı nda, Müslüman olmayan baz ı Arab kabileler ile
münafıklar ve yahudiler de vard ı . Münafıklar, Evs ve Hazrec kabileleri ile Yahudiler
aras ı nda türeyen kimselerdi. Münafiklar ı n en tan ı nm ışı olan Abdullah bin Übeyy
b. Selül yahudilerin reisi idi. Ba ş lang ıçtan itibaren mü ş rik Kurey ş 'le i şbirli ğ i
içerisinde olan İ bn Ubeyy, Hicret hâdisesini takiben dü ş manl ığı n ı daha da art ı rd ı .
Çünkü Hicret sonras ı nda Medine'ye yerle ş en ve şehre hakim olan Müslüman Toplum, Abdullah' ı n y ıllard ı r bekledi ğ i Medine'nin reisli ğ ini at ıl b ı rakm ış tı . Bu sebeple hem yahudiler hem de münaf ı klar müslümanlar ı n varl ığı ndan rahats ız olmu şlard ı , Hz. Muhammed'e ve müslümanlara dü ş manl ık besliyorlard ı .

5 Vatanda şlık Antlaşması
-

Medine'de çok say ı da yahudi vard ı . Bunlar ba ş l ı ca üç kabileye ayr ı lmış lard ı :
Bern-, Kaynuka, Benfl, Nadir ve Benû Kureyza. Kaynuka Yahudileri Hazreç kabilesiyle, Benû Kurezya da Evs kabilesiyle ittifak halindeydi. Baz ı yahudilerin bir
Arab kabilesi, di ğ er baz ılar ı n ın da birinci Arab kabilesine dü ş man olan bir ba şka
Arap kabilesiyle ittifak halinde olmas ı iki ihtimali beraberinde getirmekteydi; ya
Medine'li yahudiler bunu Arab kabilelerini parçalay ıp zay ıflatmak ve sonra da yok
etmek için bir taktik olarak uyguluyorlard ı ve bu yolla onlar aras ı nda dü ş manl ı k
sokuyorlard ı . Evs ve Hazrec kabileleri aras ı nda İ slam öncesi dönemde devam eden
kanl ı kabile savaş lar ı , belki de, yahudilerin entrikalar ı n ı n bir ürünüydü. İ kinci
ihtimal, ya da Medine'li yahudiler de kendi aralar ı nda bölünmü ş lerdi ve birbirleriyle savaş halindeydiler. Aralar ı ndaki bu muhtemel ihtilafı n veya çat ış malar ı n sebebi
de, iktisadi hâkimiyet kavgas ı olabilir. Medine şehrinin ve mücavir bölgenin ekonomik ve ticaretini ellerinde bulunduran yahudi aileleri, birbirleri ile menfaat
kavgas ı , bölge iktisad ve ticaretini bölü şme sürtü şmesi içerisinde bulunabilirler.
Medine'de müslüman varl ığı na karşı ç ı kmalar ı n ı n önemli faktörlerinden biriside
Medine ticâretinin ve ekonomik kaynaklar ın ın büyük ölçüde Müslümanlar ın eline
geçmesiydi. Dolay ı sıyla Yahudilerin Arab halk ı üzerindeki nüfuzlar ı n ı n, onlara
reva gördükleri sömürünün sona ermesiydi. Nitekim, her yönden te ş kilatlanan, her
alanda söz sahibi olan Müslüman Cemaatin Medine'nin ticaretini ele geçirmesi, en
az ı ndan yahudi tüccar ve esnaf ı ile rekabet etmesi, yahudi iktisat ve ticaret düzenine karşı bir alternatif olarak ortaya ç ı kmas ı , yahudileri zor durumda b ı rakm ış ,
Medine'den ayr ı l ıp Hayber'e gitmelerinde fevkalade etkili olmu ş tur.
11 Buhâri, Sahih, 3, 37, 67, 69, İbn Hi ş am, Sire, s. 286, Taberi, 151.
12 Hamidullah, İslâm Peygamberi, C. 1. s. 136.
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Yahudiler paganist Mekkelilerle ticari i ş birli ğ i içerisindeydiler; bu iki topluluk aras ı nda iyi münasebetler vard ı . Hz. Muhammed (sas) tohumlar ı n ı henüz att ığı
ilk müslüman toplumu bir üçüncü unsurla güçlendirmeyi dü ş ündü. "Özel İ slâm
Karde şliğ i Antlaş ması " ile birle şen ve tek vücut haline gelen müslümanlarla
Medine'li yahudiler aras ı nda "Vatanda şl ı k Antlaş ması " yapmak istedi. Böyle bir
antla ş man ı n yapı lması ayrı ca, iç huzur ve emniyeti sa ğ layacak, yahudileri putperest Kurey ş 'ten koparı p İ slam Cemaatı yan ı na çekecekti. Çünkü, böyle bir
antla ş ma ile Medine'li Müslümanlarla yahudiler aras ı nda bar ış imzalanı yordu. Her
iki taraf birbirlerine said ı rmayacaklar, birbirlerinin din ve ibadet hürriyetine sayg ı
gösterecekler, Medine'ye yönelik muhtemel bir sald ı r ı karşı sı nda birle ş ecekler ve
ş ehri mütecâvizlere kar şı ortakla şa koruyacaklard ı . E ğer bir Yahudiye zarar
verilirse, ona hem müslümanlar hem de yahudiler yard ı m edeceklerdi. Ayn ı durum
sald ı r ıya u ğ rayan bir müslüman için de geçerliydi. Mü ş riklere karşı birlikte savaş acaklar ve ne müslümanlar ne de yahudiler birbirinden ayr ı olarak karşı tarafla bar ış
yapabileceklerdi. E ğer aralar ı nda bir anlaş mazl ık ç ı karsa onu Hz. Muhammed
arac ı l ığı ile Allah'a götüreceklerdi (13). Böylece, İ slam Peygamberi, paganist
Mekkelilerin muhtemel bir sald ı r ı s ı karşı s ı nda, yahudilerin deste ğ ini sağ lam ış
oluyor, dü ş mana karşı da kuvvetini art ı r ıyordu.
Medine'li yahudilerinde böyle bir antla ş ma yapmakta hakl ı sebepleri vard ı .
Onlar özellikle politik ve ekonomik sebeplerle antla ş ma masası na oturmu ş lard ı .
İ slam ve Müslümanlar Medine'ye hâkimdi ve Hz. Muhammed (sas) Medine'nin en
güçlü adam ı olmu ş tu. Müslüman toplumla ittifak halinde olmalar ı ekonomik ve
ticari durumlar ı n ın daha da iyileş mesini sağ layacakt ı .
Yahudilerle yapı lan Vatanda ş l ı k antla ş ması n ı n büyük yarar ı oldu. Putperest
Mekkeliler Hz. Muhammed'in bu diplomatik zaferinden üzüntü duydular ve belli
bir süre Medine'ye sald ı ramad ı lar, müslümanlarla sava ş maya cesaret edemediler.
Ayrı ca, İ slâmiyet bar ış dini idi. Tan ı n ı p kabul görmesi için zamana, sulh ve sukun
ortam ı na ihtiyac ı vard ı . Zaten sava ş de ğ il barış dini olan İ slam, insanları n devaml ı
olarak bar ış içerisinde ya şaması n ı , güçlü bir dayan ış ma ve yard ı mla ş ma içinde
bulunması nı ister. Nitekim k ı sa sürede İ slâm' ı n bölgede yay ı lması bakı m ı ndan
yararl ı sonuçlar elde edildi. Medine'de oldukça güçlenen islam kom ş u kasaba ve
köylerde de sesini duyurmaya ba ş ladı . Öyle ki, putperest Mekkeliler İ slâm ı n bu
hı zl ı yay ı lışı ndan rahats ı z oldular ve engelleme yoHar ı nt aramaya ba ş lad ı lar.
Sonuçta, ilk İ slâm devleti hukuld' olarak kurulmu ş oldu. ilk İ slâm toplumunun teş kilatlanmas ı n ı ve " İ slam ümmeti" olarak birle ş mesini sağ layan Özel Din
Kardeş li ğ i antlaş ması ile Medine'li yahudilerle yap ılan Vatanda ş l ı k antlaşmas ı , ilk
İ slam devletinin hem ilk yaz ıl ı yasalar ı n ı olu ş turuyordu hem de İ slâm devletinin
varl ığı n ı n tan ı nd ığı na dair hukuki delili te ş kil ediyordu.
13 İbn Hiş âm, Sire,546 -550, Hamidullah, ayn ı eseri, s. 140-147.
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6- Medine Mescidi ve Devlet Saray ı
Hz. Muhammed (sas) ve Mekke'li müslümanlar Medine'ye yerle ştikten hemen sonra bütün güçleriyle islam' ı n yay ılmas ı ve kurumlaşmas ı yolunda çal ış tılar.
Hz. Peygamber (sas), ilk i ş olarak Müslümanlar arasında birlik ve beraberli ği sağ layacak, aralar ı ndaki kardeş lik bağ lar ın ı daha da güçlendirecek ve onlar ı ibadetlerde
topluca Yüce Allah'ı n huzuruna getirecek olan bir "mescid"in in şaası na baş ladı .
Sehl ve Suheyl adlar ı ndaki iki yetimden sat ı n al ınan hurma bahçesinde bir mescid
yapı lması nı emretti ve derhal in şaat baş ladı . Kendisinin de, tı pkı daha önce in şaa
edilen Kuba mescidinde oldu ğ u gibi, bir i ş çi hüvviyetiyle çal ış t ığı bu mescidin
inş aası k ı sa sürede tamamland ı . Duvarlar ı n önemli k ı sm ı n ı biriketlerden yapt ılar;
duvarlar ı n, Kudüs'e bakan k ısm ın ın ortası ndaki oyu ğun iki tarafına taş koydular.
Bahçedeki hurma ağaçları nı keserek dallar ı yla mescidin dam ı n ı örttüler. Ancak
Mescidin üstünün baz ı k ı s ımlar ı örtülemedi, aç ı k kald ı . Böylece, islâm' ı n Medine'deki ilk mescidi, "Mescid-i Nebevi" in ş aa edilmi ş oldu.
Evs ve Hazreç kabileleri aras ı nda h ı zla yay ı lmaya devam eden islam art ı k
Medine vahası nda tüm kurumlar ıyla yerle şiyordu: İ lk islam Toplumu ve Devleti
Kurulmu ş , ilk mescid ve devlet saray ı olan "Medine Mescidi" tamamlanmış, Islam'ı n varlığı kom ş u kavimler ve kabileler tarafı ndan resmen tan ı nmıştı . Bu arada,
Kur'ân' ı n en uzun sûresi olan Bakara sûresi nazil oldu. Sûre, müminlerin, münafı klarm ve kâfirlerin özelliklerini belirten ayetlerle ba ş lı yor; islâm'ı n ibadet, ahlak
ve içtimâl yönleriyle alakal ı hükümler ihtiva eden ayetlerle devam ediyordu.
Ayrı ca, pe şpe şe gelen ilahi vahiyler zekât vermeyi, ramazan ay ı nda oruç tutmay ı
farz k ı l ı yor, müslümanlar için helal ve haram olan şeyleri teker teker aç ıkl ıyordu.
Müslümanlar her namaz vakti ortaklaş a yapt ıkları mescidde toplamyorlar ve
topluca güçlü saflar meydana getirerek namaz k ı l ıyorlard ı . Namaz vakitleri güne şin
konumuna göre düzenleniyordu. Namaz vaktinin giri ş i ezan okunarak duyuruluyordu. Hz. Bilal, her namaz vaktinde mescide en yak ı n evin damtna ç ı kıyor
ve gür sesiyle ezan okuyarak müslümanlar ı namaza ça ğı rıyordu.
"Mescid-i Nebevi", islam tarihinde büyük önemi haizdir; müslümanlar ı n
"cemaatle ş me"sinde, islam Devleti'nin te şekkülünde ve kurumla şması nda, islam
Dininin tan ı nı p yayı lması nda, Müslüman toplumun e ğ itim ve öğretiminde fevkalade önemli hizmeti olmu ştur. Mekkeli ticaret toplumundan olan muhâcirlerle
Medine'li tarı m toplumundan olan Ensâr' ı n birle şmesinde, Müslüman Toplumun
güçlenmesinde de oldukça etkili olmu ş tur. Yaln ızca ibadet yeri olmayan, ayn ı
zamanda Devlet i ş lerinin yürütüldü ğü, bar ış a ve savaş a karar verildi ğ i, müslümanlar ı n din ve dünya hayat ıyla alakal ı meselelerin görü şülüp çözüme kavu ş turulduğu,
iktisadi, içtimai ve siyasi konular ı n ele al ı n ıp değerlendirildi ğ i bir mahal olan
"Peygamber Mescid"i, müslümanlar için bir toplant ı ve meşveret mahalli, bir adliye
merkezi, bir kültür ve ilim oca ğı , eğ itim ve öğretim yap ı lan bir mekteb olarak da
görev yapmıştı r.
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Öte yandan, "Medine Mescidi"nin bitirili ş inden hemen sonra, mescidin doğ u duvarı na biti şik olarak Hz. Peygamber için iki odal ı bir ev yap ı ld ı. Evin yapı mı
tamamlan ı nca, Ebel Eyyub'un evinde ya şamakta olan Hz. Peygamber han ı mı Sevda ile birlikte yeni evine ta şı nd ı . Bu arada Hz. Peygamber manevi evlad ı Zeyd'i,
han ım ı Sevda'y ı , k ızlar ı Ümmü Kulsüm ve Fat ıma'y ı Medine'ye getirmesi için
Mekke'ye gönderdi. Hz. Ebtl Bekr de, o ğ lu Abdullah'a, Ümmü Ruman, Esma ve
Aiş e'yi getirmesi için haber gönderdi. Zeyd, kendi han ım ı Ümmü Eymen ve oğ lu
Üsame'yi de beraberinde getirdi. Tüm ta şı nabilir mallar ın ı elden ç ı karan ve sağ l ığı nda cennetle müjdelenen on ki şiden biri olan Talha da Zeyd'le birlikte Medine'ye geldi. Hz. Peygamber Hz. Eb ıtı Bekr'in k ız ı Ai şe ile evlendi ve mağara arkada şı
ile sı hri bağ kurdu (14).

7 Suffe ve İlk Mekteb
-

E ğitim ve öğ retimi emreden vahiyle ba ş layan ve yeryüzünü nurland ı ran islam
dininin tebli ğcisi, ilk müslüman toplumu te şkilatlandı rı rken ve ilk İ slam Devleti'ni ktirarken ilmin değ erini unutamaz,fert ve toplum hayat ı ndaki yerini ihmal
edemezdi. Zaten Islam' ı n mücadelesi cehaletle ve cehaletten kaynaklanan putperestlik ve benzeri hastal ı klarla idi. Üstelik İ slam insanlardan düş ünmeyi, inceleme ve ara ştı rma yapmay ı , bilgili ve bilinçli olarak gerçe ğ i kabul etmeyi istiyordu.
Dini çağ rı nı n metodu,yay ı lma arac ı irş ad ve tebli ğ , eğ itim ve ö ğretim idi.
Bu sebepledir ki, Hz. Peygamber "Medine Mescidi"nin biti ş tiğ ine ayr ı bir
yer (suffe) yapt ı rd ı . Mescid'in avlusu mahiyetindeki bu yerde tüm müslümanlar,
özellikle de evi-bark ı,ailesi, çoluk-çocu ğu olmayan fakir müslümanlar, Mesciddeki
talim ve terbiyenin yan ısı ra islam' ı öğ rendiler. Mescidin bir kö ş esine biti ş ik olarak
yap ılan bu sofada yaş ayan ve kendilerini islam' ı öğ renme ve öğ retmeye adayan •
bu sahâbilere suffe",denilir. Suffe ehli ba ş langıçta 70 ki ş i kadard ı ve çok
fakir müslümanlardan olu şuyordu. Hz. Muhammed (sas) ve zengin sahâbilerin
verdikleriyle veya kendilerinin satt ı kları odunlardan elde ettikleriyle ya ş arlard ı .
Ünlü sahâbi ve muhaddis Eb ıl Hureyre bunlardand ı r.
Say ı lar ı giderek artan Suffe toplulu ğ u devaml ı olarak Mescid'de bulunurlar
ve Hz. Peygamber'in yan ından ayr ılmazlard ı . Suffe, bir çe ş it "muallim mektebi"
idi. İ slam tarihinde ilk medrese veya muallim mektebi say ılabilir. Ilk islam üniversitesi de sayabileceğ imiz Suffenin baş muallimi veya rektörü Hz. Muhammed (sas)
idi. Yat ıl ı öğ renciler sayabileceğ imiz Suffe toplulu ğ u ise, kendilerini tamamen din
ilimlerini öğ renmeye vermi ş ti. Gayeleri islâm' ı Resulullah' ın dilinden öğ renmek
ve di ğer müslümanlara öğ retmekti. Hz. Peygamber, davetçilerini, kom şu milletlere
ve devletlere gönderdi ğ i muallimlerini özellikle islam' ı doğ rudan kendi ağ z ı ndan
öğ renmi ş olan bu ki ş iler aras ı ndan seçerdi.

14 İbn Hiş am, Sire, s. 335-340.
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8- Hicret Olayının Sosyal ve Kültürel Sonuçları
Hicretin, askeri ve siyasi yönlerden oldu ğ u kadar sosyal ve kültürel yönden
de önemli sonuçlar ı olmu ş tur. Allah'a inanmayanlar ı n çoğunlukta ve egemen
olduğu, gerçek dini ya şamı n rahat bir biçimde mümkün olmad ığı , Allah dostları nı n eza ve cefa gördü ğ ü, döğüldüğü ve kovulduğ u, hatta öldürüldüğü bir yerden,
müslümanlar ı n eğ emen oldu ğu, insanlar ı n inançlanndan dolay ı i şkenceye maruz
kalmad ı klar ı ve dini yaş ay ışın rahatl ıkla mümkün olduğu bir mahalle göç etmek
ya da Allah' ı n yasaklar ı ndan yüz çevirip uzaklaş mak ve onlar ı kesinlikle terketmek
anlamlar ı na gelen "hicret" olay ı beraberinde birtak ım sosyal ve kültürel yenilikleri
de getirdi.
islam tarihçileri, lügat anlam ı nda, ilk müslümanlar ın ikisi Habeş istan'a birisi
de Medine'ye olmak üzere üç büyük hicretinden sözederler. Kur'ân- ı Kerim de,
önceki peygamberlerin ve onlara inananlar ı n hicretlerinden bahseder; Hz. Nuh,
Lut, İ brahim, Ş uayb ve Mtı sa peygamberlerin kendilerine inanan insanlarla birlikte
memleketlerini terkederek ba ş ka ülkelere,Ken'an iline, M ı sı r'a veya Filistin'e göç
ettiklerini bildirir. Ancak, hicret denilince ilk akla gelen, şiddetli eza ve cefa
alt ı nda yaş ayan Mekkeli müslümanlar ı n sevgili peygamberimizin emir ve müsadeleriyle çocuklar ı n ı ve yurtlar ı n ı, yani kendilerine çok k ıymetli olan varl ıklar ı n ı
b ı rakarak Milad ı 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmeleri gelmektedir. Birtek
Allah'a iman edip O'nun elçisinin ö ğ retisini kabul ettikleri için akla-hayale gelmeyen kötülüklere maruz kalan ilk müslümanlar için, Mekke'de kalarak islam . '
yaşamak imkans ız hale gelmi şti. Yeni bir yurda, yeni bir çevreye ihtiyaçlar ı vard ı .
Daha önce onlardan Habe ş istan'a hicret edenler olmu ş tu, fakat Habe şistan çok
uzakt ı , ulaşı m ve ileti ş im de oldukça zordu. Tâif ş ehri Mekke'ye çok yak ınsa da
Tâifliler islam Peygamber'ini ş ehirden döverek ç ı karm ış lard ı . Art ı k müslümanlar
için Hicaz bölgesinde en elveri ş li yurt olarak Yesrib (Medine) kal ıyordu.
Böylece, Miladi 622'de gerçekle ş en Hicret, yeni bir medeniyetin do ğu şuna
etki eden ba ş l ıca faktörleri, dahili' ve haddi mücadele fikirlerini ya da ilkelerini,
fiziki ve manevi' sağ l ı k unsurlar ın ı bütünüyle bünyesinde topluyordu. İ nsan soyunun sosyal-kültürel yap ısı n ı olu ş turan anne-baba, çevre, okul ve kültür gibi temel
unsurlar ı tümüyle kaps ıyordu. Hz. Peygamber (sas) cahiliye devrinin gelenekçi ve
cahil putperest toplumunun ortak kültür özelliklerinden uzak olmayan bir ortam
da, Rabbani terbiye üzere yeti ştirilmi şti. ilahi vahye mazhar olup peygamber seçildikten sonra ise, Arabyar ımadas ı ve tüm dünya halk ın ın sahib olduğu kültür
değerlerinden çok farkl ı , ilahi kaynakl ı kültür değerleri kabul etti. Bu demek
değildir ki, islam Peygamberi yeryüzünden ba şka bir yerde, Arap halk ı ndan uzak
bir çevrede yaş ad ı ve yeti ş ti. Zaten onun getirdi ğ i islâm' ı kabul edip saf ında yer
alan Mekke'li ve Medine'li müslümanlar genellikle cahiliye devri toplumunun sahip
olduğu kültür değerlerine göre yeti şmi ş lerdi. Bu insanlara sahip olduklar ından
tamamen farkl ı olan yeni kültür de ğerlerini ö ğ retmek, fiziki ve ruhi olgunlu ğ a
kavu ş turmak elbette çok zor bir i ş ti. Hz. Peygamber, Mekke devrinde, Erkam' ı n
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evinde yürüttü ğü eğ itim ve öğ retim çal ış malar ında özellikle bu yöne ağı rl ık verdi.
Yeni müslümanlar ı eski gelenek ve göreneklerinden, inanç ve kültür de ğ erlerinden
kopar ıp uzaklaş tı rmak, islam inanç ve ahlak ın ın sunduğu esaslara bağ lamak için
çal ış t ı ve bunda son derece ba ş ar ıl ı oldu. Hem gönülleri ve dü şünceleri hem de
ak ı l ve fikir dünyalar ı ayd ı nlan ıp temizlenen ilk müslümanlar sonraki Müslüman
topluma çok zengin bir sosyal ve kültürel miras b ı rakt ı lar. Zaten İ slam dini insan
soyunun tüm yaşant ı sı n ı kapsayan reformlar getiren, onu yeni bir ya ş ay ış a kavu şturan büyük bir inkilapt ı r. Hz. Peygamber, Birinci Akabe beyat ı ndan sonra, Musab
b. Umeyr isimli ünlü sahabiyi, Medine'li müslümanlara İ slam' ı öğ retmek, namaz
k ıld ı rmak ve sosyal ve kültürel hicret ça ğ r ı sında bulunmak üzere Medine'ye
göndermi şdi.
Unutmamak gerekir ki, Hz. Muhammed (sas), zenginlerin fakirlere, güçlülerin zayıflara hakim oldu ğ u ve onları devaml ı olarak köleler gibi kulland ığı ,
kad ı n ve yetim haklar ı nı n hiçe sayı ldığı , huzur ve bar ışı n ancak kaba kuvvete
dayandi ğı bir toplumda Islam' ı n sosyal ve kültürel de ğerlerini yerle ştirmeye ve
yaşatmaya çal ıştı . Hile, yalan, ahlaks ı zl ı k, sahtekarl ı k, h ı rsı zlı k, yankesicilik,
faiz ve riba esaslar ı na dayanan bir sosyal ve kültürel ya şantı daki Arab toplumunu,
doğ ruluk, dürüstlük, kar şı lı klı sevgi ve saygı , adalet, helal ve haram, yard ı mla şma
ve güzel ahlak gibi kavramlar etraf ı nda toplama ve bu üstün de ğer özelliklerine
göre yeti ştirme ve yönetmeye u ğ raş tı .
Buna kar şı l ı k, eski gelenekçi ve putperest inançl ı Kurey ş toplumu ve
Medine'li paganist kabileler ve Yahudiler tüm organize güçleriyle yeni olu ş uma
karşı idiler ve müslümanlar ın ıslah edici çal ış maların ı çe ş itli vesilerle engellemeye
çal ışı yorlard ı . Bu durum, sosyo-kültürel planda ba ş layan hicretin, art ı k kendisine
elveri ş li çevreyi olu şturmak ve daha etkili olmak üzere kurumla şmak, maddi' planda da hicreti yerle ş tirici müesseseler meydana getirmek durumunda oldu ğ unu
gösteriyordu. Annelerinden, babalar ı ndan, çocuklar ındân ve e ş lerinden uzakta
bulunan, gurbette yaş ayan göçmen müslümanlar, bu yöndeki tüm sorunlar ı n ı
unutarak, bütün güçleriyle hicretin sosyo-kültürel kurumlar ı n ı yerleş tirmeye gayret
ediyorlard ı . Muhacirlerin yeni sosyal çevreye uyumu, Ensâr ile kar ışı p kaynaş ması
gayesiyle gerçekle ş tirilen, onlar aras ında sosyal ve ekonomik ba ğ lar ı güçlendiren
Özel İ slam Kardeş li ğ i, iç güvenlik ve birlik temel amac ıyla yahudilerle yap ılan
Vatandaş l ı k antlaşmas ı, Kuba ve Medine mescidlerinin in ş aas ı bu yönde yap ılan
çal ış malar ı n somut örnekleridir. Ayr ıca müslümanlar, insanlar ı n bir araya gelip
toplanmas ına elveri ş li olan her yerde İ slâm' ı n sosyo-kültürel de ğerlerini yaymaya,
yeni dinin insanlar ı n gönüllerinde ve davran ış lar ında her yönden taht kurmas ı için
tebli ğde bulunmaya çal ış t ılar. Allah' ı n izni ile bunda ba ş ar ıl ı oldular. Sosyokültürel hicret maddi hicretle tamamland ı . Yeni bir çevre, yeni bir toplum olu ş tu.
Bu yeni çevre İ slam çevresi, yeni toplum da Müslüman Toplumdu. İ lk müslümanlar ı n Medine devrinde kurdu ğ u sosyo-kültürel değ erler gerek İ slânı uygarl ığın ı n
te şekkülünde gerekse çe şitli müslüman devletlerin kurumlar ı n ı n teessüs ermesinde
örnek oldu ve ışı k tuttu.
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Neticede, Hicretten k ı sa bir süre sonra, ilk Müslüman Toplum te ş ekkül etti,
ilk Islam Devleti kuruldu. Anayasas ı , Devlet ba şkan ı , hükümeti, çe şitli kurum
ve kurulu ş ları , idari, askeri, ticari, iktisadi, ilmi ve adli müesseseleriyle tam bir
hukuk devleti olarak te şkilatland ı . Kur'ân'a dayanan bir yönetim şekli, kanunlar ı , adli, askeri ve idari yap ı sı olan ilk İ slam Devleti, sonraki Müslüman Toplumları n kurduklar ı devletlere örnek te ş kil etmi ş tir (15),

9- Medine Devrinde Müslümanlar ın Mekkeli Mü şriklerle İli şkileri
a) Bedr Savaşı
Müslümanları n, Mekke site devletinin yöneticileri ve şehrin e ğ emen kabilesi
Kurey ş 'le karşı l ıkl ı mücadeleye dayanan ili ş kileri Islam' ı n doğ u şu (610) ile ba ş lar,
Mekke'nin fethiyle (630) son bulur. Yakla şı k yirmiy ıll ık bir devreyi kapsayan
Müslüman-mü ş rik Kurey ş münasebetleri üç saflı al ı d ı r: a) Savaş dönemi; Islam' ın
tebli ğ inden Hudeybiye musalahas ı na kadar olan devre; b) Bar ış dönemi; 13 Mart
628'den 630'da Mekke'nin fethine kadarki devre; e) 2. Sava ş dönemi; Mekke'nin
fethi esnas ı nda meydana gelen baz ı olaylarla baş lar şehrin müslümanlarca fethedilmesi ve Kurey ş 'in iradeleriyle topluca müslüman olmas ıyla sona erer. Art ık baş langı c ı ndan itibaren müslümanlar ı n gözünü açt ı rmayan ve Islam' ı n yay ı l ışı n ı durduran
veya yavaş latan Kurey ş manias ı ortadan kalkm ış oluyordu.
Islam' ı n Medine devresinde her geçen gün müslümanlar ı n yarar ı na oluyordu.
İ slam Toplumunun ve Devletinin te ş ekkülünden k ı sa süre sonra, hicretin birinci y ıl ı sonlar ı nda İ slam düş manlar ı na Karşı savaş maya izin veren "cihad" ayetleri nazil
olmu ştu. Yüce Allah, Hac süresi 39-40. ayetlerinde ş öyle buyurur: "Kendilerine
zulmedilmesi dolay ı slyle, onlara kar şı sava ş aç ı lana, yani müminlere sava şma
izni verildi. Ş üphesiz Allah onlara yard ı m etmeye güç yetirendir. Onlar yaln ı zca
Rabb ı mı z Allah'tı r demelerinden dolay ı , haks ı z yere yurtlar ından sürgün edilip
ç ı kar ıld ılar."
Cihad âyetinin nazil olmas ı y ı llard ı r zulme u ğ rayan, din dü şmanlarına kar şı
koyma güç ve hakk ı na sahip bulunmayan müslümanlar ı çok sevindirdi. Hz. Peygamber (sas)'de, âyetteki cihad iznini topluca sava ş ma emri olarak anl ıyordu. Zaten müslümanlar o s ı ralarda sava ş mak zorundayd ı lar. Aralar ı nda vatandaş l ık antlaş mas ı bulunan yahudiler zaman zaman bar ışı bozucu eylemlerde bulunuyorlard ı .
Islam' ı n Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan Medine ve civar ı nda h ızla yay ı lması ndan endi şe duyan Kurey ş de büyük bir sald ı rı haz ı rl ığı içindeydi. Mekke devrinde bireysel düzeyde yapt ıklar ı sald ı r ılar ı , eza ve cefay ı şimdi toplu sald ı rı, binlerce
15 M. Hamidullah, Islam'da Devlet Idaresi, Çev. Kemal Kü şcu, Gaye matb.
Ankara 1979; Serahsl, Ş erhu Siyeri'l-Kebir (Le Livre de la Condulte de I'Etat
Musulman) Çev. M. Hamidullah, Ankara-Diyanet Vakfı Yay ın ı, 1990; Ma'ruf
Devâlibi, Islam'da Devlet ve Iktidar, Çev. M. Sait Hatibo ğlu, dergah yay. İ stanbul
1989; A. Sanhouri, Le Califat, Paris 1926
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insan ı n katı ld ığı sava ş şekline dönü ştürmek, İ slâm'ı ve müslüman toplumu tamamen yok edici bir darbe indirmek niyetindeydiler.
Her ne kadar sava şma izni verilmi ş se de, müslüman toplum henüz te şkilat!.
bir ordu, yeterli sava ş araç ve gereçlerine sahip de ğ ildi. Yeni devlet olmu ş tu. Henüz teş kilatlanma safhas ı ndayd ı . Müslümanlar düş manlar ına sald ı rma gücüne sahip
değ illerdi, fakat küçük çapta bask ı nlar yapabilirlerdi. Kurey ş 'in Suriye'ye giden
kervanlar ı Medine'den geçiyordu. Gerçekte, yaln ızca Allah'a inand ı kları ve Hz.
Muhammed'in çağ r ı sın ı kabul ettikleri için çe ş itli ş ekillerde i ş kence gördükten
sonra zorla yurtlar ından ç ıkar ılan müslümanlar .putperest Kurey ş 'le savaş mak,
onlardan yap ılanlar ı n hesab ı n ı sormak istiyorlard ı . Ayr ıca, Medine'ye geldikten
sonra güçlenen ve müstakil devlet kuran Müslüman Toplumun, islâm dü ş manlar ı na
kar şı varl ı kları nı göstermelerinin ve gerekti ğ inde Allah yolunda silah yoluyla da
cihad etmelerinin vakti gelmi ş ti.
Bu sebepledir ki, Hz. Peygamber (sas), zaman zaman seriyeler ç ı karm ış ,
Medine ve çevresinin emniyetini kontrol alt ı nda tutmu ştur. Gönderilen bu karakol
güçleriyle Kurey ş kervanlar ı arası nda zaman zaman çat ış malar ç ı kıyorsa da,
henüz kan dökülme noktası na varmam*ı . Müslümanlar, Kurey ş 'in muhtemel
bir sald ı rı sı na karşı hazı r halde beklerlerken, Kurey ş de, Medine'deki dü ş manları na
kar şı devaml ı alarm halindeydi. Güney ticaret emniyetini ihlal edici herhangi bir
eyleme kar şı haz ı r durumdayd ılar. Öte yandan, ikinci Akabe beyat ı ile birlikte ilk
İ slam devleti hukuki olarak kurulmu ş tu. Kurey ş , Akabe beyat ı n ın müslümanlara
devlet kurma hakk ı nı verdi ğ ini anlayarak çok k ı zmışlardı . Suriye ticaret yolu
üzerinde bulunan Medine'de kurulan İ slâm Devleti Kurey ş 'in i şine gelmiyordu.
Mekke'li kabilelerin gençlerinden olu şan bir "ortak ölüm komandosu" haz ırlayarak Hz. Muhammed (sas)'i öldürmek istemeleri onlar ın bu duruma ne kadar çok
kad ı klarin ı gösterir. Nitekim onlar hicret olay ı na ve müslümanları n Medine'de
devlet kurması na da çok k ı zdı lar. Gizlice Mekke'den ayr ı larak Medine'ye hicret
eden müslümanları n evlerini ve malların ı müsadere ettiler.
Asl ı nda putperest Mekkeliler, Mekke'de oldu ğ u gibi, Medine'de de muhâcirleri bask ı alt ı nda tutmak istiyorlard ı . Tehcire zorlad ı klar ı, geride b ı rakt ıkları malları nı müsadere ettikleri muhacirleri yeni yurtlar ı nda da rahat b ı rakmak niyetinde
değillerdi. Bu arada, tı pkı Habe ş istan hicretinden sonra oldu ğ u gibi, Medine'nin
baz ı nüfuzlu ki ş ileri yan ı nda müracaatta bulunuyorlar ve onlardan Mekke'li müslümanlar ı Medine'den koymalar ı n ı ve kendilerine teslim etmelerini istiyorlard ı. Bu
bak ımdan iki ş ehir devleti aras ı nda bir savaş her zaman sözkonusuydu.
Müslümanlar ı n 60 ki şilik bir toplulukla Ebva köyüne gelip Damra kabilesiyle
antla şma yapmaları ve onlara eman vermeleri, Kurey ş 'li Kurz b. Câbir el-Fihrltnin
Medine merası na saldı rması ve Medine'li müslümanlara ait mallar ı , hayvanlar ı al ı p
götürmesi, hicretin ikinci y ı l ı ba ş ları nda Hz. Peygamberin muhacirlerden olu şan
bir müfreze birli ğ i ile Medine'den 9 konak uzakl ı ktaki U şeyra'ya gitmesi ve
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Müdlico ğ ulları yla antla ş mast ve etrafa seriyyeler göndermesi belki de, Müslümanlarla Kurey ş arası nda meydana gelebilecek büyük bir sava şı n ı sı nma faaliyetleriydi.
Burada, Bedr sava şı nı n zahiri sebebi olarak gösterilen bir olaya, Abdullah
bin Cah ş seriyyesine i şaret etmek istiyoruz. Sevgili Peygamberimiz, Hicretin
ikinci yı lı nda ve bahar aylar ı ndan biri olan Receb ay ı nda Abdullah b. Cah ş 'ı
onbe ş ki şilik bir kuvvetle Suriye yönüne gönderdi. Kurey ş kervanlar ı nı gözetmesini
istedi. Seriyye, Medine'ye iki günlük mesafedeki Nahle vadisine kadar gitti. Burada, Kurey ş 'in Suriye'den dönmekte olan bir kervan ı na rastlad ı lar. Öz yurtlar ı ndan
uzakla ştı rı lmalar ı na, ana ve babalar ı ndan, h ı sı m-akrabalar ı ndan, çoluk-çocukları ndan kopar ı lmaları na, ömürlerini fakrü zaruret içerisinde gurbette geçirmelerine
sebep olan Kurey ş 'e ait kervan' gören müslümanlardan baz ı ları derhal sald ı rmak
istediler. Seriyye kumandan ı Abdullah buna engel oldu: fakat bir müslüman ı n
att ığı ok, kervanba şı Amr bin Hadremi'ye isabet etti ve onu öldürdü; iki ki ş i de
esir al ı narak Medine'ye dönüldü. Ölen ve esir al ı nanlar Kurey ş 'in itibarl ı ailelerine
mensuptular. Kurey ş 'in dü ş manl ığı n ı arttı rması nda ve Bedr sava şı nı n hazı rlı kları nı
hı zland ı rmasında bu olay etkili oldu.
Olay ın Arabyar ımadas ındaki yank ı lar ı büyük oldu. Mü ş rikler ve Medine'li
yahudiler, müslümanlar ı haram aylara bile hurmet etmeyen, kan dökücü ve ya ğ macı e şkiya toplulu ğ u olarak göstermeye çal ıştı lar. Ancak Bakara sGresinin 217.
âyetinin nâzil olmas ı müslümanlar ı rahatlatt ı . Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey
Muhammed, sana hürmet edilen ay ı , o aydaki sava şı sorarlar Deki: "O ayda sava şmak büyük suçtur. Allah yolundan al ı koymak, O'nu inkar etmek, Mescid-i haram'a
giri ş e engel olmak ve halk ı n ı oradan ç ı karmak Allah kat ı nda daha büyük suçtur.
Fitne ç ı karmak ise öldürmekten daha büyüktür. Güçleri yeterse, dininizden döndürünceye kadar sizinle savaş a devam ederler. İ çinizden dininden dönüp kafir olarak
ölen olsa, bunlar ı n i ş leri dünya ve âhirette bo şa gitmi ş tir. İşte cehennemlikler
onlard ı r, onlar orada temellidirler."
Amr b. Hadram?'nin öldürülmesi olay ı , harb hazı rl ı kları içerisindeki Kurey ş 'i çok geçmeden büyük bir kervan haz ı rlayarak savaş için gerekli silah ve techizât ı en k ı sa zamanda temin etme yoluna itti. Suriye'ye gitmek üzere büyük bir
ticaret kervan ı haz ı rland ı . Ebü Süfyan' ı n baş kanl ığı ndaki bu kervan ın tüm gelirleri
savaş için harcanacakt ı . Müslümanlar böyle bir kervan ı n belirtilen amaçla Suriye'ye gitti ğ ini öğ rendiler. Kendilerini ortadan kald ı racak bir savaşı n ekonomik ve
askeri kaynağı n ı te şkil eden Kurey ş kervan ın ı n topraklar ı ndan rahatça geçmesine
müsade edemezlerdi. Hz. Peygamber (sas) "Müslüman komando birli ğ i" diyebileceğ imiz seriyyelerini artt ı rd ı . Suriye'ye gönderilen Kurey ş kervan ı n ı ad ı m ad ı m
takim ettirdi. Ebu Süfyan da kervan ı n ı n takib edildi ğ inin fark ı na varm ış t ı .
Bu sı rada, Kurey ş 'in büyük bir ordu haz ı rlad ığı ve Medine üzerine yürümek
üzere yola ç ı ktığı haberi geldi. Müslümanlar için iki cephe birden aç ı lmıştı : Kervan
mı takim edilsin ve Mekke'ye dönmesi engellensin yoksa Kurey ş ordusuyla m ı
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sava şı lsı n? Hz. Muhammed kumandas ı nda Medine'den ç ı kan 310 ki ş ilik müslüman
topluluk bu iki durumdan birini seçmek zorundayd ı . Sonunda dü ş man ı n kar şı sı na çı kı lması na ve onlarla sava ş meydan ı nda sava şı lması na karar verildi.
Asl ı nda Kurey ş , Ebeı Stifyan' ı n getirmekte oldu ğ u kervana sald ı rı ldığı nı
ve kervan ı n tehlikede oldu ğ unu bahene ederek asker toplam ış ve sava ş için yola
ç ı km ış t ı . Oysa, takib edildi ğ ini anlayan tecrübeli kervanc ı Ebtı Süfyan, kervan ı n
yolunu değ i ş tirmi ş ve sağ salim kervan ın ı Mekke'ye ulaşt ı rm ış t ı . Nitekim, sava ş
taraftar ı Kurey ş 'e kervan ı n hiçbir can ve mal kayb ı vermeden Mekke'ye döndüğü, artı k sava şa sebep kalmad ığı bildirilmi ş se de tesirli olmam ıştı r, çünkü Kurey ş 'in
gayesi kervan ı kurtarmak ve Amr b. Hadremrnin intikam ı n ı almak değ il, İ slâm'ı
ve müslümanları ortadan kald ı rmakt ı .
Bedr, Suriye'ye giden kervan yolu üzerinde olup Medine'ye 80 km. uzakl ıkta
bir köydür. Burada y ılda bir defa panay ı r kurulurdu.
Hz. Muhammed (sas), Ashab ı ile isti ş arede bulunduktan sonra Hicretin
ikinci y ı l ı nda Ramazan' ı n 8'inde 305 veya 310 ki ş ilik ashab ı ile Medine'den ç ı ktı .
Ebti Lübâbe'yi vâlisi,Amr b. Ommu'l-Mektüm'u da namaz imam ı olarak Medine'de
bı raktı . Aslı nda Hz. Peygamber ve müslümanlar, Mekkelilerin Medine'ye sald ı rabileceklerini her zaman bir ihtimal olarak gözönünde bulunduruyorlard ı . Nitekim,
"Zefiran" denilen yere var ı lı nca Kurey ş 'in bin ki ş ilik bir ordu ile yola ç ı kt ığı
öğrenildi. İşte böylece sava ştan haberdar olan müslümanlar ister istemez kendilerini sava ş meydan ı nda buldular. Damdam b. Amr el-Gifârrnin tahrikleri ve Ebi.1
Cehl, Ebû Leheb gibi mü ş riklerin te şvikleriyle haz ı rlan ıp yola ç ı km ış olan Kurey ş
ordusunu uygun bir yerde kar şı lama hazı rl ığı na ba ş lad ı lar. 83'ü muhâcir, 61'i
Evs'li, kalan ı da Hazreçli müslümanlardan olu şan İ slam ordusunun ba şkomutan ı
Hz. Muhammed (sas), muhâcirlerin sancaktar ı Musab b. Ümeyr, Evs'inki Sa'd
b. Muaz, Hazrec'in sancaktar ı da Habbab b. Münzir idi. Müslüman ordusunda 3 at
ve 70 deve vard ı .
Buna kar şı l ı k, Kurey ş ordusu bin ki ş ilik bir kuvvetti; bunlardan 800 kadar ı
süvari veya develi idi. Kurey ş ordusu her türlü silah araç ve gereçlerine de sahipti.
Oysa, müslümanlar basit korunma silahlar ı olan, bı çak, kama, k ı lı ç ve benzeri aletlerle dü ş man kar şı sı na çı kıyorlard ı .
İ ki ordu Bedr köyü yak ı n ı nda kar şı kar şı ya geldiler. Bu kar şı laşma çok
önemli idi. Hz. Peygamber sabahtan ak ş ama kadar ellerini aç ıp Allah'a dua ediyor,
O'ndan bir avuç müslüman toplulu ğ u korumas ı n ı istiyordu. Bu sava ş imanla
küfrün, hak ile bât ı l ı n savaşı idi. Tevhid inanc ı ile putperestlik nihayet toplu sava ş
meydan ı nda da kar şı kar şı ya gelmi ş ti. Bu bir ölüm kal ı m savaşı yd ı ; slâm'•n varl ığı
veya yoklu ğ u sözkonusuydu. Ama Allah her zaman inananlarla beraberdir. O'nun
sevgili kulu ve elçisi Hz. Muhammed'in mübarek cuma günü sabandan itibaren
yapt ığı dualar da kar şıl ıks ız kalmayacakt ı .
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İ slam ordusunu Hz. Hamza, Kurey ş ordusunu da Utbe b. Rebia yönetiyordu. Sava ş mübareze üsulü ile ba ş lad ı . Asl ı nda Utbe bu sava şa istemeyerek, Ebu
Cehl ve Ebu Leheb gibilerinin tahrikleri sonucu gelmi şti. Çünkü durup dururken
sava şı lmaya karar verilmi şti, sava ş mak için geçerli bir sebep yoktu. An ır bin
'Hadramiinin bedeli ödenerek mesele çözümlenebilirdi, i şi sava ş meydan ı na çekmeye gerek yoktu. Ancak bu itirazlar as ı l amac ı , İ slâm' ı ve müslümanlar ı ortadan
kald ı rmak olan islam' ı n ba ş dü şmanlar ı için geçerli de ğ ildi.
Önce Amr b. el-Hadrami'nin karde ş i Amir el-Hadrami ortaya at ı ld ı ve Mihca'y ı şehid etti. Bu arada, Mahzumo ğ ullar ı ndan Esved b. Abdü'l-Esed ileri at ı ld ı
ve müslümanlar ı n su havuzunu bat ı rmak isteyerek k ı l ı c ı n ı çekti. Hz. Hamza havuz
kenar ı nda ona yeti şti ve i şini bitirdi. Daha sonra K ıarey ş ordusu kumandan ı
Utbe yan ı na kerde ş i Ş eybe ve o ğ lu Velid'i alarak ileri at ı ld ı ve adet üzere kendilerini tan ıtt ı lar. Er dilediler. Müslümanlardan bunlara kar ş i Neccaro ğ ullar ı ndan
Afra kad ı n ı n o ğ ullar ı Muaz ve Muavvez ile Abdullah b. Revaba ç ıkt ı lar. Ancak
kimliklerini aç ıklamalar ı üzerine Utbe onlara, bizim sizinle bir i şimiz yok; biz,
bizimkilerini isteriz, dedi. Hz. Peygamber'den kendilerine denk say ı labilecek erler
göndermesini istedi. Bu defa onlar ı n yerine Hz. Hamza, Ali ve Ubeyde b. el-Haris
ç ı kt ı lar. Hamza Ş eybe'yi çabucak haklay ı verdi. Ali de Velid'i öldürdü. Ancak
Utbe Ebu Ubeyde'yi, Ebu Ubeyde de Utbe'yi yaralad ı ; tam bu s ı rada Ali, Utbe'nin
üzerine at ı larak i ş ini bitirdi.
Nihayet, Ramazan' ı n 17.ci cuma günü iki ordu birbirine girdi. Kurey ş ordusu, sava şı n iki temel unsurundan biri olan maddi veya askeri güce yeterince sahipti.
Müslüman ordusu ise, maddi gücü çok zay ı f, askeri araç ve gereçlerden yoksun,
kendisinin üç kat ı olan tam techizatl ı düş manla kap ışan zavall ı bir ordu idi.•Ama
Kurey ş ordusunda bulunmayan ve bir sava şı n kazan ı lması nda temel iki unsurdan
ikincisini te ş kil eden "mana glicü"ne sahipti. Hz. Peygamber dü şman ın Medine'ye
sald ı rmak üzere yola ç ı kt ığı n ı haber al ı nca ashab ı ile durumu isti şare etmi ş ve
çoğunluk Medine d ışı nda dü ş man ı kar şı lama ve onlarla harbetme, yolunda görü ş
belirtmi şti. Hatta ashabtan Mikdad bin el-Esved aya ğa kalkarak şöyle bir konu şma
yapm ışt ı : Ey Allah' ı n resulü, Allah sana ne yapmam söylediyse onu yap. Biz,
İ srailo ğ ullar ın ı n Hz. Musa'ya dedi ğ i gibi, sen ve Rabbin git, ikiniz sava şı n. Biz
şüphesiz burada duranlar ı z (16), demeyiz. Biz şöyle deriz: Sen ve Rabbin gidiniz,
ikiniz sava şı n ı z. Sizinle birlikte, sa ğı n ı zda, solunuzda, ön ve arkan ı zda biz de savaşacağı z. Bu konu ş malar ı dinleyen ve müslümanlar ı n görü şünün dü ş manla sava şmak
istikametinde oldu ğ unu ö ğrenen Hz. Peygamber, ordusuna-Bedr'e do ğru yürüme
emri vermi ş ve şöyle demi ştir: İ leri, ileri! Ne şelenin, çünkü Yüce Allah, bana iki
sonuçtan birini söz verdi. Ş imdiden dü ş man ı yenilmi ş bir halde görüyorum. Müslümanlar ı n, yeterince haz ırlanmam ış olmalar ı na ra ğ men, Medine'ye zaferle, sava ş
esirleri ve ganimetiyle dönme ümidi vard ı . Hz. Muhammed de onlara bunu vadediyordu.
16 Maide suresi, 24.
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Yapı lan savaşta, Allah' ın yardı mı ve iman ordusunun sebat ve kahramanl ığı
sayesinde dü şman peri ş an edilmi ş ve bin ki ş ilik Kureyş ordusu kurtulu şu kaçmakta
bulmuş tu. Savaş ta, Ebil Cehl, Utbe, Şeybe b. Rebia, Velid bin Utbe, Ümeyye bin
Halef, Ebu'I-Buhteri, As. b. Hi ş am ve Zema b. Esved gibi Kurey ş ileri gelenleri
öldürülmü ş , 70 kadar esir ve önemli miktarda ganimet al ınm ış tı . Esirler aras ında
Hz. Peygamberin amcas ı Abbas, yeğ enleri ve Hz. Ali'nin de karde ş leri olan Ala ve
Nevfel ile Hz. Zeyneb'in kocas ı Ebu'l-As, Esved b. .mir ve Abd b. Zema gibi
sayg ın Kureyş liler vard ı .
Bu kadar ölü, esir ve mal zayiat ı verdikten sonra bozulup kaçan Kurey ş,
ölülerini bile gömmemi ş sava ş meydan ı nda bı rakı p kaçm ıştı . Onları da müslümanlar gömdüler. Bedr sava şı müslümanları n zaferi ile noktaland ı . Zafer haberi Medine'de büyük sevinç yarattı (17).
b) Bedr'in Sonuçlar ı ve Uhud Savaşı

İ slam tarihinin önemli olaylar ı ndan olan Bedr zaferinin akisleri büyük oldu
ve ş u sonuçlar ı doğ urdu:
1- Büyük akisler b ı rakan bu zafer müslümanlar aras ı nda büyük sevinç yaratt ı .
Ancak Kur'an onlara bir uyar ıda bulundu: Zaferi yaln ızca Allah' ın yard ım ına,
Hz. Muhammed'in askeri dehas ı na ve harb bilgisine, bir avuç müslüman ı n adet d ışı
kahramanl ığı na dayand ı rmamak icabediyordu. Bedr zaferi Allah' ın inananlara bir
lütuf ve nimetiydi, mana gücünün maddeye galebesiydi. Kur'ân bu gerçe ğ i şöyle
belirtir: "Onlar ı sizler öldünrnediniz, fakat Allah öldürdü onlar ı . Att ığı n zaman da
sen atmad ı n, fakat Allah att ı . O, bunu inananlar ı güzel bir imtihanla imtihan etmek için yapt ı "(18).
2- Bedr savaşı esnası nda ve sonras ı nda Hz. Peygamberin harekat tarz ı müslümanlar için örnek te ş kil etti. Dü ş manla savaş usulü, savaş esirlerine ve yaral ılarına,
kad ı nlara ve çocuklara yap ılacak muamele ile elde edilen sava ş ganimetinin taksimi
konular ı ndaki uygulamalar ı kendisinden sonraki müslüman toplum için bir kaynak
oluş turmu ş tur.
3- Bedr sava şında özellikle Islam' ın baş düşmanları , Ebiı Cehl, Utbe b. Rebia,
Ümeyye b. Halef vb. şahıslar öldürülmü ş , şirkin eleba ş ları nı n bir kısmı ortadan
kald ı rılm ış tı . Ancak bu durum, ayr ıca, Hind ve Ebtı Cehl'in yak ı nlar ı gibi baz ı
Mekkelilerin kin ve nefret, müslümanlardan intikam alma h ı rslar ın ı şiddetlendirmi ş ti.

17 Bedr sava şı için bkz.: İ bn Hiş âtrı , Sfre, s. 217, 435, 439-448; Tabert,
1/1603, 1299, 1303-1308; İ bn Sa'd, Tabakât 11/1, 6-7, 12, 25, 18 vd. Muhammed b. ishâlr b. Yesar, Siretübni İshak, 298-300; M. Hamidullah, Hazreti Peygamberin Savaşları , s. 55-91; fslâm Peygamberi C. 1. s. 159 vd; A.H. Berki-0.
Keskio ğlu, Hazreti Muhammet ve Hayat ı. s. 240-25.
18 Enfal, 8/18.
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4- Utbe, Ümeyye, Ebû Cehl gibi mü şriklerin Bedr'de, Eba Leheb'in de eceliyle
Mekke'de ölmesiyle Ebû Süfyan Mekke'nin reisi oldu, Mekke site devletinin idaresi
Hâ ş imoğ ulları n'dan Ümeyye o ğ ullarma intikal etti. O ğ lu, kay ı npederi ve eni ştesi
Bedr'de öldürülen Ebii Süfyan, kar ı sı Hind'in de tahrikleriyle Bedr'in intikamm ı
almak ve kendisine ün kazand ı rmak yoluna gidecektir.
5- Bedr savaşıyla elde edilen baş ar ı henüz siyasi-, dini ve içtima temellerini atm ış olan Müslüman toplumun ve İ lk İ slam devletinin daha sa ğ lam temellere dayand ı rı lmas ı n ı , Islam' ı n ve müslümanlar ı n Arabistan'da en büyük kuvvetlerden biri
olduğ unun bilinmesini, İ sl'am' ı n ve müslümanlar ı n bekas ın ı sağ lad ı .
6- Bedr sava şı putperest Mekkelileri mateme bo ğ du ve İ slâm'a daha çok dü şman olmaları nı intaç ettirdi.
7- Bedr sava şı nda al ı nan esirlerin özgürlüklerine kavu ş maları için ödedikleri 4
biner dirhemlik bedel ücreti İ slam devletinin kurum ve kurulu şlarını yerle ştirmesinde, Müslüman toplumun güçlenmesinde oldukça etkili oldu. Müslümanlar ı n
ekonomik yap ı s ı geli ş ti, mali durumu düzeldi.
Bedr'de yenilen ve ölülerini bile gömmeden Mekke'ye kaçan Kurey ş derhal
yeni bir savaş haz ı rl ı klarına baş lad ı . Ebiıi Süfyan baş kanl ığında Suriye'ye gönderilen
ticaret kervan ı ndan elde edilen karı , araları nda payla ştı lar, müslümanlara kar şı
yapı lacak intikam sava şı nı n hazı rlı kları için kullan ı lması na karar verdiler. Ancak
ikiyüzellibin dirhem tutarı ndaki bu kar ı n önemli bir k ısmı veya tamam ı na yakı nı
müslümanları n cebine girdi; Bedr'de esir dü şen yak ınları n ı kurtarmak isteyen Mekkeliler kervan ı n kazanc ı n] dolayl ı yoldan müslüman topluma aktarm ış oldular.
Müslümanlar da, esirlerin bedellerinden sa ğ lad ı kları paray ı hem iktisadi ve içtimal' durumlar ı n ı iyileş tirmek hem de sava ş techizk ı , silah ve gereçlerini almak için
kulland ı lar. Kurey ş bedel ödeyerek esirlerini hürriyetine kavu şturman ı n kendi zararları na ve müslümanlar ı n yararı na olduğ unu hemen anlam ış ve her türlü ödemeyi
durdurmu şsa da, bazı zenginlerin gizlice bedel ödemeleri üzerine bu yasa ğı kald ı rmak zorunda kalm ış tı r. Ayrıca bedel ödeyerek kurtard ı kları Mekkeli esirler,
hazı rlamakta olduklar ı intikam -..-Irdusunun gücünü artt ı racakt ır.
İ ntikam sava şı hazı rlı kları içerisinde olan Kurey ş , daha büyük bir ordu ile
Müslümanları n kar şı sı na çı kmak için paral ı asker toplamaya koyuldular. Kurey ş 'in
Bedr'de esir dü şüp, daha sonra da müslümanlar ı n aleyhinde bulunmamak ve ş iir
söylememek şart ı yla bedelsiz serbest b ı rak ı lan Ebu'l-Aize isimli şairi de kabileler
arası nda dola şarak Araplar ı müslümanlar aleyhine tahrik ediyordu. Neticede,
Benu Mustalik, Gatafan ve öteki kabilelerden 2000 asker topland ı . Buna 1000
ki şilik Mekkeli asker de kat ı l ı nca 3000 ki ş ilik büyük bir ordu meydana getirildi.
3000 de deve vard ı . Hind, İ krime'nin kar ı sı Ümmu Hakim, Halid b. Velid'in kı zkarde şi ve Haris b. Hi şam'ı n karı sı Fatı ma, Saffan b. Omeyye'nin kar ı sı Berze,
Amr b. As'ı n karı sı Rita ile Musab b. Ümeyr'in annesi gibi kad ı nlar da orduya
katı lmış lard ı .
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Bu arada Mekke'nin reisi Ebii Süfyan, 200 ki şilik bir kuvvette gizlice Medine'ye gitti, Yahudilerle ve münaf ı klarla görü ş tü. Medine'de Benu'n-Nadir yahudilerinin ba şkan ı Mi ş kam' ı n evinde bir toplant ı yapt ı ve savaş plan ı n ı anlatt ı . Adamlar ı da Medine'nin banliyölerinden el-Ureyz'de, bir hurma çiftli ğ ine de bask ı n
yapt ı lar, hurmal ı klar ı ve çiftli ğ i ate şe verdiler, rastlad ı klar ı iki müslüman ı da öldürdüler. öldürülenlerden birisi ensârdan Sa'd bir Amr adl ı ki ş iydi.
Hz. Peygamber (sas), bu üzücü olaydan sonra, Suriye ticaret yolunu Mekke'li
tâcirlere kapatt ı ve onlar ın en büyük ticaret merkezleri olan Suriye ve M ı sı r yerine,
Necd üzerinden Irak'a gitmelerine sebep oldu. Ayr ı ca Hz. Muhammed, Zeyd b.
Harise kumandası nda 200 ki şiden olu şan bir seriyye veya müfreze ç ı kard ı . Müfreze birli ği o sı rada Medine civar ı ndan geçmekte olan Eber Süfyan ve Saffan b.
Ümeyye idaresindeki Kurey ş kervanı nı durduracaktı . 80'i süvari 20'si piyade olan
Zeyd müfrezesi bask ı nda ba şarı lı oldu, ancak EKI' Süfyan ve Saffan kervan ı n
mallar ı n ı bo şaltarak kaçt ı lar, böylece 100 bin dirhem de ğerinde külçe gümü ş
ganimet elde edildi ve Uhud'a gidecek islam ordusunun techiz edilmesi için
harcand ı .
Burada, gerek Bedr'in sonuçlar ı gerekse Uhud sava şı ile alakal ı olması bakı mı ndan birkaç özel olaya i şaret etmek istiyoruz.
Bunlardan birincisi, Mekke devrinde Hz. Peygamber'e ve müslümanlara ençok zulmedenlerden biri olan Ümeyr b. Vehb olay ı dı r. Ümeyr, Bedr sava şını n
yenilgisine çok üzülmü ş , Medine'ye gidip Hz. Peygamberi öldürmeyi dü şünmüştü.
Gerek bu emeline ula ş mak gerekse Mekkelilere olan borçlar ı nı ödemek ve ailesinin
ihtiyaçları nı kar şı lamak üzere Saffan b. Ümeyye'den borç ald ı ve onunla anla ştı .
Ümeyr Medine'ye geldi. Hz. Peygamber onunla kar şı laşı nca, ona, Saffan'la aralar ı nda geçenleri teker teker anlatt ı : Bedr'de esir dü şen o ğ lunun bedelini vermek
üzere Medine'ye gelmi ş olman sahte bir bahanedir. Ben, seninle Saffan aras ı nda
geçenleri biliyorum... dedi. Bu duruma gerçekten şa şıran Ümeyr müslüman oldu.
1.

İ kincisEbû Üzeyhir olay ı dı r; Devs kabilesinden olan Eber Üzeyhir Mekke'de
oturuyordu. Hâmisi olan Mekke'li kabile reisi ondan k ızı nı istedi. Bu talebi reddeden Ebü Üzeyhir ile kabile reisi aras ı nda kavga ç ı ktı ve Ebû Üzeyhir onu öldürttü. Durumdan haberdar olan Hz. Peygamber, öldürülen , Ebü Süfyan'ı n müttefiki,
katil Velid ise Mahzumoğullar ına mensup oldu ğu için olaya sevindi ve ş airi Hassan'a bu konuda bir ş iir yazmas ı n ı söyledi. Ş iirin tesiri görüldü ve Ebü Süfyan' ı n
müttefikleri Mahzumoğulları ndan intikam almak için harekete geçti. Hz. Peygamber, düş manlar ına karşı o günün en güçlü silahlar ı ndan biri olan şiiri kulland ı ve
onlar ı birbirine düşürerek zaman kazanmak istedi, Ancak, Ebü Süfyan' ı n araya girmesiyle bir iç savaş önlendiyse de, öldürülenin yak ı nları ndan biri olan Sa'd b.
Süfeyh-ki ünlü sahabi Ebü Hureyre'nin amcas ıd ı r-Devslilerin ve onlar ın müttefiki
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olan Yemâme ve Serat'a ait arazilerden geçen Kurey ş lileri öldürmeye ba ş lad ı .
Kureyş , bu Devsli e şkiya ile mücadele etmekte çok güçlük çekti.
i ş aret edeceğimiz sonuncu bireysel olay ise, Hz. Muhammed'in k ızı Zeyneb'in kocas ı Ebu'l As meselesidir; o, Bedr'de esir al ı nanlar aras ı ndayd ı . Bedelini
ödeyecek durumda değildi. Mekke'ye haber gönderdi ve bedelinin ödenmesini istedi. Bunun üzerine kar ı sı Zeyneb, annesi Hz. Hatice'nin kendisine düğün hediyesi
verdi ğ i kolyeyi Hz. Peygamber'e göndererek mü şrik kocası nı n serbest bı rakılmasını istedi. Hz. Peygamber, bu mbevi değeri büyük olan hat ı rayı almad ı ve Eb'ulAs'ı bedelsiz serbest b ı raktı . Ancak Ebu'l As, İ slam aleyhinde bulunmaya devam
etti. Neticede, bir ticaret kervan ı yla Suriye'den dönerken müslümanlar tarafı ndan
bası ldı , fakat o kervanı bı rakı p kaçtı ve eski karısı Zeyneb'e sığı ndı , o da onu
himayesine ald ığı n ı duyurdu. Daha sonra Hz. Peygamberin himmetleriyle kervani
da kendisine iade edilen Ebu'l As, Mekke'ye döndükten ve borçlar ın ı ödedikten
sonra müslüman oldu ğ unu duyurdu, yeniden nikah akdi yap ılmaks ız ı n Hz. Zeyneble tekrar evlendi.
Henüz müslüman olmamış olan ya da klâml ığı nı gizleyen Abbas b. Abdulmuttalib, Gifar kabilesinden birisiyle bir mektup göndererek Hz. Peygamber'e
(sas) Kureyş 'in büyük bir ordu haz ı rlad ığı n ı ve Medine üzerine yürümek üzere yola
ç ı ktığı n ı haber verdi. Hz. Peygamber mektubu Übey b. Ka'b'a okuttu ve gizli
tutulmas ı n ı söyledi. Daha sonra Sa'd b. Rebi'nin evine gitti, ona da bu gizli haberi
bildirdi, fakat aralar ı ndaki konu ş malar ı dinleyen kar ı sı duyduklar ın ı etrafa yayd ı .
Ayrıca, Hz. Peygamber, Hubab b. Munzir'i ke ş ifci olarak gönderdi ve ondan
düş manı n varlığı hakkı nda gerekli bilgileri ald ı . Hubab'in bildirdikleri Abbâs' ı n
mektubunda yazd ı kları nı doğ ruluyordu. Bunun üzerine Medine'nin önemli yerlerine nöbetçiler dikildi ve Hz. Peygamber durumu ashab ı ile isti şare etti. Yahudi
kabilelerin reisleri ile münaf ı kları n baş kanları nı da toplantıya çağı rd ı . Büyük çoğ unluk-ki, Peygamberimizin görü ş ü de bu yöndeydi_Medine'de kal ı narak savunma
savaşı yapı lması nı istiyordu. Ancak Bedr sava şı nda bulunmayan ve çok heycanl ı
olan bir topluluk Medine'den ç ı k ılması n ı ve düş manı n şehre girmesine engel
olunması nı ve dolayı sı yle meydan sava şı yapı lması nı istiyordu. Bu gençlerin görüş ü kabul edildi. Hatta bu duruma üzülen ensâr' ı n büyüklerinden Sa'd b. Muaz, Hz.
Peygamberi Medine d ışında savaşa zorlayanlardan ondan özür dilemelerini istedi
ve onlar da özür dilediler, Hz. Peygamber'den istedi ğini yapması nı taleb ettiler.
Hz. Peygamber zı rhı nı giymi şti ve ordunun hareketini bekliyordu. Bu şekilde
haz ı rlan ıp savaş için meydana ç ı kan bir Peygamberin kararı ndan dönmesinin
mümkün olmad ığı n ı söyledi.
Medine'den 1000 ki ş ilik bir ordu ile yola ç ı kan Hz. Muhammed geceyi
" Ş eyheyn" denilen yerde geçirdi. Münâf ı kları n reisi, Medine dışı nda savaşmaya
karşı olduklar ın ı ve Cumartesi günü savaş mayacakların ı bahene ederek 300 ki şilik
taraftar ı ile geri döndü. Böylece Müslümanlar 700 ki ş ilik bir kuvvetle Uhud'a doğ 161

ru yola koyuldular. Müslüman orduda Ümmü Eymen, Ümmü Ümare ad ıyla an ılan
Nes'ibe Hatun, Hz. Ai ş e ve baz ı öteki müslüman kad ı nların da yer ald ığı görülmüş tür.
Hz. Muhammed'in ba ş komutanl ığı ndaki İ slam ordusu sı rtı nı Uhud da ğı na
yaslad ı . Hz. Peygamber, sanca ğı yine Musab b. Ümeyre verdi. Z ı rhl ı birlikler komutanl ığı na Hz. Zübeyr'i, piyade (z ı rhs ız) birli ğ in komutanl ığına Hz. Hamza'y ı,
okçu birlikler komutanl ığı na da Abdullah b. Cübeyr'i tayin etti. Okcu birlikten
ordunun arkas ı ndan gelebilecek hertürlü sald ı nyr önleme ve dü şman ı n arkadan
Uhud'a ulaş mas ına mani olmas ı n ı istedi.
700 imanlı nefer kar şı sı ndaki müşrik ordusu 3000 askerden olu ş uyordu ve
daha önce Uhud'a gelerek çorak araziye yerle şmi şti. Ba ş komutanları ELA Süfyan,
sağ cenah komutan ı Halid b. Velid, sol cenah komutan ı İ krime b. EbiCehl, süvari
birli ğ i komutan ı Saffan b.Ümey ye, okçu birli ğ i komutanı da Abdullah b. Rebia
idi. Bayrak Abduluzza Talha'dayd ı .
Uhud, Medine'ye bir saatlik uzakl ı kta bir dağdir. Medine'nin batısı nda yer
al ı r. İ slâm ordusunun sağı nda Medine, solunda da bir vadi vard ı . Vadinin çok iyi
korunmas ı gerekiyordu, aksi takdirde müslümanlar arkadan vurulabilirlerdi. Onun
için Hz. Peygamber, Abdullah b. Cübeyr emrine verdi ğ i 100 ki şilik süvari birliğ inden bu vadiyi iyi korumalar ı n ı , kendisinden bir emir gelmedikçe kesinlikle yerlerinden ayr ılmamalar ı n ı istedi. Bu arada Hz. Peygamber eline bir k ı l ı nç ald ı ; k ı l ı nc ı n üzerinde "korkakl ıkta er, ileri gitmekte ş eref vard ı r; kald ı ki insan korkmakla
kaderin elinden kurtulamaz" yaz ı l ıyd ı . Askerlerine "bunu içinizden hangi yi ğ it
alacak ve kullanacak dedi. Ensâr'dan Ebü Dücâne istedi ve ona verdi. Ebü Dücâne
Uhud'da bu k ı l ınc ı n hakk ı n ı verdi; dü ş man saflar ı n ı yararak Hind'in yan ı na kadar
sokuldu, fakat korumas ız bir kad ı n oldu ğu için onu öldürmedi.

Onbeş Ş evval 624 tarihinde Uhud savaşı baş lad ı . İ lk önce, Hicretten önce
Mekke'ye giden EKI Amir adl ı Evs'li onbe ş arkada şı yla ortaya at ı ldı ve Evslilere
hitabetti. Hz. Peygamberin fâs ı klı kla niteledi ğ i Ebii ıXmir, bu yolla, Evs'i Kurey ş
safları na çekece ğ ini düş ünmüştü. Oysa Evsliler konu ş manı n sonunda ona gereken
cevab ı verdiler ve şiddetle kar şı çı ktı lar. Daha sonra Kurey ş 'in bayraktan Abduluzza Talha ortaya ç ı ktı ve er diledi. Kar şısı na ç ı kan Hz. Ali onu yere serdi. Hz.
Hamza da Talha'n ı n karde ş i Osman'a öldürdü. Ebü Dücâne ve Sa'd b. Ebi Vakkas'ı n da hasımlar ı n ı öldürmelerinden sonra sava ş iyice kı zıştı . Hamza, Ali, Ebü
Dücâne, Sa'd b. Ebi Vakkas, Ömer, EbG Bekr, Ükka ş e, Zübeyr ve benzeri sahibiler
Uhud'da çok büyük kahramanl ı klar gösterdiler. Kurey ş 'in, Abduddar oğ ullar ı ndan
olan on bayraktar ı öldürüldü. Sonunda onlardan kimse kalmad ı da bayrağı Abduddar oğullar ın ın kölesi olan Savah ald ı . Medine'li kad ı nlar ı n dedikodular ı ndan
korktu ğu ve Medine'deki bağ ve bahçelerinin Kurey ş tarafı ndan yağ malanması n-
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dan endi ş e etti ğ i için Uhud'a gelen ve çok büyük bir kahramanl ı k gösteren, çok
say ıda müş rik öldüren Kuzman onun kollar ın ı keserek yere dü ş ürdü. Evsli Ebd
Âmir'in oğ lu Hanzala ise müslümanlar aras ı ndayd ı . Münafı klar ı n reisi Abdullah b.
Übeyy b. k ızkarde ş iyle birgünlük evliydi. Ebd Süfyan' ı öldürmek için
büyük gayret sarfetti fakat ş ehid düş tü. 600 ki ş ilik müslüman ordusu kendisinden
beş kat daha güçlü olan mü ş rik Kurey ş ordusunu bozguna u ğ ratt ı ve önüne katarak kovalamaya baş lad ı . Herş eyini savaş meydan ı nda b ı rakan 3000 ki ş ilik Kurey ş
ordusu art ı k dağı lm ış kaç ışıyordu. Allah' ı n yard ı m ı ile müslümanlar galib gelmi ş.
ler, ikinci defa Kurey ş 'i yenilgiye u ğ ratm ış lard ı . Ancak müslüman askerler daha
kesin sonuca ulaşı lmadan silahlar ın ı b ı rakarak ganimet toplamaya ba ş lad ılar. Cihad unutulmu ş , dünyal ı k ön-plana geçmi ş ti. Onlar ı n ganimet toplamakta oldu ğ unu gören geri kuvvet birli ğ i kumandan ı Abdullah ,Allah Elçisi'nin emirlerini
hat ı rlatt ı , kesinlikle yerlerinden ayr ılmamalar ın ı istedi, fakat onlara sözünü dinletemedi ; yaln ızca kendisi ve 7 arkada şı yerlerinde kald ı lar.
Uzun zamandan beri böyle bir f ı rsat ı n doğ ması nı bekleyen Kurey ş sa ğ
cenah komutan ı Halid b. Velid, derhal harekete geçti ve arkadan bütün gücüyle
müslümanlar üzerine sald ı rd ı . Geçidi tutmaya devam eden 8 okçu müslüman
neferi ş ehid ettikten sonra müslüman orduya yeti ş ti. Birçoğ u silah ı n ı b ı rakm ış
oldu ğ u halde ganimet toplayan müslümanlar neye u ğ rad ı kları nı şa şı rd ı lar. Halid'in
sald ı rd ığı nı gören kaç ı k dü ş man da geri dönmü ştü. Böylece galip duruma geçen ve
sava ştan galip ayr ı lma noktas ı nda olan müslüman ordu iki ate ş arası nda kald ı ve
dağı ld ı . Hz. Peygamber'in etraf ı ndaki bir avuç müslümandan ba ş kalı erkes kaç ışıyordu. Hz. Peygamber'in de di şi kı rı lmış , vücudu yaralanm ıştı . Abdullah b. Kamia
adl ı mü ş rik, ünlü sahabi ve sancaktar Musab b. Ümeyr'i şehid etmi şti, fakat, o,
Musab sevgili Peygamberimize çok benzedi ği için,Hz. Muhammed'i öldürdü ğünü
sanm ış ve bunu etrafa yaym ış t ı . Bu durumun da müslümanlar üzerinde olumsuz
etkisi oldu. Herş eye rağ men Hz. Peygamber askerlerini toplayarak Uhud da ğı n ı n
tepelerine çekilmeyi baş ard ı . Müslümanlar 70 ş ehid vermi ş ti. Uhud şehidleri aras ı nda, Hz. Muhammed'in amcas ı, büyük İ slam kumandan ı , Bedr'de Hindin babas ı
ve Cübeyr b. Mut'im'in day ı sı n ı öldüren Hz. Hamza da vard ı . Hind, Hz. Hamza'y ı
Cübeyr'in kölesi Vah ş i'ye öldürttükten sonra vücudunu parçalatm ış , organlar ı n ı
kestirmi ş ve ci ğerini ç ı kart ıp çiğ nemi ş ti.
Uhud'a çekilen müslümanlar ı takib etme cesareti gösteremeyen Kurey ş
ordusu elde ettikleri bu ba şarı ile yetinerek Mekke'nin yolunu tuttu. Ancak,
yolda konaklad ı kları sı rada sava şı n bir de ğ erlendirmesini yaptı lar ve geri dönüp
Medine'ye sald ı rmay ı ve müslümanlara kesin bir darbe indirmeyi dü ş ündüler.
Ancak Hz. Peygamber (sas), böyle bir ihtimali daha önce gözönünde bulundu rduğ u için ordusunu toplam ış ve dü şman ı takib etme karar ı vermi şti. 16 Ş evval
Pazar günü "Hamrau'l-Esed" denilen yere kadar gelip konaklad ı . Burada, Huzaa
kabilesinden Ma'bed ona geldi, Uhud'daki yenilgi dolay ı siyle üzüntülerini bildirdi,
daha sonra da Kurey ş ordusuna giderek Ebd Süfyan'la konu ş tu ve müslümanlara
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yeniden sald ı rma dü ş üncesinde olanları korkuttu. Kurey ş 'e Hz. Peygamber'in
büyük bir ordu ile üzerlerine gelmekte oldu ğ unu, bu orduya tüm Medine'lilerin
katı ldığı nı , Hamrau'l-Esed'e kadar gelmi ş bulunan müslüman ordunun atlar ı nı n
kı sa süre sonra görülebilece ğ ini söyledi. Bunun üzerine Kurey ş , galipken ma ğ lup
olma durumuna dü ş meden, bir an evvel Mekke'ye dönmek arzusu ile yola koyuldu. Böylece, Hz. Peygamber, dü ş manı korkuttu, onlara yeniden sald ı rma gücü
vermedi, mağ lüplükten galip görülme durumuna geçti, belli bir süre yitirilen itibar ı
yeniden sa ğ lad ı , Bununla birlikte Uhud savaşı birçok kabileye müslümanlara
sald ı rma fı rsatı veya di ş gı cı rdatma imkan ı verdi. Ayr ı ca Bedr gazvesinden onüç
ay sonra meydana gelen Uhud sava şı , medine yahudileriyle olan ili ş kilerin tamamen bozulması na, müslümanlar için yeni bir sava ş cephesi daha olu ş ması na sebep
oldu.
Uhud sava şı üç a şamal ı bir görünümle sonuçland ı : Birinci a şamada müslümanlar kendilerinden be ş kat daha güçlü Mekke ordusunu bozguna u ğ rattı lar;
ikinci a şamada Hz. Peygamberin emirlerini yerine getirmedikleri ve dünyalik
pe ş inde koştukları için arkadan vurulurak yenildiler ve parçaland ı lar. Üçüncü
a şamada ise, ne yenilen ve ne de yenen var. Da ğı lan müslümanlar Hz. Peygamber'in çağrısı üzerine yeniden topland ı lar ve dü ş mana karşı savunma yaptı lar.
Uhud dağı na çekildiler ve dü ş man ı n üzerlerine gelmesini beklediler, fakat Kurey ş
ordusu kendisinde böyle bir kuvvet görememi ş ve müslümanlar ı takib edememi ş tir
(19).
Kurey ş 'li mü ş rikler, bu kadar ehemmiyetli bir zafer elde etmi ş ken, kalplerine korku dü ş erek Mekke yolunu tuttular. Bunlar gittikten sonra Resulullah
şehitleri tesbit ettirdi ve toplatt ı ; Medine müslümanlar ı ndan (ensâr ve muhacirlın)
70 kiş i ş ehid dü ş müş tü: Beni Hâ ş imden Hamza b. Abdülmuttalip; Beni Ümeyyeden Abdullah b. Cah ş ; Beni Abduddardan Mus'ab b. Umeyr; Beni Mahzumdan
Ş emmas b. Osman; Ensârdan: Beni Abdül'e ş helden Amr b. Muaz b. Nu'man,
Hâris b. Enes, Ummare b. Ziyad, Saad b. Rebi bunlar aras ında idi.
Hz. Peygamber şehidleri gasletmeksizin, iki ş er üçer ki ş iyi bir arada ve
kanl ı elbiseleriyle defnettirdi. Baz ı kimseler, akrabalar ın ı defn için Medine'ye
götürmü ş lerse de, ResCı lün emriyle geri getirip ş ehid olduklar ı yere defnettiler.
Hz. Muhammed bilhassa amcas ı Hamzan ı n ş ehid olmas ı na ve ölüsünün karn ı
yar ı lm ış olmas ı na çok müteessir oldu. Her sene buraya gelip ş ehidlerin kabirlerini
ziyaret ederdi. Uhud ş ehidleri hakk ı nda (III, 1. ayeti nazil oldu. Uhud muharebesinde Mekke'li mü ş riklerden 22 ki ş i katledilmi ş tir.

19 Bu konuda bak ı n ız: İ bn Hi ş am, s. 558-580 vd; İ bn Sa'd, 11/125-38,
Taberi, 1392 vd; İ bn Kesir, C. IV, s. 22-24; Hamidullah, Hazreti Peygamberin
Savaşları, s. 93-124; M. Rodinson, Mahomet, s. 206 vd; Ahmet Cevdet, K ısas- ı
Enbiya, I/1, s. 170 vd.
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e) Hendek Sava şı
Kurey ş , Uhud sava şı yla, Bedr'de kaybettiklerini unutmu ştu. Arabistan
kabileleri arası ndaki itibarı nı yeniden kazanmış olman ı n verdi ği bir rahatl ı k içine
girmi ş ti. Ekonomik, sosyal, politik ve dini varl ı klar ı n ı devaml ı tehdit eden müslümanları yeni bir sava ş la tamamen ortadan kald ı rabileceklerine inanm ışlard ı .
İ slam dirıi Arabistan'a hakim olursa. Ka'be'deki putlardan elde edilen kazanca
dayanan Mekke aristokrasisinin saltanat ı sars ılacak, Suriye ticaret yolunun elden
gitmesi, Suriye, M ı sı r ve Filistin'e olan ticaretin durmas ıyla ekonomik ve ticari
hayat da alt üst olacakt ı . Öyleyse, en kısa zamanda Medine'ye sald ı rdmal ı ve
müslümanlar topluca imha edilmeliydi.
İşte bu dü ş üncelere sahip olan Kurey ş ,Mekke'ye döndükten k ısa süre sonra
yeni bir sava ş hazı rlığı na ba şladı . Zaten, baz ı Arab kabileleri de çe şitli yollardan
müslümanlara sald ı rı yorlard ı ve onları zayı f dü şürmü ş lerdi. "Raci" ve "Bir-i
Maı:ı ne" olaylar ı bunun açı k örnekleriydi. Uhud'da yenilen ve 70 şehid veren
müslümanları n yeterli savunma gücü de yoktu.
Hicretin be şinci yı lı nda, 23 Ş ubat 627'de meydana gelen Hendek sava şı ,
Kurey ş 'in Medine'yi basarak müslümanl ığı yok etmek için giri şti ğ i sava ş ları n
üçüncüsüydü. Gerçek gayesi insanlar ı gerçe ğ e yöneltmek ve onlar aras ı nda bar ışı
yaymak olan İ slam Peygamberini ve ça ğ r ı sın ı tamamen ortadan kald ı rmak yönündeki 4000 ki ş ilik bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler ve ş ehri muhasara ettiler.
Oysa, bu sı rada Hz. Muhammed, Medine havalisine ö ğretmenler ve dâvetçiler
göndererek ö ğ retiyor ve gerçekleri duyuruyordu.
Hz. Peygamber (sas) Mekkelilerin Medine'ye sald ı rmak üzere büyük bir ordu
haz ı rlay ı p yola ç ı kmak üzere olduklar ı haberini ald ı . 4000 neferden olu şan bu büyük Kurey ş ordusu kar şı s ı nda nası l duracaklar? Medine'yi dü ş mana kar şı nas ı l savunacaklard ı ? Adeti üzere Hz. Muhammed, ashab ı n ı toplad ı , onlarla isti şare etti.
Çe ş itli görü ş ler ortaya at ı ld ı . Nihayet Fars as ı ll ı müslüman Selman el-Fârsrnin taysiyesi üzerine hendek kaz ı lması ve savunma sava şı yapı lmas ı kararla şt ı r ı ld ı ; şehrin
kenar ı na hendek kaz ı lması i ş i k ı sa zamanda bitirildi. Hz. Peygamber'in de bizzat
bir i ş çi gibi gece gündüz çal ışarak kazd ığı hendek, gerçekten Arabistanda yeni bir
sava ş şekli ve metodu idi. Büyük bir co ş ku ile gelen dü ş man kuvvetleri hendekle
kar şı la şı nca şa şı rd ı lar; böyle bir sava ş usulü ile ilk defa kar şı la şı yorlard ı . Hende ği
geçemediler ve Medine'yi d ışar ı dan ku şatmaya karar verdiler.
Mekke'den 4000 ki ş i olarak ç ı kan ve fakat yolda iltihak eden Arab kabileleri ile say ı lar ı onbini aş an Kurey ş ordusu şehre pekçok hucümda bulundu; fakat
müslümanlar şehri canla ba ş la savunuyordu. Medine'li yahudilerle i ş birli ği yapmalar ı na ve ş ehrin zay ı f yerlerini ö ğ renip oralardan sald ı rılar düzenlemelerine rağ men
ba şar ı l ı olamad ı lar. Hende ği a ş may ı ba şar ı p bir gurup arkada şı yla birlikte
Müslüman askerlere ulaş an ve er dileyen me ş hur Arab pehlivan ı ve kahraman ı
Abdved'i Hz. Ali gibi çok genç bir müslüman cengaverin öldürmesi Kurey ş ordusu-
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nun mâneviyat ı n ı k ı rd ı . Ayrıca, Kurey ş -Yahudi i ş birli ğ ini bozucu baz ı çal ış malar
yap ıld ı ve baş ar ıl ı olundu.
Ş öyle ki, Uhud savaşı ndan sonra müslümanlara ihanet etmeleri sebebiyle
Medine'den ç ı karı lan Benu'n-Nadir yahudileri Medine'ye 200 km. uzakl ı ktaki
Haybere yerle ş mi ş ler, Kurey ş 'le cephe birli ğ i yapmışlard ı . Sürgün Nadir oğ ullar ı
Yahudileri Kurey ş ve Gatafan'la müslümanlara kar şı ittifak yapt ıkları gibi, iktisadi'
yönden de Kurey ş 'i İ slâm Peygamberine kar şı yapı lan savaş larda desteklediler,
paral ı asker toplanmas ı na yard ım ettiler. Yahudi liderleri Mekke'ye gidip Medinelilere kar şı savaşmak için Mekkelilerle anlaş t ı klar ı gibi, Necd'e de gittiler ve
Hayber'in mahsülünün yar ı sı n ı vermeyi sözvererek Gatafan, Benû Esed ve Benû
Süleym kabilelerini ittifaka katt ı lar.
Hz. Muhammed (sas) ise, bu s ı rada, yani Kurey ş 'in Hendek savaşı nda Medine'yi muhasara etmesinden önce, "Dümetu'l-Cendel'e bir sefer düzenlemek
üzereydi. İşte o esnada Kurey ş 'in Medine üzerine büyük bir ordu ile yürümekte
olduğ unu ö ğ renmi ş ve Medine'ye dönerek Hendek kaz ı lmas ı na, karar vermi şti.
Huzaa kabilesi İ slâm öncesi devirden beri Hâ ş imoğ ulları n ı n müttefiki idi.
Oymaklar ı ndan bir k ı smı , Müstalik gibi, Kurey ş yan ı nda Ehâbi ş ler içinde yer
al ı yordu. Ehâbi ş ler ise, Kurey ş 'in en yak ı n müttefikleriydiler. Hendek sava şı na
kat ı lan Mekke ordusunun büyük çoğ unluğ unu i şte bu kabilelerden kat ı lanlar
te ş kil ediyorlard ı .
Mustaliklerin Kurey ş 'le ittifak ı n ı ve Medine'ye sald ı r ı düzenlemekte oldu ğ unu öğ renen Hz. Muhammed, Hicretin 5. y ıl ı Şaban ay ı nda onlar ı ans ız ı n bast ı rd ı
ve herş eyleriyle birlikte esir ald ı . Müstalikoğ ullar ı reisinin k ız ı Cuveyriye ile Hz.
Peygamber'in evlenmesinden ve bu kabile ile s ı hriyet kesbedilmesinden sonra
Mustalik esirleri serbest b ı rak ı ld ı ve mallar ı da iade edildi. Bunun üzerine hepsi
birden müslüman oldular.
Kurey ş 'in büyük bir ordu ile Medine'ye sald ı raca ğı haberini ula ştı ran i ş te bu
Huzaa kabilesi idi.
Hz. Muhammed, 3000 neferden olu şan imanl ı ordusu ile Medine şehrini
Hendek siperinde bir ayl ı k ku şatma boyunca kahramanca savundu. Böyle uzun bir
ku şatmaya ve Hendek sava şı na al ışı k olmayan, ordusunun ve hayvanlar ı n ı n yiyecek-içecekleri kalmayan, çok ş iddetli rüzgarlara ve bozuk hava şartlar ı na tahammül edemeyen Mekke ordusu, hiçbir ba şar ı gösteremeden muhasaray ı kald ı rd ı ve
Mekke'nin yolunu tuttu. Yüce Allah, Hendek sava şı nda da, rüzgarla r zor hava
ş artlar ı ve k ı tl ı kla müslümanlar saf ı nda mü ş riklere kar şı savaş m ış t ı .
ş -yahudi
Bu arada E ş ca' kabilelerinin reislerinden Nuaym b. Mes'ud,Ku
ittifak ı n ı bozmay ı ba ş ard ı . Müslümanl ığı henüz ba ş kalar ı taraf ı ndan bilinmeyen
Nuaym, Hz. Peygamber (sas)'in de izini ile, Kurey ş 'e gidip yahudilerin kendile-
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rine güvenmedi ğ ini, rehin istediklerini ve Kurey ş 'ten teminat almad ı kça sald ı rmayacakları nı , eğer inanmı yorlarsa cumartesi günü onlar ı sald ı rı ya çağı rmaları nı
söylerken, yahudilere de gidip Kurey ş 'ten tam destek istemelerini, ancak baz ı
seçkinlerini kendilerine rehin b ı rak ı rlarsa Kurey ş 'le birlikte sald ı r ıya geçmelerini
aksi takdirde onlara güvenmemelerini, Kurey ş çekilip gittikten sonra akibetlerinin
çok kötü olacağı n ı önerdi. Neticede her iki taraf ın birbiriyle aras ı aç ıld ı . Kurey ş 'in
muhsaray ı kald ı rmas ı nda bu durumun da etkisi oldu. Ayr ıca bol kazanç getiren
hac mevsiminin başlaması , sulh aylar ı n ı n girmesi de Kurey ş 'i Mekke'ye dönmeye
zorladı . Hendek sava şı nı n bir bakı ma müslümanlar ı n ba şarı sı yla sonuçlanması yla
birlikte, gerek Mekke'li mü ş riklerin gerek öteki mü ş rik araplar ı n müslümanlarla savaş mas ı olay ı sona eriyordu. Art ı k hiçbir Arap kabilesi müslümanlara kafa tutamayacak ve onlarla sava şmaya cesaret edemeyecekti; aksine Müslümanlardan aman
dilemek veya himaye görmek için Arab kabileleri s ı raya gireceklerdi.
Hendek sava şı nda müslümanlar 6 şehid, dü ş man ise 8 ölü vermi ştir (20).

d) Hudeybiye Musalahas ı
İ slam güneş inin Hira'da karanl ı k gönüller üzerine ışı nları nt yansıtmaya ba şlaması ndan bu yana Mekke'li mü şriklerle müslümanlar aras ı nda amansı z bir mücadele baş lam ış t ı . Mekke devrinde ferdi planda yap ılan i ş kencelere ve zulme kar şı
verilen bireysel mücadele ile Medine devrinde arka arkaya yap ı lan meydan muharebeleri bu din dü ş manl ığı sava şım ı n ı n aç ı k örneklerini olu ş turur. Hicretin 5. y ıl ı nda
Onikibin ki ş ilik kuvvetle Medine'yi muhasara eden dü ş man birbak ı ma son hücumunu yap ıyordu. Art ı k bu savaş lara bir son verilmesi gerekiyordu. Müslümanlar
devaml ı olarak bar ış istiyorlard ı ve bar ış a ihtiyaçlar ı vard ı . Bu gaye ile Hicretin
alt ı nc ı y ı l ı nda, 13 Mart 628'de, Hendek gazvesinden bir y ıl sonra, Hudeybiye
kuyusunun ad ı n ı taşıyan köyde Müslümanlarla Mekke'li mü ş rikler aras ında bir
bar ış antlaşmas ı yap ıld ı . İ slâm tarihinde çok önemli olan bu musalahaya "Hudeybiye Antla ş mas ı " denilir.
İ slam Peygamberi, Hicretin alt ı ncı y ı l ı nda, binbe ş yüze yak ı n bir müslüman
cemaatle Umre yapmak üzere Mekke'ye do ğ ru yola ç ı kt ı . Allah'ı n beyti Ka'be'yi
ziyaret etmek istiyordu. Ancak herkese müsade eden Kurey ş , müslümanları n
Kabe'yi ziyaretlerini engelledi ve onlar ı Hudeybiye denilen yerde durdurdu, Mekke'ye bile sokmad ı .
Gördü ğ ü bir rüya üzerine o y ıl Kabe'yi ziyaret etmek isteyen ve bunu ashabina müjdeleyen Hz. Peygamber (sas) müslümanlara Kurey ş 'i telaş a düş ümlemeleri
için yanlar ı nda sadece "yolculuk silah ı " denilen k ı l ıç ve benzeri basit silahlar ı

20 Serahst, Ş erhu Siyeri'l-Kebir, 1, 201, /bn Hi ş âm, s. 670-680 vd; Taberi,
I. 1465-1467, 15438; Hamidullah,islâm Peygamberi 1; 172; ibn Kesir, Bidâye,
C. X, s. 88;Ibn Sâ'd, 11/1, s. 48 vd.
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bulundurmalar ın ı söylemi şti. Kurbanl ık olarak 70 deve al ınm ış tı . Muhâcir müslümanlar alt ı y ıldan beri uzak kald ıklar ı ve göremedikleri Mekke'ye bir an önce
kavu şabilmenin heycan ın ı yaşıyorlard ı .
Hz. Muhammed'in binbeşyüzün üzerindeki arkada şı yla Ka'be'yi ziyarete
gelmek üzere olduklar ı haberi k ı sa sürede Mekke'de yay ıld ı. Kureyş telaş land ı ve
ne pahası na olursa olsun onları Mekke'ye sokmamaya karar verdi. Halid b. Velid
ve İ krime bin Ebü Cehl kumandas ına 200 ki şilik bir süvari birli ğ i vererek onlar ı
Hudeybiye'de kar şılatt ılar. Hz. Peygamber (sas) sava şmak istemediklerini, umre
yapmak için geldiklerini, isterlerse kendileriyle bir sulh antla ş ması yapabileceklerini gönderdi ği bir elçi ile Kurey ş 'e duyurdu. Bu arada k ı rk elli ki şilik tahrikçi
bir Mekke'li birlik esir al ı nd ı ve sonra serbest b ı rak ı ld ı .
Hz. Muhammed (sas), sulh tekliflerini iletmek üzere Hz. Osman' ı Mekke'ye
elçi göndermi şti. Ancak Kurey ş Hz. Osman' ı esir ald ılar ve hapse att ılar. Bir ara
öldürüldü ğ ü haberi bile geldi. Bunun üzerine, belki de yeni bir sava ş ihtimalinin belirdi ğ ini görmesi üzerine, Hz. Peygamber (sas), Hudeybiye'deki bir a ğac ın gölgeliğinde tüm ashab ı ndan İ slâm'a bütün varl ıklanyla bağ l ı kalacaklar ına ve bu u ğurda
bütün güçleriyle mücadele edeceklerine dair beyat ald ı . İ slam tarihinde ayr ı bir
anlam ı ve önemi olan bu hevata "Hudeybiye beyat ı " veya "R ı dvan beyat ı " denilir.
Müslümanları n Hz. Muhammed'e ba ğ lı lı kları nı bir kez daha perçinleyen bu
olay Mekke'de duyuldu ve büyük korku sald ı . Göz hapsine tuttuklar ı Hz. Osman'ı
derhal serbest b ı rakan Kurey ş , Umeyr oğ lu Suheyl baş kanl ığı nda Mikrez b. Hafs
ve Huveyt ıb'ten olu ş an sulh yapma yetkisine sahip bir bar ış heyeti gönderdi.
Neticede "Hudeybiye bar ış antla ş ması " yap ı ld ı . K ı sa sürede İ slâm' ı n Arab yar ı madası nda yay ılması na ve müslümanlar ın k ı sa süre sonra muzaffer olarak Mekke'ye
girmesine zemin te ş kil edecek olan Hudeybiye musalahas ı ş u ilkeleri kaps ıyordu:
Hudeybiye bar ış antlaşmas ı on Y ıll ık bir süre için geçerlidir; bu süre zarf ında ne
Kurey ş müslümanlara ne de müslümanlar Kurey ş 'e sald ı rabilecektir; müslümanlar
bu y ı l Mekke'ye giremeyecekler ve Ka'be'yi ziyaret edemeyecekler; ancak bu ziyareti gelecek y ı l yapabilecekler; ertesi y ı l Ka'be'yi ziyarete gelen müslümanlar
ancak üç gün Mekke'de kalabilecekler ve bu arada hiçbir Mekke'li onlarla görü şmeyecek ve konu ş mayacak, Mekke'nin d ışı na çekilecektir. Ka'be ziyaretine gelen
müslümanlar yanlar ı nda yaln ızca birer tane yolcu k ıl ıc ı bulunduracaklard ı r; Arab
kabilelerinden isteyen kabile iki taraftan birisiyle ittifak yapabilecektir; Kurey ş 'ten birisi, bu arada, velisinin izni olmadan müslüman olur ve Medine'ye kaçarsa
kabul edilmeyecek, Mekke'ye iade edilecektir.
Görünürde müslümanlar ı n aleyhine olan Hudeybiye antla şması na bazı müslümanlar itiraz ettiler. Özellikle tam antla ş ma metninin imzaland ığı sı rada Kurey ş
bar ış heyeti ba ş kan ı Suhely'in o ğ lunun bir yolunu bulup müslümanlara s ığı nmas ı ,
Hz. Muhammed'in de onu babas ına iade etmesi ashâb- ı kirâm aras ında huzursuzluğa sebep oldu. Ne var ki, Kurey ş aradan bir y ıldan biraz fazla zaman geçmesinden
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sonra bu maddenin kald ı r ı lmas ı için müracaat edecek ve "Müslüman olan Mekkeli'lerin iadesi" maddesi antla ş ma metninden ç ı kar ı lacakt ı r.
Hudeybiye bar ış antlaş ması nı Hz. Peygamber, Abdullah' ı n oğ lu Muhammed
adı na imzalarken, bazı müslümanlar da şahit olarak antla ş mayı imzaladı lar. Antlaşma her iki taraf ın imzalamas ından sonra yürürlü ğe girdi. Baz ı müslümanlara
ağı r gelen bar ış ş artlar ı çok yararl ı sonuçlar verdi. Hudeybiye'de üç gün kald ıktan
sonra Medine'ye dönen müslümanlar hac yapmadan döndükleri için üzgündüler.
Fakat ertesi y ıl, antlaş ma ş artlar ına uygun olarak, müslümanlar Ka'be'yi ziyaret
ettiler; Mekke'de üç gün kald ı ktan ve ibadetlerini yapt ı ktan sonra Medine'ye"
döndüler. Böylece Hicretin yedinci y ı l ında Ka'be'yi ziyaret eden müslümanlar bir
y ıl sonra da Mekke'yi fethedeceklerdir. Çünkü bu s ırada Fetih soresi nazil olmu ş ,
Hz. Peygamber (sas) müslümanlara Mekke'nin feti ıini müjdelemi ştir.
Hudeybiye bar ış antla ş ması , Kurey ş 'i müttefiklerinden tecrid etti ği gibi,
Hayberli Yahudileri de kuvvetli dostlar ı Mekkelilerden kopard ı . Bu bak ımdan
Hudeybiye musalahas ı büyük bir diplomatik baş ai-ıd ı r (21).

10 Müslüman Yahudi Ili şkileri ve Hayber'in Fethi (H. 7/M. 628)
-

-

Müslüman-Yahudi ili ş kileri Hicret olayı ile baş lar. Ensâr ile Muhacirleri
"Özel İ slam Kardeş li ğ i Antlaşmas ı " ile tek vücuthaline getiren ve böylece Müslüman toplumun temelini atan Hz. Muhammed (sas), Medine yahudileri ile de "Vatandaş l ık Antlaşmas ı " yapm ış tı . Bu ş ekilde yahudilerle kurulan ilk ili şkiler politik
özellikliydi ve bar ış a dayal ıyd ı . Ne var ki, Hicret olay ı , Kurey ş 'i rahats ız etti ğ i kadar, Medine'li yahudileri de huzursuz etmi ş ti. Zira, uzun y ıllard ı r politik ve ekonomik yönden şehrin hâkimiyetini ellerinde bulunduran çe şitli Yahudi kabileleri
Arablar üzerindeki bask ı lar ın, ve bölgedeki ticari, iktisâcll, idari ve siyasi güçlerini
de yitiriyorlar, bir bak ıma müslümanların hâkimiyetine giriyorlard ı . Bu bak ımdan
bar ış a dayal ı olarak baş layan müslüman-yahudi ili şkileri, Beni', Kaynuka gazvesi,
Benu Nadir gazvesi, Benu Kureyza gazvesi ve Hayber'in fethi hadiseleriyle sava ş safhası na giriyordu. İ slam-Yahudi münasebetleri hakk ında kronolojik, mukayeseli ve
tahlili bilgi veren yegane kaynak Kur'an- ı Kerim'dir (22).
Hz. Peygamber (sas) Medine'ye hicret edince, şehrin sakinleri çe şitli kabileler halinde ya şayan Arablar ve yahudilerdi. Yahudilerin buraya ne zaman ve nas ıl
geldikleri konusunda kesin bilgiye sahip de ğiliz. Bildiğ imiz, baz ı Yahudi kabilelerinin bir kısmı Arab kabileleriyle, di ğerlerinin de ba ş ka Arab kabileleriyle ittifak
halinde ya şadı kları , genellikle tarı m ve ticaretle me şgul oldukları konularında
toplanmaktad ı r. Allah' ı n bir elçisinin gelece ğ ini bilen Yahudilerden bir bölümü Hz.
21 İbn Hiş am, 749; Serand, Ş erhu Siyeri'l-Kebir, IV, 61; Hamidullah, Islam
Peygamberi, C. 1, s. 184-185.
422 Bkz. Hamidullah, Islam Peygamberi, C. 1, s. 391-418.
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Peygamber (sas)'in ça ğrı sı n ı kabul etmi ş ler, bir bölümü ise onu kabul etmekten
çekinmi ş lerdir. Bu arada İ slamla alay edenleri veya gizli ve aç ı k yollardan müslümanlara dü ş manl ı kta bulunanlar ı da olmu ş tur.
Müslüman Toplumun te şekkül edip Medine'de islam devletinin kurulmas ı ,
Yahudilerin hem Medine ve civar ı ndaki hem de tüm Arap yar ı madas ı ndaki yararları na kesin bir darbe vuruyordu. iktisadi' ve ticari" gücü elinden giden, maddi müstemlekecili ğ i y ı k ılan ve tar ım-ticaret pazarlar ın ı yitiren Yahudiler elbetteki Müslümanları sevmezlerdi. Uhud sava şı onlara bazı eylemlerde bulunma dü ş üncesini
vermi şse de Yahudiler hiçbir zaman tek ba ş lar ı na müslümanlara sald ı rmaya cesaret edemediler. Ancak Hendek sava şı nda beklediklerini bulamamalar ı , Hudeybiye musalahas ı n ı n müslümanlar ı n yarar ı na sonuçlanmas ı ve İ slâm' ı n büyük bir
h ızla çeş itli Arab kabileleri aras ı nda yay ılmas ı Arabistan'daki itibarl ı r ı n ı kaybeden
Yahudileri çileden ç ı kar ıyor ve İ sl am'a daha fazla kin ve dü ş manl ı k beslemelerine
yol aç ı yordu.
Hicretten sonraki 9 ayl ı k dönemde müslümanlarla Yahudiler aras ı nda hiçbir
önemli olay olmad ı . Hz. Peygamber (sas) zaman zaman Yahudilerin aras ına giriyor
ve onlar ı İ slam'a çağı r ıyordu. Ancak yahudiler İ slam' ı kabule pek yanaş m ıyorlard ı . Bir defas ı nda Bent Kaynuka Yahudileri, kendilerini İ slâm'a davet eden Hz.
Peygamberi tehdit ettiler. Daha sonra da Benû Kaynuka Yahudilerinden bir kuyumcu dükkan ı nda al ış veri ş yapmakta olan bir müslüman kad ı na sald ı rd ı lar.
Kad ı na yard ım için gelen bir müslüman ı da ş ehid ettiler. Bu olay bir sava ş la sonuçland ı ve Kaynuka Yahudilerinin ya ş ad ı klar ı semt onbe ş gün süreyle ku ş at ı ld ı . 700
ki ş ilik savaş ç ı sı olan Beni Kaynuka Yahudileri onbe ş günün sonunda teslim oldular. Hz. Peygamber bu Yahudileri topluca Medine'den kovdu, onlar da Hayber'e
gittiler. Kaynuka sava şı nda kan dökülmedi ve öteki Yahudi kabileleri bu ihtilafta
tarafs ız kald ılar (23).
Öte yandan, Benu'n-Nadir Yahudilerinden ş air Ka'b b. el-E ş ref, Bedr yenilgisinden sonra Mekke'ye giderek Kurey ş 'i intikam almaya ça ğı rd ı , İ slam'a hakaret
edici ş iirler söyledi. Araları nda Ka'b'in süt karde ş i Muhammed b. Mesleme'nin de
bulundu ğ u bir gurup müslüman bir gece onu öldürdü. Ancak bu s ı rada Benu'nNadir Yahudileri müslümanlarla ittifak yapm ış lard ı , yani sulh halindeydiler. Yanl ışl ı kla Amr b. Ümeyye ed-Demrinin BenG Âmir'den müslüman olmu ş iki ki şiyi
öldürmesi üzerine Hz. Peygamber, kas ı tsı z olarak yapı lan bu cinayetin mesuliyetinin islam Devletine dü ş tüğ ünü belirtti ve Benu'n-Nadir'den-müttefikleri olmas ı
sebebiyle-uygun bir ölçüde bedeli ödemelerini istedi. Ancak, onlar bunu reddetmekle kalmad ı kları gibi, Hz. Muhammed'in kendi mahallelerine gelmesi üzerine
ona bir suikast düzenlediler. Üzerine ta ş atarak öldürmek istediler. Bu suikast
sonucu Benu'n-Nadir Yahudilerinin mahalleleri ku ş at ı ld ı . Benu'n-Nadir Yahudileri

23 Buharl, 58; 6; İbn Hiş kn, 546 vd.
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kuş atmaya dayanamayarak teslim oldular. Onlardan müslüman olanlar affedildiler,
diğerleri ise silahlar ı n ı ve mallar ın ı b ı rakarak Medine'yi terkedip Hayber'e gittiler.
Beril Kureyza Yahudilerine gelince; müslümanlarla sulh içerisinde olmalar ına rağmen, Hendek savaşı sı ras ında tek tarafl ı olarak antlaşmay ı bozmu şlar, Müslümanlara ihanet ederek dü ş man' saflar ı na katılm ış lard ı . Bu çok kötü bir suçtu.
Onun için Hendek savaşından hemen sonra Hz. Peygamber Benû Kureyza Yahudilerinin yaş ad ıkları mahalleyi muhasara ettirdi. Yahudiler bir kaç günlük mukavemetten sonra teslim oldular. Evs'li Sa'd b. Muaz' ı n hakemli ğ ine baş vuruldu. Sonunda Kureyza Yahudileri Tevrat' ı n hükmüne göre yargıland ılar ve öldürüldüler
(24).

a) Hayber'in Fethi
Hayber, Medine'nin kuzey do ğ usunda, Medine'den 200 km. uzakl ı kta,
muhkem kaleleri olan bir şehirdir. Etrafı nda minbit araziler, zengin hurmal ı klar
yer al ı r. Benü'n-Nadir ve Bent Kaynuka Yahudilerinin yerle ş mesinden sonra
Arabyarımadası nda Yahudi toplumun baş l ıca yerleş im merkezi oldu. Yahudiler
müş rik Arab kabilelerini İ slam aleyhine tahrik ediyorlar ve ayakland ırıyorlard ı .
Hendek savaşında Kurey ş 'e her türlü silah araç ve gereçlerinin temininde büyük
destek sağ layanlar ve onlar ı savaş a sürükleyenler yine Hayber Yahudileriydi.
Hz. Peygamber, Gatafan kabilelerinin müttefikleri olan Hayber Yahudileriyle
bir antla ş ma yapmak istiyordu. Ancak, bu arada, onları n Medine'ye sald ı rma
hazı rlı kları içinde olduklar ı nı öğ rendi. Hem bu konudaki haberlerin do ğruluğ unu
ara ştı rmak hem de bar ış yapma konusunda ön görü ş melerde bulunmak üzere
Abdullah b. Reveha'yı Hayber'e gönderdi. Revaha o ğ lu Abdullah, Gatafan kabilelerini de yanlar ı na çekmi ş bulunan Yahudilerin niyetlerinin kötü oldu ğ unu ve
Medine'ye yürümek üzere bulunduklar ı nı tesbit etti.
Durumun öğ renilmesi üzerine, Yahudilerin Gatafan kabileleriyle birle şerek
Medine'ye sald ı rmalar ı ndan önce, Hz. Peygamber daha çabuk davranarak cihada
gitmek isteyenlerin toplanmas ın ı emretti ve 2000 ki ş ilik bir ordu haz ı rlad ı . Hedefi
aç ıklanmayan yönde üç günlük çok h ızl ı bir yolculuk yap ıld ıktan sonra Hayber'e
ulaşı ldr. Müslümanlar Gatafan kabilesi ile Hayber'i birbirine ba ğ layan "Raci"
mevkini tuttular, bu iki kuvvetin birle ş mesini önlediler, dolay ı siyle Yahudileri
yard ımsız b ı rakt ılar.
Hayber, Hicretin 7. y ı lı Muharrem ayı nda ku şatı ldı . Sabah vakti Hayber'in
ku ş atıld ığın ı gören Yahudiler ş aşı rd ılar. İ slam Peygamberi önce onlar ı İ slâmiyeti
kabul etmeye veya sulh yapmaya ça ğı rdı , fakat her iki teklif de reddedildi. Bunun
üzerine Hz. Peygamber askerlerini cihada ça ğı rdı . Çok zengin bir şehir olan Hayber'in sekiz tane muhkem kalesi vard ı . Kaynakları mız, kalelerdeki asker say ı sı n ı n
24 !bn Hiş âm, 688-692; Hamidullah, ı sl'm Peygamberi, C. 1. s. 415-417.
Hz. Peygamber'in Sava şları, .s. 146.
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20 bin dolayları nda oldu ğ unu söylüyorlar, fakat bu rakam bize fazlas ı yla abart ı lm ış görünmektedir. Zira, 20 bin neferlik askeri olan bir ş ehrin nüfusunun en az ından 60-70 bin dolaylar ı nda olmas ı gerekir ki, o zamanlar için böyle bir nüfusa sahip ş ehrin Arabyar ı madas ında bulundu ğ una dair aç ı k bir malumata sahip de ğ iliz.
20 gün kadar süren ku ş atma s ı ras ı nda Yahudiler bütün güçleriyle ş ehri savundular,
fakat kaleler yava ş yava ş düş tü, yaln ı zca "Kamus" ad ı verilen kale kald ı . Kale
kumandanı Merhab, büyük bir kahramanl ı k gösteriyordu. 20 gün kadar direnen
Kamus kalesi kumandan ı nihayet kaleden ç ı kı p er diledi. Hz. Ali'nin kar şı sı na
çı kması ve çok k ısa sürede i ş ini bitirmesi üzerine ordunun mâneviyat ı bozuldu;
ümitsizli ğ e dü ş en Yahudilerin teslim olmalar ıyla birlikte kale al ı nd ı ve Hayber
fethedildi. Hz. Ali de Hayber fâtihi oldu.
Hayber'in fethi, Arabistan'da yahudi tehdidini ortadan kald ı rd ı . Hayber'de
yar ıc ı olarak çal ış mak üzere kalan Yahudiler ise, her y ıl hasılat ı n yar ı sı n ı islâm
Devleti hazinesi ne gönderdiler. Hayber gelirleri sayesinde İ slam Devleti'nin iktisâcl
gücü artt ı .
Hayber'in fethine çok sevinen Hz. Peygamber'i sevindiren bir ba ş ka olay
daha oldu. Hz. Muhammed (sas), Hayber fethi dönü şünde Habe ş istan'dan dönen
son muhâcir kafilesiyle kar şı laştı . Hz. Peygamber'in talebi üzerine Habe ş Necaş i'si tarafı ndan bir gemiyle gönderilen bu onbe ş yirmi ki ş ilik kafilenin başı nda Hz.
Ca'fer vard ı . Bunu gören Hz. Peygamber, " ş imdi, Hayber'in fethine mi yoksa
Ca'fer'in dönü şüne mi sevineyim?" buyurarak mutlulu ğ unun büyüklüğünü aç ı klad ı .
Hayber fethinden sonra bir-iki gün Hayber'de kalan Hz. Muhammed bir
suikast te ş ebbüsüyle karşı laş t ı . Yahudi baş kanlar ı ndan Hâris'in k ız ı Zeyneb Hz.
Muhammed'i zehirlemek istedi. Daha ilk lokmada Hz. Peygamber durumu farkedip kendilerine sunulan koyun etinin zehirli oldu ğ unu anlay ı p çekilmi ş se de,
ayn ı sofrada bulunan Bi ş r ad ı ndaki sahâbi zehirlenerek öldü. Bunun üzerine
Hâris'in k ı z ı Zeyneb, k ı sas yap ı larak öldürüldü.
Hayber'den çok say ı da esir ve ganimet elde edildi. Esirler aras ı nda Ahtab
oğ lu Huyye'nin k ı z ı Safiyye de vard ı . Safiyye'nin babas ı Nadiro ğullar ı Yahudilerinin ba ş kan ı , anas ı da Kaynuka Yahudileri ba ş kan ı n ı n k ı z ı idi. Selam ve Kinâne
adlar ı ndaki Yahudilerle evlenmi ş olan Safiyye, kocas ı Kinâne'nin Hayber savaşı nda öldürülmesi üzerine dul kalmış tı . Onu kendi hissesine alan Hz. Peygamber,
daha sonra özgürlü ğ ünü verip onunla evlendi. Safiyye ile evlenen Hz. Muhammed
(sas), Yahudilerle s ıhri‘ yak ı nl ık kurarak aradaki dü ş manl ığı sona erdirmek istemi ş ti. Hayber arazisinin be ş te biri Hz. Peygamber (sas)'in hissesine dü ş müş tü.
Hayber'den Medine'ye dönülürken yolda Vkli'l-Kurâ yahudilerinin ta ş
sald ı r ı sı na maruz kalan Hz. Peygamber buras ı n ı n fethini emretti ve Vâdil-Kurâ da
fethedildikten sonra Safer ay ı nda Medine'ye dönüldü (25).
25 İbn Hişâm, 687-692; İ bn Sa'd, 2/1, 54-75; M. Hamidullah, Hz. Peygamber'in Savaşları, s. 144-147.
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11- Mekke'nin Fethi
Hudeybiye'den Medine'ye dönülürken, Mekke'de zulüm gören müslümanlardan Ebâ Buseyr ad ı ndaki ki şi hapisten kaçarak Müslümanlara yeti şti. Ancak,
arkalar ından karargaha gelen Mekke'liler olanlar ı anlatt ı ve Hz. Peygamber'den
onu iâde etmesini istediler. Hz. Muhammed, Hudeybiye antla ş ması gereğ ince,
isteğ i kabul etti ve onu onlara teslim etti. Fakat, Ebt ı Buseyr dönüş sı rasında
onlardan birinin k ıl ıc ı n ı kapt ı ve başı n ı kesti, öteki Mekke'li muhaf ız da Hz. Muhammed'in yan ı na kaçtı . İ slam ordugah ı na geri dönen Ebeı Buseyr ise, mülteci
muamelesi gördü. Daha sonra Mekketli muhaf ız ülkesine döndü ve ba şından geçenleri anlatt ı .
Bu arada, İ slam ordugah ı ndan ayrı larak Bedr yak ını ndaki "el-lss" orman ı na
çekilen Ebâ Buseyr, yan ı na gelen öteki mazlum Mekke'li müslümanlarla birlikte,
bölgeden geçen Kurey ş kervanları nı vurdu ve Mekke'de büyük tedirginlik yaratt ı .
Böylece bir çe şit "Müslüman Bağı ms ız Komando Birli ği" kuran Ebtı Buseyr
ve arkadaş ları , Mekkelileri Hudeybiye antla ş ması nda yer alan mültecilerin iadesi
maddesini antlaşma metninden ç ı karmaya zorlad ılar. Ve mültecilerin iâdesi
maddesinin antlaş madan ç ı kar ılmasın ı istemek üzere gelen Mekke'li heyetin istekleri kabul edildi, art ık isteyen Mekke'li müslüman Medine'ye s ığı nabilecekti.
Hudeybiye antlaş ması ndan bir yı l sonra Hz. Peygamber ve arkada şları ,
antla ş ma maddesi uyarı nca Ka'be'yi ziyaret ettiler. Umre ibadeti esnas ı ndaki
davranış ları Mekke'liler üzerinde çok etkili oldu. Halid b. Velid, Amr b. el-As gibi
seçkin Mekkeliler hür iradeleriyle Medine'ye gelerek İ slâm ı kabul ettiler (26).
Nihayet İ sl âm Devleti ile Bizans aras ındaki ili ş kilerin-müslüman elçinin öldürülmesi sebebiyle-kötüle ş ti ğ i sı rada, Mekkeliler Hudeybiye antlaş masın ı bozdular.
Aradan iki y ıl geçmeden Kurey ş tarafından bozulan Hudeybiye antla şması , 20
y ı ldan bu yana devam eden İ slâm-müş rik savaşı na son verdi ği gibi Tevhid inanc ın ı n kalesi olan Mekke'nin de Müslümanlarca fethedilmesine yol açt ı (27).
Hudeybiye antla şması nda yer alan bir maddeye göre, Arab kabilelerinden
isteyen her kabile Kurey ş 'le veya Müslümanlarla ittifak yapabilecekti. Bu madde
gereğ ince, Ben() Bekr Kurey ş 'in Huzaa kabilesi de Müslümanlar ı n tarafına geçti.
Huzaa kabileleri aras ında düş manl ık vard ı . Huzaa kabilesine mensub birisi, birgün,
Benû Bekr'li birininin Hz. Peygamber'e hakaret etmesine dayanamad ı ve onunla
döğüş erek yaralad ı . Bunun üzerine, Benâ Bekr oymağı , kabile baş kan ı Nevfel'in
karara üzerine Huzaa kabilesine sava ş açtı . Hicretin 8. y ıl ı nda iki kabile aras ı nda
şiddetli çat ış malar oldu, çok say ıda Huzaal ı öldürüldü. Huzaa kabilesi Hz. Peygamber'e müracaat ederek yard ım istediler. Hz. Peygamber, himayesine s ığınan HuzaaIdari koruyacağ ma dair aç ı k vaadde bulundu. Çünkü bu olay, Kureyş 'in Hudeybi26 İbn Hisâm, 716-718.
27 Z. Konrapa, Peygamberimiz, s. 258.
173

ye antlaşmas ı n ı fiili olarak bozdu ğ unu gösteriyordu. İ slam Peygamberi'nin müttefik kabile Huzaa'ya yard ım vaadi Mekke'lileri tedirgin etti. Mekke reisi Ebû Süfyan
Hudeybiye antlaş mas ın ı yenilemek üzere Medinerye geldi ise de olumlu bir sonuç
alamad ı ve hiç kimseden ilgi görmedi.
Öte yandan, Huzaa kabilesine yard ı m vaadinde bulunan Hz. Muhammed,
ayr ı ca Mekke'ye bir elçi gönderdi ve Kurey ş 'e üç teklifte bulundu: o) Öldürülen
Huzaal ı lar ı n bedellerinin ödenmesi; b) Benu Bekr'in himayesinden vazgeçilmesi;
e) İ lk iki teklifin kabul edilmemesi durumunda Hudeybiye antla ş ması n ı n bozulmu ş say ı lması . Bunlardan üçüncüsünü kabul ettiklerini duyuran Kurey ş, yeni bir
antla ş ma yapma giri şimlerinde bulunmu ş larsa da ba ş ar ı l ı olamam ış lard ı r.
Ebû Süfyan' ı n eli bo ş olarak Mekke'ye dör ı mesinden hemen sonra sahabileriyle isti şare yapan Hz. Peygamber (sas) tam bir gizlilik içersinde sava ş hazı rl ı kları na ba ş ladı . İ stikametini bildirmeksizin müslümanlara sava şa hazı rlanmalar ı nı
emretti. Eslem, Gifar ve öteki müttefik kabilelere de Medine'ye gelmeksizin bu
sefer için haz ı rlanmalar ı nı bildirdi. Hatib b. Eb? Belta adl ı müslüman, baz ı sebeplerle, sava ş hazı rlı kları nı bir mektupla Kurey ş 'e bildirmek istemi ş se de muvaffak
olamamıştı r.
Hz. Muhammed kumandas ı ndaki müslüman ordu, haz ı rl ı kları n bitmesi üzerine, 10 Ramazan 630'da, 10 bin ki ş ilik bir kuvvet halinde Medine'den yola ç ı ktı .
Oruçlu olarak Medine'den ayr ı lan müslümanlar yolda oruçlar ı nı bozdular, iftar
ettiler. Mekke yolunda, son muhkir olarak Medine'ye gelmekte olan Hz. Abbas'a
rastland ı . Mekke yolu Huzaal ı lar tarafı ndan tutuldu ğ u için Mekkeliler bu hareketten haberdar olamad ı lar. Ordu Mekke'ye 16 km. uzakl ı ktaki "Merru'z-zahran"
vadisinde konaklad ı ve karargah kurdu. Hz. Peygamber'in emri ile, Kurey ş 'i ihtar
etmek amac ıyla, onbin ateş yak ı ld ı .
Bu durum kar şı sı nda büsbütün şa şı ran Kurey ş , Ebû Süfyan yönetiminde
küçük bir ke ş if kuvveti ç ı karmışsa da hemen yakalanm ış lar ve Hz. Peygamber'in
huzuruna götürülmü ş lerdir. Birgin süreyle İ slam ordugah ı nda tutulan Ebu Süfyan ve
adamlar ı , Müslüman ordunun Mekke'ye giri ş i nden önce sal ı verildiler ve Mekke'ye
gönderildiler. Müslüman ordunun Mekke'yi Fetih hareketini duyurdular. Hz.
Abbas'ı n arac ı lığı ile affolunan ELA Süfyan, Hz. Peygamber'in e ş ine rastlanmayan
bir ordu ile Mekke kap ı s ında oldu ğ unu, Ka'be'ye veya Ebû Süfyan' ı n evine s ığınanlar ı n veyahut silahlar ı n ı b ı rakarak evine girenlerin emniyette oldu ğ unu duYuniyordu. Bunlar ı Ebeı Süfyan' ı n ağız ı ndan duyan Kurey ş büsbütün ş aşı rm ış t ı , ama
yapacak birş eyi de yoktu; herkes silahlar ı n ı b ı rakarak evlerine girdiler, Ka'be'ye
veya Eb lı Süfyan' ı n evine s ığı nd ı lar.
Bu arada İ slam ordusu, Allah'a hamd ederek çe ş itli yollardan Mekke'ye
giriyorlard ı . İ slam Peygamberi takva üzere, Allah' ı n yard ı mı ile Mekke'ye girdi,
doğ ruca Ka'be'ye gitti, Tevhid akidesinin .be şi ğ i, Allah' ı n beyti ve müslümanlar ı n
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kı blesi olan bu kutlu yeri putlardan temizledi. Büyük bir direni ş ve kanl ı olay olmadan Mekke fethi gerçekle şti. Hz. Peygamber, Ka'be'nin avlusunda toplanan
tedirgin Mekkelilere hitabetti; hepsini affetti ğ ini duyurdu. Hz. Hilal Beytullah'ta
ezan okudu, müslümanlar topluca Ka'be'de ibadet ettiler. Mekke fethinden birkaç
gün sonra 2 bine yak ı n Mekke'li iradeleriyle İ slâm' ı kabul ettiler ve Huneyn'e
doğ ru giden Müslüman orduya kat ı ldı lar.
Hz. Peygamber (sas) Mekke'ye giri ş inde, savaş suçlular ı olan on ki ş inin
bulundu ğ u yerde öldürülmesini emretti; fakat daha sonra onlar ın yakalan ıp
af dilemesi üzerine rahmet Peygamberi onlar ı affetti. Bu afdan yararlananlar
arası nda Hz. Ebâ Bekr döneminde askeri' alanda büyük hizmetleri görülen İ krime
b. Ebis Cehl de vard ı . Mekkeli putatap ı cı lar ı n önde gelenlerinden olan Saffan b.
Ümeyye ise, Huneyn sava şı ndan sonra müslüman oldu.
Cenab-ı Allah'ı n vadetti ğ i Mekke fethi Hicretin 8. y ı l ı nda gerçekle şti. Halid
b. Velid kuvvetine kar şı koyan küçük bir gurup d ışı nda, herhangi bir silahl ı direni şle kar şı la ş madan bar ış yoluyla öz yurdu ve Tevhid Dininin Me şalesi Ka'be'nin
bulundu ğ u Mekke'yi fetheden Hz. Muhammed (sas) ve yönetimindeki İ slam
ordusu birkaç hafta burada kald ı ktan sonra Medine'ye döndü. Genel aftan yararlananlar ı n ilki ve Bilal'in Ka'be'de ezan okumas ına karşı ç ı kanlardan biri olan
Attab' ı Mekke'de valisi b ı rakarak ayr ılan Hz. Peygamber, fetihten iki ay sonra
Hac için tekrar Mekke'ye gelecektir (28).
Mekke fethi sonras ında genel af ilan edildi, fakat 11 erkek ve 6 kad ı n
istisna say ı ld ı ve kanlar ı heder edildi. Bunlar Abdu'l-Uzza b. Hanzal, Huveyris b.
Nukayz b. Vehb, Mikyes b. Hubâbe, Haris b. Tilâtala, İ krime b. Ebi Cehl, Abdullah b. Zeba'ri, Hubar b. Esved, Saffan b. Omeyye,Vah ş i, Ka'b b. Züheyr, Hind
binti Utbe, Fertena, Keribe, Erneb, Ommii Sa'd ve Ümmü Süre idi.

12 Huneyn Sava şı ve Evtas Gazvesi
-

Fetihten sonra Mekkelilerden beyat alan Hz. Peygamber (sas) en büyük Arab
kabilelerinden biri olan Havâzin kabilesinin i ş ini bitirmek üzere Huneyn'e yöneldi (29). Havâzin kabilesiyle olan Huneyn sava şı , Mekke fethinden k ısa süre sonra
(6 Ş evval-27 Ocak 630) Huneyn vadisinde yap ı ld ı . Mekke ile Tâif aras ı nda bir yer
olan Huneyn bu iki büyük ş ehri birbirine bağ layan yol üzerindeydi; Mekke'ye
10 km. uzakl ıktaki bu vadi, Taire daha yak ı nd ı . Mekke'nin fethinden çok tedirgin
olan Havâzin öteki Arab kabilelerini İ slam aleyhine k ış k ı rttı ve müslümanlara
meydan okudu. Tâif ş ehrinin hakimleri olan ve Hz. Peygamberi daha önce buraya
sokmayan Saklf kabilesiyle birle ş tiler; Havâzin kabilesi reisi Avf o ğ lu Malik yöne-

28 İ bn Hi ş am, 717 vd; Mevlana Muhammed Ali, age. s. 180; Hamidullah,
İ slam Paygamberi, C. 1, s. 186 vd.
29 Mevlana Muhammed Ali, Peygamberimiz, İstanbul 1341, s. 194.
175

timinde büyük bir ordu teş kil ettiler. Askerlerin moralini art ı rmak ve savaş a teşvik
etmek için kad ı nlar ve çocuklar ı yanlar ında getirdiler. Bu durumu ö ğ renen Hz.
Muhammed (sas), çok k ı sa süre içerisinde 12 bin ki ş ilik bir ordu haz ı rlad ı ve Huneyn'e doğ ru yürüdü. Askerin ikibin kadar ı yeni müslüman olmu ş Kurey ş lilerden
ve 80 kadar ı da Mekke'li mü ş riklerden olu ş uyordu; kalan 10 bin nefer ise, Mekke'nin fethine kat ı lan askerlerdi.
Ünlü müslüman kumandan Halid b. Velid, yeni müslümanlardan olu şan öncü
birliğ in kumandan ı olarak hareket etti. Muhacirlerin sancaklar ı ndan birisi Hz.
Ali'de, birisi de Hz. Ömer'deydi. Ensar ı n sancaklar ı ndan birisi Evsli Üseyyid b.
Hudayr'da birisi de Hazrecli Sa'd b. Obade'deydi. Müslümanlar ın mâneviyat ı çok
yüksek, say ı lar ı da dü şman kuvvetinden üstündü. İş te bu durum birk ı sım müslüman ı n gurura kap ı lması na sebep oldu. Daha önceden Huneyn vadisi geçidini ele geçiren dü şman kuvvetleri Halid b. Velid kumandas ı ndaki müslüman süvarileri pusuya
düşürdüler ve bozguna u ğ ratt ı lar. Öncü kuvvetlerin bozulmas ı tüm orduya tesir
etti ve bu güçlü İ slam ordusu baş lang ı çta da ğı l ıp kaçmaya ba ş lad ı . Havazin okçular ı karşı sı nda pani ğ e dü ş tüler. Tepelerden inen Havazin ve Sakifli askerler onlar ı
takib ediyorlard ı . Onları bu da ğı lmışl ı ktan ve kaçk ı nl ı ktan insanlar ı n en kahramanı Hz. Muhammed kurtard ı . Yan ı nda Hz. Abbas ve baz ı müslümanlar oldu ğ u halde
katı rı nı devaml ı ileri süren, dü ş man üzerine giden Allah resülü orduyu toplamas ı nı
ve ba şarı ya ula ş ması nı bildi. Hz. Abbas' ı n niclalanyla da ğı lmakta olan askerini
toplad ı ; ensâr ve muhacirler yeniden onun çevresini sard ı lar. Savaş bütün ş iddetiyle yeniden ba ş lad ı . Bozguna u ğ rayan dü ş man 70 kadar ölü verirken, müslümanlar da 4 şehit verdiler. Kad ı nları nı ve çocuklar ı nı geride b ı rakarak kaçan dü şman ordusundan önemli miktarda ganimet kald ı . Kaçanlardan bir k ı sm ı Evtas
vâdisine, bir k ı sm ı da Tâif'e s ığı nd ı ; kaçan her iki topluluk da sava şı gittikleri
yerde devam ettirmek dü ş üncesindeydi. Hz. Peygamber onlarla kaçt ıklar ı yerlerde
savaşı kabul etti; Ebû Âmir el-E ş art' kumandas ı ndaki orduyu Evtas'a gönderirken
kendisi de Tâif üzerine yürüdü. Evtas sava şı nda düş man ordusu yenilgiye u ğ rad ı
ve ordu kumandan ı Düreyd öldürüldü, Eki Âmir de şehid oldu. Ebû Âmir'in yerine geçen Ebû Mûsa el-E ş art (Abdullah b. Kays) dü ş man ı peri ş an etti ve zaferi
kazand ı .

13 - Tâif Muhasaras ı ,
Saldf Kabilesi, Hüneyn gazvesinde, mü ş rik müttefik ordusunun müslümanlar
tarafı ndan yenilgiye u ğ ratı lmast üzerine, ülkesine döndü. Havazin kabilesi ba ş kan ı
Malik b. Avf da onlarla beraberdi. Huneyn sava şı na kat ı lmayan Sakif kabilesi
ba ş kanı Urve b. Mes'ud, Tâif muhasarası nda da bulunmad ı . Mekke'nin fethedilmesi üzerine, sı ran ı n kaçaklartn s ığı na ğı ve mü ş riklerin ordugah ı durumundaki
Taif'e geldi ğ ini anlayarak galip tarafa geçmi ş ti. Ebû Süfyan' ı n damad ı olan Urve o
devrin silahları n ı iyi bilenlerdendi.
Tâif, Hicaz'ı n önemli yerle şim merkezlerinden olup, bölgede önemli konuma sahipti. Mekke'nin güney-do ğ usunda bulunan Tâif, yüksek duyarl ı kale erle
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çevrili eski bir şehirdi ve Sakif kabilesinin idaresindeydi. Hakimiyetleri bir süre
Yemen'e kadar uzanan Sakifliler sava ş cı ve cesur bir topluluktu. Mekkeliler Tâif
hâkimi Sakif kabilesini Mekke hakimi Kurey ş 'e e şit sayard ı . Bu bakı mdan Peygamberli ğin ya Mekke'nin ya da Taif ileri gelenlerinin hakk ı olduğ unu söylerlerdi.
Hz. Muhammed (sas), sava şa hazır durumda bekleyen Taif'i ku şattı ; Taifte
Avf oğ lu Malik kumandası ndaki Havâzin ordusu ile kar şı laştı . Halid b. Velid
kumandası ndaki öncü kuvvet şehri ku şattı . Taif ku şatması 20 gün kadar sürdü,
fakat Taif kalesi dü şürülemedi. Sonunda ku ş atma dan vazgeçilerek Medine'ye dönüldü. Huneyn ve Evtas gazvesinden önemli miktarda ganimet ve 6 binden fazla
esir elde edildi (30).
Huneyn ve Evtas muharebelerinden al ı nan esirler aras ı nda Hz. Muhammed
(sas)'in süt karde ş i Ş eyma ile, süt annesi Halime'nin kabilesi Sa'd o ğ ulların ın temsilcileri de vard ı . Hz. Peygamber (sas) onlara çok iyi davrand ı . Daha sonra Havazin
kabilesi, 20 ki ş ilik bir heyet göndererek ganimet olarak al ı nan malları n ın, çocuklar ı n ı n ve kad ınları n ın kendilerine iade edilmesini taleb ettiler. Hz. Muhammed
(sas) onlar ı n mallar ı n ı geri vermedi, ganimet olarak askerleri aras ında taksim etti ise
de, kad ı nları n ı ve esirlerini onlara geri verdi. Bu arada Hz. Peygamber'in yeni müslüman olan ve Huneyn gazvesine kat ı lan bazı Mekkeli müslümanlara (müellefe-i
kuleı b) ganimetten fazla hisse vermesi birtak ı m Medineli müslüman aras ı nda tartış malara, hatta taksim anlay ışı na ve metoduna yönelik itirazlara sebep oldu (31).

14- Ilk Müslüman Elçiler ve Evrensel ıslâm Çağrısının Tüm
Dünyaya Duyurulması
Mekke ve Medine devletleri aras ı ndaki savaş lara son veren, mü ş riklerin müslümanlara yı llard ı r yaptı kları i ş kence ve sald ı rı ları durduran Hudeybiye Musalahast'nı n 628 yı lı Mart ay ı nda imzalanması ndan kı sa süre sonra İ slam ordusu ve
Hz. Peygamber Medine'ye döndü. Art ı k müslümanlar barış dönemine girmi ş lerdi
ve İ slam'ı barış yoluyla insanlar aras ı nda yayma, Allah'ı n Dinini insanlara duyurma imkan ı na kavu ş mu şlard ı . Allah'ı n elçisi Hz. Muhammed (sas) Evrensel İ slam
Çağ rı sı nı bütün insanlığa tebli ğ etmek istiyordu.
Bütün insanlara ve cinlere Peygamber gönderilen Hz. Muhammed (sas), i şte
Hudeybiye bar ış antlaş ması ndan hemen sonra, kom ş u kabileleri, milletleri ve
devletleri İ slâm'a ça ğı rmak amac ıyla, etrafa elçiler gönderdi, kom ş u devlet ba şkanları na ve kabile reislerine dine davet mektuplar ı yazd ı rd ı . Yazdı rdığı "dine
davet mektuplar ı "nı gümüş mührü ile mühürleyen Hz. Muhammed (sas), Bizans

30 İbn Hiş ân, s. 809 vd; Ibn Sa'd, II/1, 117 vd; Hamidullah, Hazreti Peygamberin Savaşları, s. 247 vd).

31 Tecrid Tereümesi, C. 10, s. 361-373; Zekâi Konrapa, Peygamberimiz,
s. 307-308.
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kayserine, İ ran Kisradna, M ı sır Mukavk ı sı na, Habeş Necaş isisine, Gassan emirine
ve baz ı Arab kabile reislerine elçiler ve mektuplar gönderdi.
İ slam Peygamberi (sas), ünlü sahabi Dihyetül-Kelbryi Bizans kayseri Herakl'e (Saltanat ı : 610-641), Abdullah b. Huzafe'yi İ ran kisras ı Hüsrev Perviz`e
(Saltanat ı : M. 590-628), Amr b. Ümeyye'yi Habe ş Necaşisisine; Hat ıb b. EbP
Belta'y ı M ı sı r mukavk ı sı 'na, Amr b. As' ı Umman kabile reisine; Süleyt b. Amr' ı
Yemâme kabile reisine; Ş uca b. Vehb'i, Suriye s ın ı rında yaşayan Gassan emirine;
Ala b. Hadremryi' Bahreyn hükümdar ı na, Muhâcir b. Ümeyye'yi Yemen kabile,
reisine, Haris b. Ümeyr el-Ezdryi de Busra valisine elçi olarak gönderdi.
Dihyetu'l-Kelbi davet mektubunu o sı rada Suriye'de bulunan Herakl'everdi.
Elçiyi çok iyi kar şı layan Bizans kral ı islam dini ve Hz. Muhammed hakk ında o
s ı rada Gazze'de bulunmakta olan Mekke'li mü ş rik tâcir Ebeı Süfyan'dan bilgi ald ı .
Bizans imparatorununun müslüman oldu ğu veya İ slama meyletti ğ i şeklinde görüşler vard ı r.
Ancak, İ ran kisrası Hüsrev Perviz islam Peygamberi'nin elçisini iyi kar şı lamadı , gönderilen mektubu okuyunca çok k ı zdı ve mektubu y ı rtı p yere attı . Ayrı ca
Yemen valisi Bazan'a mektup yazarak Hicaz'da ortaya ç ı kan Peygamberi ölü
veya diri olarak kendisine getirmesini istedi. Durum Hz. Peygamber'e . bildirilince üzülmü ş ve İ ran kisrasm ı n akibetinin çok k ısa zaman içerisinde meydana
gelecek kötü bir olayla yakla şt ığı n ı söylemi ştir. Ve İ ran hükümdar ı öz o ğ lu taraf ı ndan öldürüldü. Hz. Peygamber, Perviz'le ilgili bu mucizeyi haberini Yemen valisi
Bazan'a ula ştı rdı . Bu gerçe ği gören Bazan ise, İ ran hâkimiyetinden kurtulup Hz.
Peygamber'in ça ğ rısı na uydu. Bazan Hz. Peygamber taraf ı ndan San'a valili ğ ine
atand ı ; böylece ilk vali ve acem emirlerinden ilk müslüman olma özelliklerine
sahip oldu (32).
Öte yandan M ı sı r mukavkısı ve Habe ş Neca şisi kendilerine gönderilen elçileri çok iyi karşı lad ılar. M ısı r mukavk ı sı Hz. Peygamber'e Marie ve Ş irin adlar ındaki
iki soylu câriye ile baz ı hediyeler gönderdi. Gönderilen cariyeler yolda müslüman
oldular. Medine'ye ula ş an Marie ile evlenen Hz. Muhammed (sas); Ş irin'i de ünlü
ş airi Hassan b. Sabit'le evlendirdi.
Hz. Peygamber (sas), Omeyrt el-Ezdrnin o ğ lu Haris'i bir mektupla Busra
valisine göndermi şti. Suriye h ı ristiyan araplar ı n ı n reisi, Hz. Peygamber'in elçisiyle
Busra'da karşı la ştı ve mektubu teslim ald ı . Ancak mektubu okuyunca çok k ı zd ı ,
elçiyi de öldürdü; Medine İ slam Devletine sava ş ilan etti ve derhal sava ş hazı rl ı kları na baş ladı . Böylece, Bizans imparatoru Herakl' ı n valilerinden ve kumandanları ndan olan Ş urahbil'in Mu'te'de öldürttü ğü Haris, taammüden öldürülen ilk müslüman elçi oldu. Olay ı öğ renen Hz. Muhammed (sas) çok üzüldü ve geli şmeleri

32 Ahmet Cevdet, K ısas- ı Enbiya, 1-1, s. 260 vd.
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yakı ndan takib etti. Muhtemel bir sald ı rı için tedbirler aldı , mütecaviz H ı ristiyanlara yönelik bir savaş haz ı rl ığı na girdi. Mute ve Tebük sava ş ları i şte bu müslüman elçinin öldürülmesi olay ı üzerine meydana gelmi ş tir (33).

15 islâm Hıristiyan ili şkileri
-

-

Müslümanlar, gerek Mekke'deki h ıristiyanlar gerekse Necran h ı ristiyanları aracı lığı ile daha ilk günlerden itibaren H ı ristiyan toplumla ili ş ki içerisinde
olmuş lardı r. Ancak bu iki din mensubunu kar şı kar şı ya getiren ilk önemli olay,
İ slam Peygamberi'nin gönderdi ğ i elçinin Hıristiyan emir Ş urahbil tarafı ndan
öldürülmesi üzerine meydana gelen Mute ve Tebük gazveleri olmu ştur. Gerçekte,
Hudeybiye musalahası islam'a yönelik Arab dü ş manlığı nı bir bakı ma sona erdirmi şti. Bundan sonra baz ı münferid kabile çat ış malar ı ve sald ı r ıları olmuş sa da başarısızl ıkla sonuçlanm ış tı r. Hayber fethi de, ikinci dü şman ı n, Yahudilerin varl ığına son vermi ş ti. Geriye iki önemli düş man topluluk kalm ış tı : Münafıklar ve fırsat
bulduğu takdirde sald ırma niyetinde olan H ı ristiyanlar.

a) Mute Sava şı
Hicri 8/M. 629'de meydana gelen Mute sava şı nda Müslümanlar dünyan ı n iki
süper devletinden birisiyle kar şılaşt ı . Hz. Peygamber'in "dine davet mektubunu"
taşıyan elçinin öldürülmesiyle ba ş layan İ slam-H ı ristiyan çat ış ması, daha sonra
Rişid halifeler, Emeviler, Abbastler, Eyy6biler, Selçuklular ve Osmanl ılar devri nde
devam etmi ştir. İ slam güne şini engellemek ve müslüman toplumu ortadan kald ı rmak üzere düzenlenen "Haçl ı Seferleri" ad ı ndaki kanl ı sald ı rı olaylara, yak ın çağlarda "Haçl ı Kültür Savaş lar ı " görünümü alt ında sürdürülmü ş tür. Birçok müslüman
millet ve devletin H ı ristiyan Bat ı taraf ı ndan i şgal edilip sömürülmesi, milli ve
manevi değerlerinden kopar ıl ı p "kültür emperyalizmi" yolu ile kölele ş tirilmeye
çal ışılması bunun aç ı k örnekleridir.
Müslümanlar, Mute sava şıyla birlikte, IV. ası rdan itibaren "H ı ristiyan Dini"ni,daha sonra da "Bizansl ı "lığı benimsemi ş olan Doğ u Roma (395-1453)
imparatorlu ğ u ile kar şı laştı . Çe şitli etnik topluluklardan olu şan Doğ u Roma
Imparatorlu ğ u, Balkanlardan Anadolu'ya, Suriye'den Filistin ülkesine kadar
uzanan geni ş bir alana yayı lmıştı .
Mute sava şı , Suriye topraklar4nda bulunan ve Kudüs'e iki konak mesafede
yer alan "Mute"de meydana geldi. Dini ve ı rk taassubla Müslüman elçi Haris/
öldüren Gassant Araplar ı nı n reisi Ş urahbil, müslümanlar ı topyekün ortadan kald ı rmak için sava ş hazı rl ı kları na ba ş lamıştı . Olay ı derin üzüntü ile ö ğ renen ve Gassan

33 Tecrid Tercümesi, C.4, s. 540 vd; C. 10, s. 310 vd; Ahmed Refik, Büyük
Tarih-i Urniımi, C. 4, s. 97; A. H. Berki-O. Keskio ğlu, Hazret-i Muhammed ve
Hayatı, s. 347 vd; Zekai Konrapa, Peygamberimiz, s. 340 vd;
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emirinin sava ş hazı rlı kları nı haber alan Hz. Muhammed (sas) k ısa süre içerisinde 3
bin ki şilik bir ordu haz ı rladı ve Zeyd b. Harise kumandası nda Suriye yönüne gönderdi. Orduyu Medine d ışı na Seniyetu'l-Veda mevkiine kadar u ğurluyan Hz.
Peygamber gereken sava ş takti ğ ini Zeyd'e verdi. Zeyd'in şehid düş mesi halinde
ordunun kumandanl ığı n ı Ca'fer b. Eb ı Talib'in yapacağı n ı , onun da ş ehid olmas ı
durumunda sancağı n Abdullah b. Revaha'n ı n eline geçece ğini bildirdi. Abdullah' ı n
da ş ehid dü ş mesi halinde, ordunun içlerinden birisini kumandan seçece ğini söyledi.
Ebü Bekr, Ömer, Halid b. Velid gibi seçkin ve sava ş tecrübesine sahip sahabilerin bulundu ğ u bir orduya Zeyd b. Harise'nin kumandan tayin edilmesi baz ı
tartış malara yol açt ı , fakat kal ı cı bir etkide bulunmad ı . Zeyd kumandası ndaki
İ slam ordusunun geli ş ini öğ renen Gassant emir, durumu Bizans Kral ı Herakl'e
bildirdi ve k ı sa süre içerisinde çok büyük bir ordu haz ı rlad ı . Ordunun kumandanl ığı na Bizans kayserinin karde ş i Teodor getirildi.
Mute'ye varan islam ordusu, say ı lar ı 100 bini a şan düş man kuvvetini gördü.
Ş ehid olmaktan veya galip gelmekten ba şka bir yol olmad ığını n ş uurunda olan
müslüman askerler olanca güçleriyle sava ş tı lar, dü ş man safları nı yarmaya ba ş ladı lar. Bu arada Zeyd şehid dü ş müş tü, sancağı Ca'ferald ı ; o sı rada 33 ya şları nda olan
Ca'fer büyük kahramanl ı klar gösterdi ve k ı lı cı nı düş man üzerinde parçalay ı ncaya
kadar sava ştı ve sonunda kolları kesildikten sonra şehid dü ştü. Ancak Resulullah'ın sancağı nı yere dü ş ürmeden Abdullah b. Revaha ald ı . O da şehid oldu ve islam
ordusu bozulmaya ba ş ladı . Ordu kumandanl ığı na seçilen Halid b. Velid bozulmaya baş layan askerini toplad ı , üstün askerlik gücünü ve kumandanl ık yeteneğini
göstererek say ı ca çok üstün durumda olan dü ş manla sava ş maya ba şladı . Ertesi gün
askerlerini yeniden düzenleyen, öncü kuvvetlerin, sa ğ ve sol cenah güçlerinin
yerlerini de ğ i ştiren Halid, dü ş manı n mâneviyatm ı bozdu; yeni bir kuvvetin gelmi ş
olduğ unu zanneden H ı ristiyan ordusu gerilere çekildi ve ne yapaca ğı nı düşünmeye
ba ş ladı . Tam bu sı rada Halid ordusuna hücum emri verdi ve dü ş mana ani bask ı n
yaparak bozguna u ğratt ı . Böylece, İ slam ordusunu mağ lubiyetten kurtaran Halid,
galib ordu görünümünde geri çekmeyi de ba şard ı . Düşman ı n takib etme cesareti
bulamadığı müslüman ordu, dünyan ı n en büyük imparatorluklar ı ndan biriyle
sava ş tı ktan ve onlara iyi bir ders verdikten sonra, ezilmeden ve bozulmadan Medine'ye döndü. Hz. Muhammed (sas), bu ba şar ı s ından dolay ı Halid b. Velid'e
"Seyfullah" lakab ı n ı verdi, kendisini kutlad ı . Ayr ı ca, Hz. Peygamber, iki kolu
kesildikten sonra şehid düş en ye ğeni Ca'fer'in meleklerle birlikte cennette uçu ştuğ unu duyurdu ve o andan itibaren Ca'fer'e "Ca'fer et Tayyar" denilmeye ba ş land ı (34).

34 A. Himmet Berki-O. Keskio ğlu, Hazreti Muhammed ve Hayat ı, s. 347-351;
Zekai Konrapa, Peygamberimiz, s. 339-340.
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b) Tebük Seferi
Tebük seferi, Tâif muhasaras ı ndan sonra, Veda Hacc ı 'ndan önce yapı ld ı .
Arabyarı madası ndaki yay ı lışı nı büyük bir h ı zla tamamlayan İ slâm'ı n dünyaya
ta şacağı sı rada meydana geldi. Zira bu ta ş may ı engellemek emelinde olan Bizans
islam'ı vurmaya hazı rlan ıyordu. İ ran'a kar şı zafer kazanması Bizans' ı n moralini
güçlendirmi ş ve islâm'ı n do ğdu ğ u Arabistan't i şgal etme dü ş üncesine sevketmi ş ti.
Bizans Kayseri, kendisine ba ğ l ı vâlilere ve emirlere haber göndererek sava şa hazı rlanmalar ı nı istedi. O sı rada Ş am'dan Medine'ye gelmekte olan zeytinya ğı tâcirleri
Bizans'ı n müslümanlara kar şı büyük bir ordu haz ı rlamakta oldu ğ unu duyurdular.
Haberin duyulması Medine'de büyük üzünteye sebep oldu. Müslümanlar ı n bu saldı rı yı yerinde önlemesi gerekiyordu. Hz. Muhammed (sas), şimdiye kadar haz ı rlanan orduları n en büyü ğünün hazı rlanmas ı na karar verdi.
Genel seferberlik ilan edildi. Suriye'ye sefer yap ı laca ğı aç ı kça duyuruldu.
Hz. Peygamber'in ça ğ rı sı üzerine her tarafta gönülü askerler topland ı . Ancak, o
yı l Hicaz ve Necd'de k ı tl ı k vardı , asker toplanmas ı zor oldu. Sava şa gitmek isteyenlerin bir çoğ u binecek hayvan bulam ı yordu. Havalar da çok s ı caktı . Bazı kimseler de sava şa gitmemek için çe şitli mazeretler ileri sürdüler. Sava ş hazı rl ı kları
çok yava ş yürüyordu. Bu sı rada EIA Bekr ve Osman gibi zengin sahabiler imdata
yeti şti; ordunun önemli bir bölümünü donatt ı lar ve Hz. Peygamber'in hay ı r duası nı
ald ı lar. Hz. EbG Bekr mal ı n ı n tamam ı n ı , Hz. Ömer servetinin yar ı sı n ı Allah yolunda cihada harcarken, Hz. Osman da tam techizatl ı bir alay donattı . Güç şartlarda
haz ı rlanan bu orduya "Zorluk Ordusu" "cey ş u'l:usre" denildi.
Tüm zorluklara ra ğ men çok büyük bir ordu haz ı rlandı . 30 binin üstündeki
askerin 10 bini siivariydi. Orduda 12 bin kadar da deve vard ı . Ordu sancağı EbG
Bekr'e, Hazrecinki EbG Dücâne'ye Evsinki de Hudayr o ğ lu Useyd'e verildi. Halid
b. Velid öncü kuvvetler kumandan ı , Talha sa ğ cenah, Abdurrahman b. Avf da sol
cenah kumandan ı tayin edildiler. Hz. Ali'yi Medine'de vekili b ı rakan ba ş kumandan Hz. Muhammed (sas) ordusunun ba şı nda Suriye'ye do ğ ru yola koyuldu.
Tebük'e kadar yap ı lan sefer sı rası nda baz ı namazlar cemedildi. islâm' ı n yüceli ğ ini
Arabistan d ışı nda da gösteren, Arabyar ı madası nı istila edip İ slam devletinin varl ı ğı na son vermeyi dü ş ünen Bizans ordusu müslümanlarla sava ş mayı göze alamad ı .
Tebük'te 20 gün kal ı nması na ra ğ men dü ş mana rastlanamad ı . Bizans imparatorluğ una meydan okuyan islam ordus'u sava ş yapmadan geri döndü. Tebük seferinde
sava ş olmad ı , kan dökülmedi, fakat çok büyük zorluklara ra ğ men, kttl ı k döneminde ve hasat mevsiminde çok güçlü bir ordu ç ı karı lması , dünyanı n iki büyük devletinden birisine meydan okunulmast askeri ve siyâs'i yönden büyük bir ba şarı oldu.
O sı rada kendi iç meseleleriyle u ğra şan Bizans, İ slam ordusunun kar şı sı na çı kma
cesareti gösteremedi; dolay ı siyle müslümanlara sald ı r ı ş ayias ı n ın Gassan ılerin bir
oyunu oldu ğ u görüldü. Bu s ı rada Suriye'de ortaya ç ı kan taun hastal ığı da islâm
ordusunun daha ilerilere gitmesine engel oldu. Bununla birlikte baz ı kom ş u ülkelerle antla ş malar yap ı ld ı , s ı n ı r güvenli ğ i sağ land ı . Eyh hükümdar ı Yuhanna Hz.
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Muhammed'den eman ald ı ; Cerba ve Ezruh H ı ristiyanlan da cizye vermeyi kabul
ettiler.
Hicretin 9. yı lı nda yapı lan ve Kur'ân'da "gazvetu'l-usre" diye adland ı rı lan
Tebük seferi İ slâm'ı n gücünü herkese tan ı tan ve Tevhid Ça ğrısı nı her tarafa duyuran bir olayd ı r. Bir kısmı İ slâm'ı kabul etmek, bir k ısmı da Hz. Peygamber'den
eman dilemek, cizye veya vergi vererek himaye edilmesini istemek üzere ak ı n
akı n Medine'ye gelen Arab kabile reisleri adeta birbirleriyle yar ışıyorlard ı . öyle ki,
kabileleri temsilen gelen heyetlerin çoklu ğ u sebebiyle Hicrî 9. y ı la "senetu'lvufacl" (elçiler y ı lı ) denildi. Neticede Tebük seferi, Islam' ı n tüm Arabistan'a
yayı lması nı , islâm devletinin bölgenin en büyük devleti olması nı sağ ladı . Yemen,
Necd, Bahreyn, Hadremevt, Tâif vb. yöreler halk ı İ slâm'ı kabul ettiler. Bunlar
arası nda H ı ristiyan ve yahudi topluluklar da vard ı , İ slam Peygamberi (sas), Medine'ye gelen elçileri kar şı lamaya ayrı bir önem verdi; en temiz ve yeni elbiselerini
giyerek onları en güzel biçimde kar şı layı p ağı rlad ığı gibi, büyük ikramlarda bulunarak ve çe şitli hediyeler vererek de u ğ urlamıştı r. Hz. Peygamber elçilere ve
Ka'be ziyaretçilerine iyi davran ı lması nı ashâb ı na da vasiyet etmi ştir.
Gerçekte Hz. Peygamber (sas), Hicretin 11. y ı lı nı n Sefer ayı nda Suriye'ye
gitmek üzere büyük bir ordu haz ı rlamış , Mute sava şı nda şehid dü şen seçkin
sahabi ve ünlü kumandan Zeyd'in o ğ lu Üsame'yi de ordunun kumandanl ığı na
getirmi şti. Ancak, o sı rada ağı r hastaland ığı için ordu, sefere ç ı kamamış ve Hz.
Muhammed (sas) Suriye'nin fethini sa ğ l ığı nda görememi şti. Onun hazı rladığı bu
ordu, vefatı ndan sonra, halife Hz. EKI Bekr taraf ı ndan Suriye'ye gönderildi (35).

16 Veda Haccı ve Veda Hutbesi
-

Mekke'nin fethiyle birlikte Ka'be putlardan temizlenmi ş ve kapı ları Tevhid
İ nancı 'na yeniden aç ı lmışti. Tebük seferi ise Arabyar ı madası nda şirkin kökünü
kaz ı m ış ve bütün Arab kabileleri müslüman olmu ştu. İ slâm'ın gücünü ve sesini
tüm insanl ığa duyuran fetihlerin yap ı ldığı ve büyük zaferlerin elde edildi ğ i Hicretin dokuzuncu yı lı , aynı zamanda Hac ibâdetinin müslüman topluma farz k ı l ı ndığı
y ıld ı .
Mekke'li olan Hz. Muhammed (sas), Peygamberli ğinden önce ve sonra çe şitli
zamanlarda Ka'be'yi ziyaret etmi ştir. Medine devrinde bu ziyaretler inkitaa u ğramıştı r. O, Hicretin 6. y ı lı nda ashabı yla Medine'den ç ı kmış , Mekke'ye gidip Kabe'yi
ziyaret ve tavaf etmek istemi ştir. Ancak, putperest Mekkeliler buna müsaade etmemi şler, yapı lan Hudeybiye antla ş ması nı n şartlar ı gereğ ince ertesi y ı lı Hz. Muhammed (sas) ve müslümanlar Ka'be'yi ziyaret edebilmi ş ler ve Umre yapm ış lardı r.

35 Tecrid Tercümesi, C. 10, 445; A. Cevdet, K ısas- ı Enbiya, C. 3, s. 323 vd;
Zekai Konrapa, ad ı geçen eser, s. 347; A. Himmet Berki-O. Keskio ğlu, adı geçen
eser, s. 394-397; Kuran- ı Kerim, Teybe Sure. 49, 81 ayet.
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Böylece Mekke'de ancak 3 gün kalan ve hac mevsimine kadar kalamayan müslülümanlar sadece umre yapm ış lar ve geri dönmü ş lerdir. Bir y ıl sonra, Hudeybiye
antla ş ması nı n bozulması ve Mekke'nin fethedilmesi (Ramazan 8 Ocak 630)
üzerine, Ka'be bir kez daha ziyaret ve tavaf edilmi şse de Hac mevsimine kadar
kal ı nmadan geri dönülmü ş tür.
Ancak, yap ı lan bu ziyaretlerin hepsi "islâm'da hacc ın farz k ı l ınmas ı "ndan
önce idi ve Ibrahim peygamberin dini üzere ifa edildi. Hicretin 9. y ı lı nda haccın
farz kı l ı nması üzerine islam Peygamberi Hz. EIA Bekr'i.! hac emiri tayin etti ve
haccetmek isteyen müslümanlarla birlikte Mekke'ye gönderdi. 300 kadar müslümanla birlikte hac yolculu ğuna ç ı kan Hz. Eb ıl Bekr'in Mekke'ye vasdlundan hemen sonra, mü ş riklerin Ka'be'ye yakla ş mas ı n ı yasaklayan ayetleri de ihtiva eden
Berae seı resi nazil oldu. Hz. Peygamber (sas), Berae Aresi nin hacla ilgili hükümlerini
müslümanlara duyurmak üzere Hz. Ali'yi Mekke'ye gönderdi. Arafat'ta okunan
hutbe ile Ka'be ziyareti ile ilgili durum herkese duyuruldu. O günden sonra mü şrikler Ka'be'ye yakla ştı rı lmad ı lar ve hiçbir kimse art ı k Ka'be'yi câhiliye devri
anlayışı na göre ziyaret edemedi.
Bir y ı l sonra, Hicretin 10. y ı l ı (Milâclt 632) Zilhicce ay ı nda-hac mevsimindeİ slam Peygamberi İ slami hac farizası nı eda etti. Zilkade ay ı nda onun hacca gideceğ i ilan edildi ve haber süratle her tarafta duyuldu. Hz. Peygamberle birlikte haccetmek isteyen onbinlerce müslüman yollara döküldüler. Medine'yi ve çevresini
dolduran onbinlerce müslüman "islam Karde şli ğ i"nin verdi ğ i inanç ve duygu ile
birbirleriyle tan ışı yorlar ve konu ş uyorlard ı . Zilkade ay ı nı n 25. günü boy abdesti
ald ı ktan sonra ihrama giren Hz. Peygamber (sas), ö ğ le namaz ı n ı müteakiben
yola ç ı ktı . O, hicretten bu yana ilk defa hac farizas ı nı yerine getiriyordu. Hacc ı n
farz k ı l ınd ığı 9. fficrt y ılda hacca gifmemi ş , yerine Hz. Ebii Bekr'i hac emiritayin
etmi ş ti. Onun yapt ığı bu hac, ilk ve son hacc ı idi. Hz. Peygamber'in Hicretin
onuncu y ı l ı nda eda etti ğ i bu hac ibâdeti s ı ras ı nda ashab ı ile vedalaştığı ve bir daha
Ka'be'yi ziyaret ve haccetme imkan ı bulamad ığı için bu hacca İ slam tarihinde
"Veda Hacc ı " denildi.
Yan ı na 63 adet kurbanl ı k deve alan Hz. Muhammed (sas), 40 veya 100 bin
ki şilik bir müslüman cemaatia birlikte Medine'den hareket etti. Yolda ikindi
namaz ı n ı iki rekat olarak k ı ldı ; geceyi Zulhuleyfe'de geçirdi. Daha sonra, hac
ibâdeti süresinde dört rekatl ı farz namazlar ı iki şer rekat olarak k ı ldı . 26 Zilkade
,günü, ihraml ı olan İ slam Peygamberi hacca niyet etti ve "Iebbeyk..." sözleriyle
telbiyeye baş lad ı . Ziyaret edilmesi gereken çe ş itli yerleri ziyaret etti. İ brahim'in
makam ı nda iki rekat namaz k ıld ı .
Zilhicce'nin 9. günü Mina'ya giden Hz. Peygamber (sas) ve müslümanlar,
ayn ı gün öğ leden sonra Arafat da ğı na ç ı ktı lar. Kusva adl ı devesinin üzerinde
Arafat vadisinin ortas ı na kadar varan Hz. Muhammed (sas), 100 bini a ş kın müslü-
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man cemaata hitabetti. Büyük İ slam inkilab ı 'n ı n en büyük ve sonuncu Hutbesini
devesi üzerinde irad etti. Okudu ğu hutbeyi dinleyenlerin orada bulunmayan müslümanlara duyduklar ı nı ulaştı rmaları n ı istedi. Burada iken son vahyi ald ı . Artı k
islam Dini tamamlanm ış tı ; Hz. Peygamber son vahyin geli ş inden sonra ancak 18
gün ya şayabildi.
Arafe günü güne ş in batışı ndan sonra devesine binerek oradan ayr ı lan Hz.
Peygamber (sas), Müzdelife'ye gitti; burada ak ş am ve yats ı namazlar ı n ı birleş tirerek k ı ld ı , Geceyi Müzdelife'de geçiren İ slam Peygamberi, ertesi günü-bayram ı n birinci günü- güneş doğ madan önce Müzdelife'den ayr ıld ı , "Meşari haram"a gitti.Orada k ı bleye yöneldikten Ve "cemre-i Akabe"de 7 ta ş att ı ktan sonra Mina'ya
geldi. Mina'da bir hutbe okudu; bu hutbe, Arafat'ta irad etti ğ i hutbenin ikinci
bölümüydü. Yine onbinlerce insana seslenen Hz. Muhammed (sas), islam' ı öz olarak insanl ığ a bir kez daha tebli ğ etti. Hutbesini tamamlad ı ktan sonra kurban kesilen yere gitti; ömrünün her y ıl ı için bir tane olmak üzere 63 tane deve kurban
edildi. Kurban etinden bir parça al ı p yiyen, kalan ı n ı da müslümanlara da ğıtan
Allah' ı n resâlü, daha sonra t ı raş oldu ve ihramdan ç ı kt ı ; devesine bindi Harem-i
Seri -re geldi, ziyaret tavaf ı yapt ı , zemzem soyundan içti. Tekrar Mina'ya döndü ve
bayram günlerini burada geçirdi. Kurban bayram ı 'n ı n beş inci günü Mina'dan
ayr ı ld ı . Mekke'ye geldi, son (veda) tavaf ı n ı yapt ı , ashab ıyla birlikte Medine'ye
dönmek üzere Mekke'den ayr ıld ı . Medine'ye dönen Hz. Muhammed (sas), çok
geçmeden hastaland ı . Tam bu s ı rada etrafta Secah ad ı ndaki kad ı n ve Museyleme
ad ı ndaki erkek gibi opportünüs ve aldat ı c ı kimseler, bir tak ı m yalanc ı peygamberler ortaya ç ı kt ı ve Müslümanlar ı n inançlar ı n ı sarsmaya çal ışt ı larsa da Hz. Ebu Bekr
zaman ı nda ortadan kald ı r ı ld ı lar (36).

17 Hz. Muhammed (sas)'in Ölümü (Rebiulevvel 8 Haziran 632)
-

-

Tı pk ı öteki insanlar gibi ölümlü bir varl ı k olan İ slam Peygamberi Hz. Muhammed (sas) elbette bir gün ölecekti. Kendisini tamamen bar ış ve mutluluk dini
olan islam' ı n insanlara ö ğ retilmesine vakfeden, yeryüzünün en büyük İ NKILABI'm yapan ve yerle ştiren son peygamber Hz. Muhammed (sas), bu e şsiz eserini
tamamlayarak dünya hayat ı na ve OMMETi'ne veda edecekti. Asl ı nda Hz. Peygamber çok zor bir görevi yapmak üzere seçilmi ş ti; son İ lahl- Çağ r ı 'y ı tüm insanl ığ a
duyurmak büyük bir sorumluluktu ve oldukça zor bir i ş ti. O, bu çok ve bir o kadar
da yüce olan peygamberlik vazifesini kendinden önceki herhangi bir peygamberden
daha iyi bir şekilde tamamlama mutlulu ğ una eri ş ti. Uzun y ı llar Mekke'de, Hira'da
omuzlar ı na yüklenen ilâhi ça ğ rı y ı tebli ğ etme yolunda türlü eza ve cefaya maruz
kald ı ktan sonra, yeni bir yurt edinmek, müslümanlar ı toplumla ştı rmak ve islam' ı
DEVLET yapmak için, öz yurdunu b ı rakı p yakı n arkada şı Ebâ Bekr'le hicret eder36 Tecrid Tercümesi, C. 10, s. 420; A. Cevdet, K ı sas- ı Enbiya, C. 3, s. 326;
Ş . Günaltay, Islam Tarihi, C. 1, s. 392; A.H. Berki-O. Keskio ğlu, Hz. Muhammedin Hayat ı, 408-418.
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ken bu defa Sevr da ğı nı n mağarası na sığı nı yor, kendisini öldürmek üzere gelenlerin mağara önlerindeki ayak seslerini duyuyor, bir ba şka sı kıntı ya şı yordu. Ancak
onun önünde yeni bir dönem, yeni bir hayat ve yeni bir ufuk vard ı . Nihayet o,
Hicretin 8. y ı lı nda, zorla ç ı karı ldığı , her ş eyi gasbedildikten sonra dövülüp kovuldu ğ u öz yurdu, Ka'be şehri Mekke'ye dönüyordu. Hicretin onuncu y ı l ı nda ise,
Arabyarı madası nı n dört bir yan ı ndan gelen "lebbeyk, lebbeyk, Allahumme leke
lebbeyk..." nidası yla Mekke'de, Beytullah civar ı nda, yerde ve gökte akisler uyand ıran yüzbinin üzerindeki müslüman cemaatla hac ibadetini yerine getiriyor ve ünlü
"Veda hutbesi"ni okuyordu. Arafat'ta veda hutbesini okurken yüce Allah' ı n son
vahyi'ne mazhar olan Hz. Peygamber'in bu dünyadaki hayat ı nı n yak ı nda noktalanacağı na i şaret vard ı .
Veda haccı ndan sonra Medine'ye dönen Hz. Muhammed hastaland ı ve
günlerini hastal ı k üzüntüsüyle geçirmeye ba ş ladı . Ş iddetli ba ş ağ rısı ve ate şle devam eden hastal ı k zaman zaman onu güç durumlara dü şürüyordu. Hicretin onbirinci y ı lı n ı n ikinci ay ı nı n son haftası nda, bir gece 'Safer ay ı nı n ondokuzunda',
yata ğı nı terketti, Baki mezarl ığı na gitti. Orada kendisiyle birlikte islam' ı n yayı lması için çal ışan ve sonra da vefat eden arkada şları na dua etti. Ziyaretten sonra
evine dönen Hz. Peygamber'in ba ş ağ r ı s ı ağı rlaş t ı ; gün geçtikce sağ l ı k durumu
ağı rlaş an Hz. Muhammed (sas), art ı k mescide gelemez ve cemaate namaz k ıld ı ramaz oldu. Hz. Ebeı Bekr'e yerine namaz imaml ığı yapmas ı n ı söyledi. Başı n ı soğ uk
su ile devaml ı pansuman ettiriyor, serinleyerek rahatlamaya çal ışıyordu. Son günlerini han ı mları ndan Hz. Ai şe'nin odası nda geçirdi. İ bn Hi şam onun hastal ı k durumu hakk ı nda şunları yazı yor: "Hz. Peygamber, ba şı sargı lı olduğ u halde evini
terketti ve camiye gelip minbere oturdu; Uhud şehidleri için dua etti ve daha sonra şöyle dedi: Allah'ı n bir kulu vard ı ; Allah onu dünya ve âhiret hayat ı ndan birini
seçme konusunda serbest b ı raktı ve bu kul da âhiret hayat ı nı seçti." Yan ı nda
bulunan Hz. EbıJ Bekr onun bu sözleriyle ne demek istedi ğ ini derhal anlad ı ve Hz.
Muhammed'in kendisinden sözetti ğ ini bildi, hemen ağ lamaya ba şlad ı ve şunları
söyledi: "Fakat biz, bizim ve ana-babalar ı mizı n senin yerine feda olmas ı nı tercih
ederiz. Ey Allah' ı n Elçisi!"
Art ı k mescide gelemeyen Hz. Peygamber (sas), Hz. EIA Bekr'in kap ı sı d ışı nda, mescide aç ı lan tüm kap ı lar ı n kapat ı lmas ı n ı emretti. Suriye yönüne gitmek üzere
hazı rlanmış olan Üsame ordusunun gönderilmesini istedi. Hz. Üsame'yi ve babas ı nı
övdü, onları ashab ı na emanet etti. Ayn ı şekilde o, muhacirleri ensara, ensar ı da
muhacirlere iyi davranmaya ça ğı rd ı . Ashâbıyla hesapla ştr, helalla ştı ; hak sahiplerinden kendisinde olan haklar ı nı almaları nı istedi.
Siyer yazarlar ı ve islam tarihçileri, Hz. Muhammed (sas)'in ölümünden
bir iki gün önce korna durumuna girdi ğ ini, kesinlikle evinden dışarı ç ı kamad ığı nı
ve konu şamaz halde oldu ğ unu bildirirler. Hz. Ai şe'nin bildirdi ğ ine göre Hz.
Peygamber (sas), ölmeden önce hafif bir sesle "ffilahe illâllâh ruh teslimi ne
,
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şeymi ş , fakat Yüce Rabb ı mla beraber olmak" buyurmu ştur. islam Peygamberi
(sas), bu sözleri söyledikten sonra e şi Ai şe'nin kolları aras ı nda ruhunu Rabb ı 'na
teslim etmi ştir. Allah kendisinden raz ı olsun; Allah' ı n selat ve selam ı insanl ığı n son
peygamberi Hz. Muhammed (sas)'e olsun, âmin.
Rebiulevvel ay ı nda, hicretin onikinci y ı l ı nda (Miladis 632) dünyaya veda
eden Hz. Muhammed (sas)'in ölümü Müslüman toplumu derinden üzmü ş ve mateme boğ muştur. Öyle ki, onun gerçekten ölüp ölmedi ğ ini soranlar, öldüğüne inanmayanlar bile olmu ştur. Ancak bu insanlar kı sa süre içerisinde kendilerini toplamış lar, gerçe ğ i görüp teslim olmu ş lardı r.
Ancak, geçici de olsa, Hz. Peygamber'in vefat! Müslüman toplum bünyesinde
baz ı sorunlar ın ortaya ç ıkmas ına sebeb olmu ş tur. Mesela Hz. Peygamber'in nereye
defnedileceği konusu tart ışı lm ış , sonunda vefat etti ği yer olan Ai şe'nin hücresine
defnedilmesine karar verilmi ştir. Hz. Peygamber'in medfun oldu ğ u bu yer (ravza- ı
mutahhara) Medine'de olup Müslümanlar ı n en çok saygı gösterdi ğ i ve ziyaret
etti ğ i bir mahaldir.
Hz. Muhammed (sas) vefat edince hemen hiç miras b ı rakmad ı . Onun ne
kölesi ne de atlar ı ve develeri vard ı . Sadece bir beyaz kat ı r ı , birkaç silah ı ve biraz
da arazisi vard ı . Arazilerinin gelirlerinin ailesinin geçimi için sarfedilmesini, kalan ın ı n ise devlet hazinesine devredilmesini emretti. Ancak, daha sonra k ız ı Fat ı ma
halife Hz. Ebu Bekr'den babas ı n ı n Fedek arazisindeki hissesinin kendisine mirâs
olarak intikal ettirilmesini istemi ş , fakat halife, Hz. Peygamber'in bir hadisi gereğ ince, peygamberin miras b ı rakmayaca ğı n ı söyleyerek bu iste ğ i reddetmi ş tir. Hz.
Peygamber'in k ı l ı c ı da damad ı ve yeğeni Hz. Ali'ye intikal etmi ştir.
Bazı tarihçiler İ slam Peygamberi'nin, Hayber fethi sonras ı nda, bir yahudi
kadı nı nı n yedirmek istedi ğ i zehirli yemekten has ı l olan tesir sonucu vefat etmi ş
oldu ğ unu, Hz. Muhammed (sas)'in de hastal ığı sı ras ında buna i ş aret etti ğ ini
ifade ederler (37).

18 Kur'an, Islam ve Hz. Muhammed (sas)
-

İ slam, Yüce Allah' ı n insanlı k tarihinin ba şlangı cından bu yana gönderdi ğ i
ilahi' dinlerin en olgunu ve sonuncusudur. Allah' ı n, doğ u ş tan hepsini e ş it sayd ığı
tüm insanlara yöneliktir ve bütün insanl ığı n beden ile ruh yönünden yeti ş ip olgun!aş mas ı n ı , huzurlu ve mutlu olmas ı n ı , dünya ve âhiret hayat ı nda kurtulu ş a ermesini amaçlar. Onun için İ slam insan ı n-bireysel ve toplumsal düzeyde-dünya ya ş ant ısı n ı düzenleyici ilkeler kor, âhiret hayat ı na en iyi biçimde haz ı rlanmas ına imkan
37 Tecrid Tercümesi, 8/477; Asr- ı Saadet, C. 11, 4, 8, 15; A. Cevdet, K ısas- ı
Enbiya, C. 3, 349; Z. Konrapa, s. 412-425; A.H. Berki-O. Keskio ğlu, age, s.
419-421.
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tan ı r. Allah-insan, ve inanan-inanmayan ili ş kileri ile inananlar ı n öteki inançlardan
olan insanlarla olan münasebetleri Kur'ân' ı n dünya ve âhiret düzeniyle ilgili hükümlerinin temellerini olu ş turur. Böylece, ad ı itibariyle kurtulu ş , esenlik ve mutluluk demek olan İ slam, çağ r ı s ı itibariyle de Hidayet ve Saadet Dinidir. islam'da
temel faktör olan insan do ğ u ş tan temiz ve kutlu bir varl ık kabul edildi ğ i gibi,
islam çağ r ı s ı nda da ruh ve dü şünce temizli ğ i, inanç sadeli ği, davran ış ve ahlak
güzelli ğ i vard ı r. Zaten islam, gerçeklere teslim olmak, dinin buyruklar ı na kesinlikle boyun eğ mek, Yarat ıc ı 'n ın emirlerini samimiyetle yerine getirmek, her i ş te
Allah'a dayanmak ve güvenmektir. Gerçekte islâni kavram ı, müslümanlar ı n inanc ı nda, Allah' ı n varl ığı n ın ve birli ğ inin kabul edilmesi, tutum ve davran ış lar itibariyle ilahi emirlere uygun bir ya ş ay ış içerisinde olunmas ıd ı r. İş te bu inanç ve
anlay ış üzerine son nefesini veren ki ş i, dünya ve âhiret hayat ı n ı mamur etmi ş
bahtiyar bir müslümand ı r. Küfür ve ş irk hastal ıklar ı ndan uzak olma, Dinin "yap ın ız ve yapmay ı n ız" ş eklindeki emir ve yasaklar ı na riayet etme, inanç esaslar ı n ı
yaş ant ı sı nda gösterme gerçek müslüman ın belirgin özellikleridir. "Ey Muhammed,
senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona, Ben (Allah)'dan ba ş ka Hah
yoktur, yaln ız bana kulluk ediniz" diye vallyetmi ş olmayahm" (Enbiya, 25)
ayeti bu gerçe ğ i vurgular.
islam, gerçe ğ e ve güzel olana teslimiyet dinidir. İ nanç esaslar ı n ı n çok
sade ve akla yönelik olması , ibadet ve muamelet esaslar ı nı n fert ve toplumun
dünya ve âhiret hayat ı nda mutlulu ğ unu amaçlaması , son Din'in yeryüzünde
sonsuza dek var olan bir din olu ş unun temel özellikleridir. Asl ı nda islam, dinler
tarihi yönünden de ğ erlendirecek olursak, en olgun yap ı ya sahiptir ve "insanl ı k
tarihin en büyük İ NKILAfird ı r. insanlığı çok tanrı lı inanç anlay ışı ndan, putperestlikten, bat ı l ve sapı k fikirlerden, fıtratı na ayk ı rı düşünceden kurtar ı p saf ve
sade bir inanç yap ı sı na, fı trat ı na uyan bir (tevhid) akideye, güzel ahlâka ve ihlasl ı
kullu ğa kavu şturan islam akide alan ı nda insanl ığı n en büyük iNKIL ıkB1 oldu ğ u
gibi, insanlar ı n veya meleklerin veyahut tabiat varl ı kları nı n ilahla ştı rı lması na ve
ibâdetlerin kayna ğı yapı lması na, Allah ile insanlar aras ı na arac ı lar konulması na
(klerie-ruhbanl ı k) kar şı ç ı kı p, ibâdetleri ve duay ı yalnı zca Allah'a tahsis etmekle
de ibadet sahası nda en büyük iNKILÂBI yapmıştı r. insanı doğ rudan do ğ ruya
Allah'ı n huzuruna getiren islam, onu Yüce Yarat ı cı ile beraber olma ve konu şabilme mertebesine yükseltmi ş , akl ı nı ve fikrini gerçek inanç ve ahlak de ğ erleriyle
donatarak ahlak alan ı nda da en büyük iNKILÂBI yapm ıştı r. Kalp temizli ğ ine,
vicdan özgürlü ğüne ve inanç sadeli ğ ine büyük önem veren islam, fert ve toplum
hayatı nı n sağ lı klı olması na ve sa ğ lam temeller üzerinde bar ış ve huzur içerisinde
devam etmesine, örnek inanç ve ahlakta yeni ku şaklar yeti ş mesine gereken
de ğeri vermi ş tir. Onun için insan ı n yeti ş mesine, e ğ itim ve öğ retimine, kültürlü ve
bilgili bireylerden olu ş an örnek ve uygar bir toplum meydana getirilmesi hususuna
ı srarla e ğ ilmi ştir.
Yüce Allah' ı n son Peygamber Hz. Muhammed (sas) arac ı l ığı ile insanlar ve
cinler alemine gönderdi ğ i son ve en mükemmel vahyi Kur'an' ın konusu özellikle
insand ı r. Kendisini insanlara "yol gösterici" olarak tan ı mlayan Kur'ân,insan soyunu
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inanç ve ya şay ış yönündende üç zümreye ay ı r ı r; inanan insan, (mümin), inanmayan insan (kafir), inan ı r görünen ve fakat gerçekte inanmayan insan (münaf ı k),
Kur'ân, her üç kategorideki insan ı inanç ve ahlak yönünden, tarihteki durumu ve
eylemleri bak ı m ı ndan tan ı t ı r. Daha sonra bu üç tip insan ı n birbiriyle olan ili ş kilerini ve kar şı l ı kl ı tutumlar ı n ı ortaya koyar. Sa ğ lam inanç ve güzel ahlak sahibi olup
hay ı rl ı i ş i ş leyen, Allah' ı n varl ığı na ve birli ğine inan ı n Hz. Muhammed'in ça ğr ısı na
uyan sonra da dosdoğru olan insan ı n gerçek mutluluğa ve kurtulu şa eri şti ğini,
Yaratı cıya en yakı n kul oldu ğ unu bildirir.
İ nsanı n temiz bir fıtrat üzere hür olarak yarat ı ldığını öğreten Kur'ân,
sahip olunan nimetler kar şı lığı nda mükellefiyetler oldu ğ unu belirtir. Eserlerine
bakarak Yüce Allah .' tan ı may ı emreden Kur'ân, insan ı n yeryüzünde ilahi kudretin
temsilcisi yapı ldığı nı , Allah' ı n,yeryüzündeki halifeli ği görevini tam olarak yerine
getirmesi için kainat ı n kendisinin emrine ve hizmetine verildi ğ ini bildirir. Kur'an,
Akıl, fikir ve zeka gibi değ erlerle donat ılan insan ın kâinattan en iyi şekilde yararlanmas ı n ı öğütler; onu bireysel ve toplumsal ya ş antı sında Allah'a gerçek anlamda
kul olmaya çağı rı r.
İşte bu yüce gerçekleri ö ğreten, insanl ığa insanca ya şaman ı n yollar ı n ı telkin
eden, kurtulu ş ve mutlulu ğ un esasları nı anlatan Hz. Muhammed (sas)'e uymaya,
emrettiklerini al ı p yasaklad ı kları ndan da kaç ı nmay ı imanı n gereklerinden sayan
Kur'ân, dü şünen insanlara e şsiz bir hah anlay ışı öğ retir, mutlak kudret sahibi bir
Allah bilgisi verir, Rabları nı en güzel biçimde tan ı tı r. İ nsani güçlü ve zay ıf yönleriyle tan ı ttığı gibi, Yarat ı cı 'nı n yaratilm ış larla kı yaslanmayacağı nı ve yarat ı lmışlar türünden olmad ığı nı bildirir. Allah'ı n stfatlar-1, isimleri, filleri ve eserleri üzerinde ı srarla duran Kur'ân,iyilikler ve kötülükler ile insan ı bunlardan birisini seçip
yapmaya iten faktörleri derinlemesine inceler. Putatap ı cı ları n, kafirlerin, zalimlerin, hirsı zları n, katillerin ve benzeri inanç ve ya şay ış içerisinde olanların gayelerini, sebep oldukları kötülüklerin ve fıtnenin fert ve toplum hayat ı ndaki etkilerini
aç ı klar; bu konuda geçmi ş toplumlardan, inanç ve ya ş ay ış durumlar ından örnekler verir kendilerine yol gösterici olarak gönderilen peygamberlerine kar şı tav ı rları ndan bahseder, sonlar ın ı n nası l olduğunu haber verir. Bu yönüyle en sağ lam ve
güvenilir, ilahi kaynak!' tarih? belge veya Genel İ nsanl ık Tarihi durumunda olan
Kur'ân, melekler ve cinler alemi,insan ı n âhiretteki durumu hakk ı nda da doyurucu
bilgiler verir. Meleklerin, cinnin ve ş eytan ın yarat ıl ış maddelerinden tutunuz da
sahip olduklar ı özelliklere, yapt ıklar ı i ş lere, cennet ve cehennem hayat ı na var ıncaya kadar beş er dünyas ı ve bilgisi d ışı nda kalan bu konularda genel ve fakat hiçbir
kaynakta bulunmayan bilgiler verir. İ nsan ı n sonunda yok olup tekrar Rabb ı na
dönece ğ ini bildiren Kur'ân' ı n.ahiret hayat ı yla ilgili tasvirleri ve tan ı tmaları çok ilgi
çekicidir.
Bütün bu özellikleriyle Kur'ân, Allah' ı n insanl ığa bahsetti ğ i kurtulu ş kaynak', Hz. Muhammed (sas)'in en büyük mucizesi, inananlar ı n felah buldukları ve,
hiclayete erdikleri İ lahlsbir İ P'tir.
Hz. Muhammed (sas) devrinin sonu.
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V. BÖLÜM
Hz. MUHAMMED'IN ÖLÜMÜNDEN SONRA İ SLAM
RA ŞİD HALİFELER DEVRI
I- Hz. Elyii Bekr'in Halifeli ği (11-13/632-634)
İ slâm Peygamberi Hz. Muhammed (sas), Milâdi 20 Nisan 571 y ı lı nda doğdu,
8 Haziran 632'de öldü. Hz. Peygamber (sas)'in ölümünden sonra en önemli konu,
Müslüman Toplum için, kimin halife (devlet ba ş kanı ) olacağı meselesiydi. Hz.
Peygamber (sas), ölümünden önce, "Ümmet'l yönetmek üzere, yerine geçecek
kiş iyi tayin etmedi. Bu hususta Kur'ân'da da bir hüküm yoktu. Böylece, Devlet
Baş kan ı (imam-halife) seçiminin Müslümanlar ı n irâdesine taalluk eden bir i ş olduğ u, Din'in esaslar ı ndan olmad ığı hususu aç ıkca ortaya ç ıkt ı . Zaten 'Halk' ı n i ş lerinin yürütülmesinde "mü ş âvere"yi emreden bir Din'de Devlet Ba şkan ı 'n ın tayininin
seçimle olmas ı icabeder. Aksi takdirde, halifenin Hz. Peygamber (sas) taraf ı ndan
tayin edilmesi durumunda, yönetim belli bir zümrenin tekelinde kalacak ve dini
bir mans ıb haline gelecektir. Üstelik, Devlet ba ş kan ı n ı n "nass" ve "vasiyet"le
belirlenmemesi, Müslümanlara, ehil olan ki ş ileri yönetime getirme ve icraatlar ın ı
murakabe etme, gerekirse yarg ılama hak ve yetkisini verdi, toplumun her ferdini
yönetimde söz sahibi k ı ld ı . Hz. Ebu Bekr ve Hz. Omer'in, halife seçildikten sonra
halka yapt ıkları konu şmalarda, yönetimde ve icraatta hata i şledikleri takdirde
kendilerini düzeltmelerini istemeleri kendilerinin 'rey'ine muhtaç olduklar ı nı
bildirmeleri, halk ı n da onlara elbette bunlar ı yapacaklar ın ı ve hatta gerekirse
yanl ış yolda olan Devlet baş kan ı n ı k ı l ıçlarıyla Doğ ru Yol'a getireceklerini söylemeleri ile, baz ı Müslüman topluluklar ı n ı n Hz. Osman zaman ında Devlet Başkan ı na
karşı ayaklanmalar ı , Hz. Osman devrinde ashab ı n da Medine'de Halife'yi yapt ığı
baz ı i ş lerden dolay ı sorgulamalar ı Devlet Baş kan ı seçiminin Ümmet'in ihtiyar, ve
hür iradesiyle oldu ğunun uygulamadaki aç ık örnekleri ve delilleridir.
Bununla birlikte Müslümanlar, Hz. Peygamber (sas)'in ölümünden sonra,
"hilâfet-imâmet" konusunda ihtilaf ettiler; çünkü Resulullah (sas), kendisinden
sonra islam Devletini yönetecek kimse hakk ı nda sözlü veya yaz ı l ı bir açı klamada
bulunmadan ölmü ştü. Ashap, Hz. Peygamber (sas)'in ölümünün etkisiyle büyük
bir üzüntü ve tela şa kapı ldı lar, derhal Müslüman Toplumu yönetecek ki şivi aramaya koyuldular (1).

1829
1 1bn Sa'd, Tabakât, 3, 182, Taberi, Tarih (Lübnan Beyrut bas.),
vd.; Belurt, Futühu'l-Buldân, s. 103 vd; Tâ-Hâ Hüseyn, el-Fitnetu'l-Kübrâ, Kahire 1966, s. 24 vd; Ş ehbenderzâde A. Hilmi, İslâm Tarihi, C. 11, s. 742; E. Ruhi
Fığlal ı, Çağımızda itikâdi İslâm Mezhepleri, s. 27, 2. bas.; A. Akbulut, Sahabe
Devri Siyht Hâdiselerinin Şekillendirdiği Kelam Meseleleri, bas ılmam ış dok. tez,
Ankara, 1988, s. 38 vd.
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Ne var ki, Ş ii kaynaklar Devlet Ba ş kanl ığı nı n (imâmetin) 'nass' ve 'vasiyet'le oldu ğ unu kabul ederek, İ mam'ı n doğ rudan Hz. Muhammed (sas) taraf ı ndan
'tayin' edildi ğ ini, dolay ı siyle "Ümmet'in ihtiyar ı " ile imam' ı n tayin edilemeyece ğini söylerler. İ lk İ mam'ı n, imâmeti nass ve vasiyetle sabit olan Ali b. Eb0 Talib
oldu ğ unu savunan Ş iilik, Gadir-i Hum, 'Vasiyetname' veya K ırtas olaylar ı nı ,
hatta baz ı Kur'ân ayetlerini görü ş lerine delil gösterirler. Fakat bu olaylar ve onları n vukuu ile ilgili rivayetler devaml ı olarak Ş iilik ile Ehl-i Sünnet aras ı nda ihtilaf
konusu oldu (2). İ mâmet konusunda Ümmet aras ı nda ç ı kan bu ihtilaf, günümüze
kadar bütün ş iddetiyle süregelmi ştir.
Medine'li Müslümanlar (Ensâr), Hz. Muhammed (sas)'in ölümü sonras ında
Saide o ğ ulları gölgeli ğ inde (Sakifetu beni Saide) toplanarak içlerinde birini devlet
ba şkan ı tayin etmek istediler. Adaylar ı , o sı rada ya ş l ı ve hasta durumda olan
Übade o ğ lu Sa'd idi. Hasta yata ğı ndan al ı nı p toplantı yerine getirilen Sa'd, Hilafetin-Evs ve Hazrec olmak üzere-Ensar' ı n hakimiyetinde kalmas ı nı istedi ğinden,
halife olması teklifini kabul etti. Sa'd b. Übade, yapt ığı konu şmada, Ensar' ı n
İ slânı 'l önce kabul etmek, Resulullah ve Mekke'li Müslümanlar (Mul ıacirün)' ı
korumak ile, Allah yolunda malları ve canlar ı ile cihad etmek vs. ile fazilet kazandığı nı dolay ı siyle Devlet Ba ş kanl ığı nı n kendilerinin hakkı olduğ unu söyledi (3).
Ensar' ı n devlet ba ş kanı seçimi için Saideo ğ ulları Gölgeli ğinde topland ı kları nı öğ renen Hz. Ömer, durumu Hz. EbG Bekr ve öteki göçmen müslümanlara
bildirdi. Ebiı Bekr, Ebü Übade ve Ömer birlikte toplant ı yerine geldiler. İ mametle
ilgili müzakere çok uzun sürdü ve ş iddetli tart ışmalara yol açt ı . Hâlifenin Ensar'dan m ı Muhacirlerden mi olmas ı munakaş as ı çeş itli görü ş lerin ortaya ç ıkmas ı na
sebep oldu. Birisi Göçmen Müslümanlar'dan ötekisi'de Medine'lilerden olmak üzere iki taraftan birer ba şkan ı n seçilmesi bile teklif edildi, fakat bu fikir gerek
Habbab b. Münir gibi Ensâr gerekse orada bulunan muhacirlerce kabul edilmedi.
Medine'li Müslümanlar ı n konu şmalar ı ndan ve tekliflerinden sonra, muhacirler söz
ald ı lar; Hilafet konusundaki görü ş lerini aç ı klad ılar. Hz. Ömer ve Hz.EbLı Bekr,
Muhacirlerin İ slâm'daki yerinden ve Arab kabilelerin 'reislik' anlay ışı ndan bahseden birer konu şma yapt ı lar... Muhacirlerin emirler, Ensar ın da vezirler oldu ğ u
ifade edildi. Ensâr'dan Sa'd o ğ lu Be ş ir'in emirli ğe Kurey ş 'in daha lay ı k olduğ unu
söylemesi ve toplant ıya i ş tirak edenlerin de bu görü şü benimsemesi üzerine tart ış-

2 Bu konuda bkz.: Buhar'', Sah1h, İst. 1315, 7/9; Müslim, Saliih, 3/125; Taberi, Tarih, 1, 1806-7; İbn Sa'd, Tabakât, 2, 245-247; İ bn
Ş erhu
Nehcil-Belaga, Beyrut 1928, 2, 863; Muhammed el-Muzaffer, Sakife, Necef,
thz., s. 8 vd.; E. Ruhi F ığ lalı, imamiye Ş iası, S. Yay ın, İst. 1987, s. 18-45; S.
Hizmetli, Kitabu'l-Osmaniye'ye göre Calnz' ın iınâmet Anlayışı, MYIFD, XXVI,
s. 688 vd.
3 Taberi, Tarih, 1, 1838-1845; Er. Ruhi F ığlalı, İmamiye Ş iası, s. 42-44.
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ma durdu, sonunda Hz. EbG Bekr halife seçildi. Orada bulunan herkes, Übâde
oğ lu Sa'd d ışı nda, halifeye beyat etti (4).
Kurey ş soyundan olu şu ve Müslüman olmadaki önceli ği, Resulullah'a yak ı nl ığı , Müslüman Topluma ba ş kanl ı k edebilecek, İ slam devletinin güçlenmesini ve
yayı lması nı sağ layabilecek yetenekte görülü ş lü ve benzeri özellikler Hz. EbG
Bekr'in halife seçilmesinde etkili oldu. Hilâfetin nass ve vasiyet yoluyla olmad ığı nı
bilen Mekke'li ve Medine'li müslümanlar, halifenin tayini konusunda Kur'ân'dan
veya Sünnet'ten bir delil aramaya çal ış madı lar; bu i ş in Müslümanları n hür iradesine
bı rakı lmış oldu ğ u noktası nda birle ştiler.
Hz. Peygamber (sas)'in en yak ı n ı olmalar ı sebebiyle techiz ve tekfin i ş leriyle meş gul olan Hz. Ali ve Ha şimoğ ullar ı na mensup baz ı kimseler ile, toplantı da bulunamayan Zübeyr b. el-Avvam, Mikdad b. el-Esved, Selman el-Fârisi
Ammar b. Yâsir, EbG Zer el-Gifari gibi sahabiler halife Hz. Ebii Bekr'e daha sonra
beyat ettiler (5).
Bir bak ı ma bu durumu ile çözümlenmi ş görünen hilafet meselesi daha sonraları bazı çevrelerce devaml ı dile getirildi, Müslüman Toplumun bölünüp parçalanması yönünde siyasi ve dini istismar arac ı yapı ldı ve ad ı na birçok fı rka ortaya
çı ktı (6).

I Hz. Ebu Bekr Devri Olayları
-

İ lk halife Hz. Ebeı Bekr, çok zor şartlarda ve sı kıntı l ı günlerde idareye geldi.
Müslüman Toplumun birlik ve beraberli ğinin korunması nda, islam devletinin güçlenip yayı lması nda büyük hizmeti görüldü. Bilgisi, tecrübesi cesareti ve sayg ı nl ığı
ile yöneticilik yetene ği bu ba şarısı nı n ba ş l ı ca âmillerini te ş kil etti. Ba ş kanlığı n
cahiliyye devrinden itibaren Kurey ş 'e ait olu ş u, Hz. Peygamberin Kurey ş içinden
ortaya ç ı kışı , dolayı siyle Arablar ı n "emirlik"i Kurey ş 'e mahsus bilmeleri de
Hz. El:.) Bekr'in ba şar ı s ı ndaki öteki etkili unsurlard ı r.
1 - Usâme Ordusu

İ slam Peygamberi Hz. ∎v;uhammed (sas), vefat ı ndan önce, İ slam devletinin
güvenli ğ ini tehdit eden ve Müslümanlar ı n ekonomik ve ticari yararlar ı bakı mından

4 Saldfe Toplant ısı hakkında geniş bilgi için bkz.: İ bn Sa'd, Tabakât, 2,
266 vd;Taberi, Tarih, 1, 1898-1842 vd; A. Sanhouri, Le Califat, C. IV; İ bn Kuteybe, el- İmâme ve's-Siyâse I, 20; Muhammed el-Muzaffer, Sakîfe s. 5 vd.; E.R.
Fığlalı, İmâmiye Ş iası, s. 18-45 ve, Çağımızda İ tikâdf İslâm Mezhepleri, s. 26 -36;
M. Said Hatiboğlu, İmametin Kurey şliliği, ACIFD, XXII, s. 121-213.
5 İbn Sa'd, 2, 272, Taberi, 1, 1825 vd; İbn Kuteybe,. el- İmâme ve's-Siyâse,
1, 18-20; Fığlal ı, İmâmiye Ş iası , s. 38-40.; Ahmed Akbulut, age. eser, s. 42 vd.
6 Ahmed Emin," age. eser, 360 vd.; S. Hizmetli, İçtimâi Hac:Nelerin itikadi
I. Mez. Do ğuşuna Tesirleri, AIYIFD, C. XXVI, s. 655.
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büyük önemi bulunan Suriye yönüne gitmek üzere bir ordu haz ı rlam ış tı . Üsâme
b. Zeyd kumandas ı ndaki bu orduya 26 Safer 632'de Ş am'a bağ l ı Belka istikametinde yola ç ı kması nı söylemi ş ti; ordu kumandan ı Üsâme'ye "Baban ı n ş ehid
oldu ğ u tarafa git ve dü ş manları atlara çi ğ net" emrini vermi ş ti. Ancak. hastal ığı nı n
artmas ı ordunun hareket etmesine imkan vermemi şti. Hz. Peygamberin hayat ı n ı n
son demlerini yaş ad ığı n ı öğ renen Üsâme,hazretleri, Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekr ve
Ebû Ubeyde ile birlikte Mescid-i Nebeviye gelmi ş , ordusu Medine'nin içerisine
girmi ş , sancak da Hz. Peygamber'in evinin dam ı na dikilmi ş ti (7). Hz. Peygamber'in vefat ı na kadar Medine'de kald ı .
Hâlife seçilen Hz. Ebti Bekr, Hz. Peygamber'in defn i ş i bittikten sonra
Üsâme ordusunun hareket etmesini emretti. Ordu yeniden Medine d ışı nda topland ı . Rebiu'l-âhir Milâcli 632 y ıl ı-Temmuz ay ı nı n ba ş lar ı nda-halife orduyu
Medine dışı na kadar te şyi' etti.
Üsâme ordusu Ş am tarafı na hareket etti; Belka'ya kadar vard ı . Dü ş manları
atlara çi ğ netti. Üsâme, babas ı n ı n kâtilini bulup öldürttü; ordu, önemli miktardaki
ganimetle birlikte, iki ay kadar sonra, geri döndü.

2 irrtidat Hareketleri ue Hz. Ebû Bekr'in Tutumu
-

Hz. Muhammed (sas)'in ölümünden sonra Arabistan' ı n çe şitli yerlerinde
bazı irtidat ve irtica hareketleri görüldü. Bu kimselerden bir k ısmı miirted, bir
kısmı da mürteci idi. İ rtidat edenler, Esved-i Ansi bakiyesi ile Tüleyha, Selma ve
Secâh'ı n etrafı nda toplanan kimselerdi. Irtica edenler ise, müslüman kalmak
şartı yle, "namaz ktlar ı z ama zekat vermeyiz" gibi sözler söyleyip baz ı dini veabeleri yerine getirmek istemeyen kimselerdi. Mekke ve Medine'de irtidat olay ı
olmad ığı gibi Taif'teki Saklf kabilesi içerisinde de böyle bir hâdise görülmedi;
fakat ba ş ka yerlerdeki baz ı kabilelerin kimi k ı smen kimi de tamamen irtidat
veya irtica etti.
Zekat vermek istemeyenlere yap ı lacak muamele konusunda ashab ihtilaf
ettiler. Hz. Ömer ve onunla ayn ı düş üncede olanlar "kelime-i şahadet getirenlerin
müslüman olduklar ı nı , dolay ı siyle öldürülemeyeceklerini söylerlerken, halife ve
öteki sahabiler zekat vermekten kaçtnanlar üzerine k ı l ı ç çekilece ğ ini bildirdiler.
Halife, Hz. Ebtı Bekr "Allah'a yemin olsun ki, Resulullah'a zekat olarak verdikleri
bir keçiyi bile vermekten çekinenlerle elim k ı l ı ç tuttukça harbederim" dedi,
zekat vermenin müslümanl ığı n şartlar ı ndan oldu ğ unu ifade etti ve sözünü yerine
getirdi (8).

7 Taberi, 1, 1849-1851; C. Brockelmann, Islam Milletleri ve Devletleri
Tarihi, çev. Ne ş et Ça ğatay, 2. bas. Ankara 1964, s. 41.; Hasan İbrahim Hasan,
Târihu'l-islâm, I, 206.
8 islâm'dan dönmek, Islâm' ı reddetmek anlamlarma gelen "ridde olay ı " en
eski islâm tarihi kaynaklar ında oldukça geni ş yer tutar. Vakidi'nin "Kitabu'r-
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Yemen, Umman, Bahreyn ve di ğer yerlerdeki zekat memurlar ı Medine'ye
gelerek irtidat hareketlerini haber verdiler; ashab bundan büyük endi şe duydular.
Umman'da bulunan Amr b. As, Ezd kabilesinden Malik o ğ lu Lakid isimli
şahsı n Umman'da irtidat edip mübüvvet iddias ı nda bulunduğ unu, Bahreyn'de de
bazı kabilelerin topluca irtidat ettiklerini haber verdi. Bahreyn'deki irtidat hadisesi, Savi o ğ lu Münzir ad ı ndaki Bahreyn hükümdar ı n ı n ölümünden sonra ortaya ç ı ktı . Abdülkays ve Bekr b. Vâil kabileleri toplan ı p son Hire hükümdarı Nu'man b.
Münzir'in o ğlu Münzir'i Bahreyn hükümdar ı yaptı lar. Abdülkays kabilesi az sonra
İ slâm'a döndüyse de Bekr b. Vâil kabilesi uzun süre mürted olarak kald ı .
Beni Esed kabilesi reisi Tuleyha b. Hüveylid, "bana vahy geliyor" diyerek
nübüvvet iddiası nda bulundu: Gatafan, Hevâzin ve Tay kabileleri de ona kat ı ld ı lar.
Yemen'de ise, Müseyleme b. Habib nübüvvet iddias ı nda bulundu ve etrafı na Beni
Hanif'ten çok say ı da taraftar toplad ı (9).
Aynı şekilde, Bent Temim içerisinde Secâh ad ı ndaki kad ı n nübüvvet iddia
etti. Mezopotamyal ı bir kad ın olan ve Beni Temim, Beni Ta ğ lib ve öteki kabilelerden olu şan büyük bir ordunun ba şı na geçen Haris'in k ı zı Secâh, Müseyleme'ye
kar şı ç ı ktı , fakat daha sonra bu iki sahte peygamber anla ştı lar ve evlendiler.
Görülmektedir ki, daha Hz. Muhammed'in sa ğ l ığı nda ortaya ç ı kan Esvedu'lAnsi, Zü'I-Himar Ebhele, Müseyleme ve Tuleyha gibi mürtedler ve asiler, henüz
İ slam gönüllerinde yerle şmemiş bedevi araplar üzerinde etkili oldular. Bunlar,
Mürted ve mürteci kabilelerden toplad ıklar ı kuvvetlerle İ slam ordusuna kar şı
savaş t ı lar.

Ridde"si ile İbn Hacer tarafından el-isabe'ye al ınan Vesime'ye ait "Kitabu'rRidde" bunlar ın en önemlileridir. Bahriye üçok'un, Türkçe olarak, "Islâm'dan
Dönenler ve Yalanc ı Peygamberler (H. 7-11 Y ılları ), Ankara 1967 başl ıklı bu konu ile ilgili müstakil bir ara ş t ırması vard ır.
"Ridde ancak Medine'deki kurey ş Wakimiyetinden bir ayrılış olup İslam
dininden ayrılma değildir; bu hareketlerin ba şında bulunan peygamberler, aynen
Muhammed gibi, yaln ız Allah' ın nam ına ortaya ç ıkmış olup herhangi bir put
nâm ına hareket etmemi şlerdir. Asiler, kı smen Medine'ye, kendilerinin Allah'a
ibadet etmek fakat vergi (zekat) vermemek istediklerini bildirmi şlerdi..." (Islam' ın En Eski Tarihine Giri ş , çev. F. Işıltan, İstanbul 1966, s. 4), diyen J. Wellhausen gerçekleri sapt ırmaya çal ışmakta; nübüvvetin Hz. Muhammed'le sona
erdiğ ini inkar etmekte, sahte peygamberleri Allah taraf ından seçilip insanl ığa gönderilen gerçek peygamberlere e şit saymaktad ı r.
9 İbn Hiş am, 2, 230; Taberi, 1, 1920, Belâzuri, Futühu'l-Buldân, çev. M.
Fayda, s. 136 vd; B. üçok, ayn ı araş t ırma, s. 31; İ bnu'l-Kelbi, Putlar Kitab ı
(K. el-Asnâm), çev. Beyza Dü şüngen, Ankara 1969, s. 41.; Ahmet Cevdet Pa ş a,
K ısas- ı Enbiyâ, I, II, 10.
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Hz. Muhammed (sas), irtihalinden önce nübüvvet iddias ı nda bulunan Tüleyha b. Huveylid'e kar şı Esved'in oğ lu Dı rar' ı göndermi ş ve Tuleyha mağ lup olmu ş ;
havalideki müslümanlar da D ı rar ile birle şmi şlerdi. Ancak Tuleyha, Hz. Peygamber (sas)'in vefat ı ndan sonra Esed, Gatafan ve Tay kabilelerinden, yahudi topluluklar ı ndan taraftarlar bulmu ş ve yeniden ortaya ç ıkm ış t ı .
Hz. Eb ıl Bekr, Medine'ye sald ı ran Tuleyha ve çeteleri üzrerine Halid b.
Velid'i (10) gönderirken, Hatem o ğ lu Adiy'yi de Tay kabilesine gönderdi, onlardan
Tuleyha'ya yard ı m etmemelerini istedi. Tay kabilesi istenileni yapt ı ve Halid'in
ordusunu destekledi. Halid hazretleri, Bizah'da Tuleyha ile kar şı la ş madan önce,
Ukka şe b. Muhsin ile Sabit b. Erkâm' ı öncü göndermi ş, fakat bunlar Tuleyha
tarafı ndan öldürülmü ş lerdi. Hz. Halid'in ordusu önünde peri şan olan Tuleyha,
karı sı nı terkisine alarak kaçt ı ; Esed ve Gatafan kabilelerinin İ slâm'a dönmelerinden sonra o da yeniden müslüman oldu. Hz. Ebeı Bekr'in hilafeti süresince Kelb
oğulları kabilesi içinde ya şadı ktan sonra, Hz. Ömer'e beyat etti. Tuleyha Irak
fetih hareketine kat ı ldı ve büyük kahramanl ı klar gösterdi (11).
Tuleyha taraftarlar ından kaçanlar Selma bint Mâlik b. Huzeyfe adl ı bir
kadı nı n etrafında topland ı lar ve isyankarl ığa devam ettiler. Hz. Halid bunlar
üzerine hücüm etti; yüzden fazlas ı nı öldürdü, kad ı nı da yakalad ı .
Hz. Halid, daha sonra, Bitah şeyhi Mâlik b. Nuveyra ve Secâh üzerine yürüdü; askerleri Mâlik ve ailesini tüm taraftarlar ıyla birlikte yakalad ı lar. Onlarla birlikte olan Katâde, Nuveyr'in adamlar ı nı n ezan okuyup namaz k ı ldı kları nı söyledi;
buna göre onlara dokunulmamas ı gerekiyordu, çünkü halifenin talimatinda ezan
i ş itilen yerlerin halk ı na dokunulmaması emrediliyordu.
Ancak Hz. Halid onlar ı hapsettirdi; hapishane sorumlusu emri yanl ış anlay ıp
tutuklular ı gece öldürttü. Hz. Halid'in Nuveyra'y ı kar ı s ı n ı almak için öldürttü ğü
de ileri sürülür. Bu olay Medine'de uzun tart ışmalara yolaçt ı . Hz. Ebu Bekr, öldürülenlerin diyetini Beytu'l-Mal'den verdi, Halid'i de yine kumandan olarak Yem âme'ye gönderdi.
Sı ra Bent Hanif kabilesinden nübüvvet iddias ı nda bulunan Museyleme'ye
gelmi şti. Müseyleme, nübüvvetinin son yı lı nda Hz. Peygamber'e mektup göndererek yeryüzünü yar ıyarıya bölüş mek•teklifinde bulunmu ş , islam Peygamberi de ona
yeryüzünün hâkiminin Allah (cc) oldu ğunu, bu hâkimiyeti temsil hakk ı n ı kitni
isterse ona verece ğ ini bildirmi ş ti.
10 Hz. Halid, ridde savaşlarının kahraman ı oldu, k ı sa sürede mürtedleri ve
asileri yola getirdi.
11 Taberi, 1, 1881-1928 vd; Ibnu'l-Esir, Usdu'l-Gâbe, III, 65; ez-Zehebt,
Tarihu'l-Islâm, 1, 359; P. Hitti, Siyâsl' ve Kültürel İslam Tarihi, C. 1, 213. Bahriye
Üçok, ayn ı eser, s. 25.
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Müseyleme, Secâh ad ı ndaki sahte peygamberin ve taraftarlar ı n ı n kendisine
kat ı lması yla güçlendi. Hz. Eb ıl Bekr, bunlara kar şı ikrime'yi arkası ndan da Ş urahbil b. Hasena'y ı gönderdi. İ krime, Hz. Halid ve Ş urahbil'in maiyetindeki kuvvetlerin gelmesini beklemeden emrindeki askerlerle sald ı rd ı , fakat bozuldu; bunun
üzerine halife İ krime'yi Umman'a gönderdi. Daha sonra, 632 y ıl ı Aral ık ay ı
sonunda veya 633 y ı l ı Ocak ay ı başı nda Medine'den hareket eden Hz. Halid
kumandas ı ndaki ordu Yemâme'ye ula ş t ı ve Bitah denilen yerde Museyleme
kuvvetleriyle kar şılaş t ı . Halid'in ordusu, t ıpk ı İ krime ve Ş urahbil'in ordular ı gibi,
ilk hücumda bozuldu, hatta Ben/ Hanif, İ slam ordusunu yağ malamağ a koyuldu.
Ancak, Hz. Halid ordusunu toparlay ıp yeniden hücum ederek dü ş man ı tarumar
etti; bu s ı rada Hz. Hamza'n ı n kâtili Vah ş i de, Hamza'y ı şehid etti ğ i harbe ile
Museyleme'yi öldürdü. Hz. Ömer'in karde ş i Zeyd b. el-Hattab, Zübeyr'in karde ş i
Sa'id b. el-Avvam, Ub ıâ Dücâne, Eb ıl Huzeyfe, Utbe ve Zeyd b. Kays gibi sahabiler
ile yetmi ş kadar kurrâ haf ız ş ehid oldu ğ u gibi, dü ş man ordusundan da binlerce
insan öldürüldü. İş te Hz. Ömer'in talebi üzerine Kur'ân' ı n ilk toplanmas ı olay ı bu
Yemânie savaşı nda çok say ıda haf ız sahabinin şehid olmas ı üzerine gerçekle ş mi şti r.
Beni Ta ğ lib'e kaçan Sedh' ı n daha sonra İ slam'a girdi ğ i bildirilir.
Son olarak, Esvedu'l-Ans'i kal ı nt ı sı ortadan kald ı rı ldı . Yemen'de nübüvvet
iddiası nda bulunan Esvedu'l-AnsI, Hz. Peygamber'in sa ğ lığı nda ortadan kald ı rı lmışt ı . Bu adam Yemen emiri Bazan' ı n oğ lu ve San'a şehrinin valisi Ş ehri'yi öldürerek Yemen'e hakim olmu ş ; Ş ehrinin kar ı sı nı da ele geçirmi şti, fakat bu kad ı n
da birgün Esved'i öldürmü ş tü; tam bu s ırada Hz. Peygamber (sas)'de vefat etmi ş ti.
Hz. Eb ıii Bekr, Yemen'de yeniden ortaya ç ı kan irtidat olaylar ı nı ortadan
kald ı rmak için Muhacir b. Omeyye'yi gönderdi; o da Esvedu'l-Ansf'nin taraftarları nı ve bakiyesini ortadan- kald ı rarak San'a'ya girdi Yemen de mürtedlerden
temizlendi (12).

3 Kur'ân ı Kerim 'in Toplanmas ı
-

-

İ slam Peygamberi Hz. Muhammed (sas) okur-yazar de ğ ildi, 'ümmi' idi; bir
ayet veya stı re nâzil olunca derhal onu vahiy kâtiplerine okur, kâtipler de onu
ezberlerler ve yaz ı yaz ı lacak ş eylere yazarlard ı . Hz. Peygamber (sas) hayatta iken
Kur'ân' ı n sayfalar ı nı bir araya getirmek mümkün olmad ı ; belki de buna gerek
kalmadı . Ayrı ca, ilahi vahy Hz. Peygamber (sas)'e-vefat ı na kadar- gelmeye devam
etti. Vahy tamamlanmadan Kur'ân sayfalar ı biraraya getirilemezdi.

12 Yemendeki irtidat hareketleri hk. bkz.: Taberi, 1, 1983 vd; Ibnu'l-Esir,
Usdii'l-Gabe, Kahire 1288, C. III, s. 65; Belâzuris, Futtıhu'l-Buldân, s. 113 vd;
Ebu'l-Fida, Tarih, 1, 163; Welhausen, Islam' ı n En Eski Tarihine Giri ş , çev. F.
Işıltan, s. 6; B. Üçok, ayn ı kitap, s. 28.
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Hz. Ebü‘ Bekr'in hilafeti s ı rası nda cereyan eden Yemâme sava şında, az önce
söyledi ğ imiz gibi, çok say ı da kurrâ, hafı z şehid oldu; bu durum Hz. Ömer ve
benzeri sahabileri endi şeye sevketti. Halifeyi bu konuda uyard ı lar ve Hz. Ebeı
Bekr de, Zeyd b. Sabit'in ba ş kanl ığı ndaki bir heyeti Kur'ân sayfalar ı n ı toplamakla
görevlendirdi (13).
Kur'ân sayfalar ı nı bir "Kitap"ta toplama komisyonu, her ayetin ve sürenin
Hz. Peygamber (sas) taraf ı ndan imla ettirildi ğ i ve Kur'ân metninin son k ı raatinde
mevcut oldu ğ u ş ekilde tesbit olunmas ı n ı ve bu konuda iki ş ahidin ş ahadetlerinin
dinlenmesini ilke olarak benimsedi. Çok titiz bir çal ış ma sonunda meydana getirilen Kur'ân sayfalar ı n ı n tümünü komisyon ba ş kan ı Zeyd, halife Hz. Ebi.1 Bekr'e
teslim etti. Hz. Ebö Bekr, bu mukaddes emaneti, ölümünden önce, kendisinden
sonra yerine geçecek Hz. Ömer'e b ı rakt ı . Hz. Ömer de, kendisinden sonra yerine
kimin geçece ğ i belli olmad ığı ndan, onu k ız ı ve Hz. Peygamber'in dul zevcelerinden biri olan Hz. Hafsa'ya teslim etti.
İş te Hz. Hafsa'ya intikal eden bu Kur'ân nüshas ı , Azerbeycan ve Emı enistan' ı n fethine ç ı kan Irakl ı ve Suriye'li askerler aras ı ndaki k ı raat ihtilaflar ı n ı n
ortaya ç ı kması üzerine Hz. Osman devrinde, yine Zeyd b. Sabit'in ba ş kanl ığı nda,
Abdullah b. Zübeyr, Said b. el-As ve Abdurrahman b. el-Haris gibi ki ş ilerden
oluş an bir komisyon taraf ı ndan, Kurey ş lehçesi esas al ı narak, istinsah edildi;
çoğalt ı lan Kur'ân nüshalar ı Mekke, Medine, KCIfe, Basra ve D ı m ışı k'a birer tane
gönderildi, ana Nusha tekrar Hz. Hafsa'ya iade edildi. Ç o ğ alt ılan bu resmi' nushalar
d ışı nda Kur'ân metnini ihtiva eden bütün sayfalar ı n yak ı lması emrolundu.

4 Hz. Ebâ Bekr Devri Fetih Hareketleri
-

Bizans ve Fars, Hz. Ebö Bekr devrinde, dünyan ı n iki büyük devletiydiler.
Ancak bu iki büyük devlet Hz. Peygamber (sas) devrinde birbiriyle sava şa tutu şmu ş lardı . İ ranl ı lar Yemen'e girmi ş ler; buradaki Habe ş istilası na son vererek Habeş lileri Ş ab denizine dökmü ş lerdi. Habe ş lilerin mütefiki olan Bizans duruma
müdahale etmi şse de, kan şah, Nii- Ş irvan onlar ı yenerek F ı rat' ı geçip Antakya'ya
kadar gelmi şti.
Nü- Ş irvan' ı n yerine İ ran taht ı na Hürmüz, Bizans' ı n ba şı na da Jüstinyen'in
yerine Tibriyüs geçtiler. Hürmüz, İ ran' ı tümüyle israfa ve ahlaks ı zl ığa sürükledi,
ülke tam batmak üzereyken Behram kurtard ı . Daha sonra tahta ç ı kan Hüsrev
Perviz'de ol lukça ahlaks ızd ı . Bizansla İ ran aras ı ndaki gergin hava da devam ediyordu. İ stanbul surlar ı içine kapat ı lan Bizans imparatoru Herakliyus her y ıl
İ ran'a önemli miktarda vergiler veriyordu.

13 Belazurf, Futiihul-Buldan, çev. M. Fayda, s. 125; Hamidullah, Kur'an- ı
Kerim Tarihi, İstanbul 1965, ilk bölümleri; P. Hitti, Siyasi ve Kültürel İ slam Tarihi, çev. Salih Tu ğ , C. 1, s. 183- 191.; Watt, W.M., Modern Dünyada İslam Vahyi,
çev. Doç. Dr. Mehmed Ayd ın, Ankara, 1982.
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Daha sonra Herakliyus, Kilise'nin de deste ğ i ile harekete geçti, İ ran' ı n
merkezine kadar ilerledi. Bunun üzerine Hüsrev fetihlerden vazgeçip ülkesinin
korunması tela şı na dü şerken, Herakliyus da Suriye'de bulunuyordu. Müslümanları n varl ığı ndan ve Bedr'deki zaferlerinden haberdard ı .
İş te, genelde bu durumda olan İ ran ve Bizans'a yönelik olarak Hz. Ebi.;
Bekr devrinde baz ı fetih hareketleri yap ıld ı .
a) Irak Savaş ları

İ rtidat hareketlerini büyük bir kararl ı l ı kla ve süratle bast ı ran halife Hz. Eb ıl
Bekr, bütün gücüyle Hz. Peygamber (sas)'in ba ş lattığı fetih hareketlerine yöneldi.
Kom ş u Arab ülkelerinin fethi zaman ı gelmi ş ti. Zaten, Ala. b. el-Hadramit, Bahreyn
seferinde, maiyetindeki Musenna b. Hârise e ş-Seybani ile birlikte Irak'ta gaza ile
meş guldu.
Halife, Hicri 12/M. 634'de, Hz. Halid'i Irak' ı n fethine memur etti ve Müsenna'nı n kuvvetlerinin de ona kat ı lması n ı emretti. Böylece Hz. Halid, toplam 18.000
ki ş ilik bir ordu ile, Irak köylerinden Bank ı ya ve Bersume'yi ald ı ktan, sonra da
10.000 altı n cizye kar şı l ığı nda serbest b ı raktı ktan sonra Hire'ye gitti. Htrelilerle
y ı lda 90 bin alt ı n cizye vermek şart ıyla anla ş ma yaptı ; bu antla ş ma İ ran yöneticilerini k ı zd ı rd ı ve İ ran emirlerlerinden Zazaveyh'in Hire valili ğ ine tayinine sebep
oldu.
Hz. Halid H11-e'den hareketinde, Müsenna'y ı öncü kuvvet komutanl ığı na
tayin etti, Adiy b. Hatemi de ba ş ka bir koldan yürüttü. Onlarla Hufeyr denilen
yerde birle şti. Bu m ı nt ı kan ı n İ ran'l ı kumandan ı Hürmüz idi. Hürmüz, bir yandan
İ slam ordusunun geli ş ini İ ran'a haber verdi, bir yandan da ordusunu haz ı rlad ı .
Hz. Halid ile Hürmüz mübarezeye ç ı ktı lar. Hz. Halid onu öldürerek elbisesini
ald ı . Daha sonra iki ordu birbirin'e. girdi ve neticede İ slam ordusu mâneviyat ı
bozulan Hürmüz ordusuna galip geldi. İ ran askerlerinin ço ğ u öldürüldü; al ı nan
ganimetlerin be ş te biri Medine'ye gönderildi. Ordu daha sonra Basra ş ehrinin
bulundu ğ u yere doğ ru hareket etti.
Bu s ı rada, ş ah, Karen isimli bir kumandan ı n emrinde Hürmüz'e 100 bin
ki ş ilik bir yard ı m ordusu gönderdi; Karen ordusu yolda kaçmakta olan bozgun
Iran ordusuna raslad ı , onlar ı n kat ı lmas ıyla İ slam ordusu üzerine yürüdü. Ancak,
yap ı lan savaş ta İ ran ordusu yine bozuldu, 30 bin ölü ve önemli miktarda ganimet
b ı rakarak kaçt ılar. Kubat ve E şcan adlar ı ndaki kumandanlar ı da mübarezede
öldürüldüler.
Büyük kahramanl ı klar göstererek Engi şeya beldesini alan, önemli miktarda
ganimet ele geçiren ve halifenin "Kad ı nlar Halid gibi bir er do ğ urmaktan acizdirler"
tarzı ndaki övgüsüne nail olan Hz. Halid, Milâdi 634 y ı l ı Rebiulevvel ay ı nda da Hire'yi tamamen ele geçirdi. Hire valisi Zazaveyh ve o ğ lunu büyük bir yenilgiye
u ğ ratt ı ve Hire halk ı n ı y ılda 100 bin alt ı n ödemeye raz ı etti.
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Hz. Halk], Hire'nin al ı nması ndan sonra, etrafı hendekle çevrili mustahkem
bir kale ve İ ranl ı lar ı n zahire deposu olan Enbar' ı ku şatti. Dü ş man askerlerinin
gözlerine isabet etmek üzere askerlerine ni şan ald ı rdı ve bu yönde devaml ı atı lan
okları n isabet etmesiyle 100 bine yak ı n Iranl ı erin gözleri kör oldu. Ayr ı ca, zay ı f
develeri kesip hende ğ i dolduran Hz. Halid, Enbar'i teslim ald ı (14).
Daha sonra Hz. Halid, Aynu't-Temr kalesini ald ı ve Dümetu'l-Cendel nahiyesini ele geçirdi.
Daha birçok Arab kabileleriyle sava şan ve pekçok beldeyi ele geçiren Hz.
Halid Zilkaade ay ı na kadar K ı rad'da kald ı ktan sonra Hire'ye döndü; bu arada
gizlice Mekke'ye giderek '.'.haccedip tekrar yerine döndü; Irak'ta Islam' ı n yay ı l ışı nı sulh ve sükununu sa ğ lay ıc ı hareketlerine devam etti.

b) Suriye Sava şları
İ ran-Fars imparatorlu ğ u sı nı rları içinde kalan Araplarla sava şan İ slam
ordusu Bizans s ı n ı rları na dayanm ış tı . İ ran'a tabi olan Hire vilayeti Araplar ı ele
geçirildi ğ i gibi Bizans'a tabi olan Araplarla, Iran ve Bizans' ı n topyekün İ slam
devletine ilhak edilmesi zaman ı gelmi şti.
Halife eli k ı l ı ç tutan herkesi gazaya ça ğı rd ı , her taraftan ak ı n ak ı n gelen
halk Medine'de topland ı . Halid b. Sa'id b. As' ı maiyetindeki askerlerle Bizans'a,
Ş am taraf ı na yollad ı , yolda kat ı lanlarla birlikte ordu kalabal ıklaş t ı . Halid b.
Said Gassan, Dahm, Cüzam ve benzeri kabilelerden olu ş an Bizans kuvvetlerini
dağı ttı, fakat i ş in ileride büyüyece ğ ini anlad ı ve halifeden yard ı m istedi. Halife,
Muâ'viye b. Ebî Süfyan' ı ve Ş urahbil b. Hasenâ'y ı , maiyetlerindeki askerlerle iki
ayrı ordu halinde Ş am yönüne gönderdi ğ i gibi, İ ran içlerinde fetihlerde bulunan
Hz. Halid'e de, ordunun yar ı sı n ı Musennâ'ya b ı rakarak kalan yar ı sı ile derhal
Suriye'ye gitmesini bildirdi.
Hz. Halid, beklenmedik bir s ı rada, 633 y ı l ı Temmuz ay ı ba şı nda, Suriye'de
İ slam ordusuna yeti şti. Böylece Suriye, müslüman ordu taraf ı ndan her yönden
ku şat ı ld ı . Eb ıi Ubeyde Humus'a, Yezid b. Ebî Süfyan Ş am'a, Ş urahbil Ürdün'e,
Amr b. As Filistin'e hücum edecekti. Müslüman ordunun toplam say ı sı 35 bin
kadard ı .
İ slam ordusu, 30 Temmuz 633'de, Ecnadin'de Bizans kuvvetleriyle kar şı la ş tı . Sava ştan muzaffer ç ı kan İ slam ordusu oldu. Hz. Halid, Ecnadin zaferini

14 Irak fetihleriyle ilgili olarak, mesela, bkz.: Belazuri, Futhu'l-Buldan, ayn ı
çeviri, s. 158 vd; Taberi, 1, 2436 vd; İ bnu'l-Esir, C. II, s. 400; Ş ehbenderzade,
İslam Tarihi, II, 1, 770; P. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, C. 1, s. 235-240.
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müteakip Ş am'a do ğru hareket etti ve Ş ehri ku şattı . Ş am şehri, uzun bir ku şatmadan sonra, Hz. Ömer devrinde al ı nabildi (15).
Ş am ve Ürdün'ün fethedilmesinden sonra Humus üzerine yüründü. Bu s ırada
Kayser H ı rakl Antalya'da bulunuyordu. Müslümanlar bu yöne hücum ettiler.
Baalbek al ı nd ı . Hz. Halid ve Ebtı Übeyde Humus şehrine do ğru ilerlediler ve şehri
ku şattı lar. Kayser H ı rakl, el-Cezrre'den Humus'a bir ordu gönderilmesini emretti.
Ancak Vakkas o ğ lu Sa'd hazretleri gönderilen bu ordunun yolunu kesti; yard ı msı z
kalan Humuslular sulh yapmaya mecbur oldular. Daha sonra Ebii übeyde, bir
fı rsatı nı bulup ani bir bask ı nla Humus'a girdi.
Hz. Ömer'in askeri harekat ı durdurup, fethedilen yerlerin imar ını emretmesinden sonra, EK') Übeyde Humus valisi oldu (16).
Suriye'de Bizansl ı larla yapı lan sava ş lar ı n en şiddetlisi ve önemlisi Yermük
muharebesidir. Yermük sava şı Hz. Halid kumandas ı ndaki sağ lam inançl ı ve güzel
ahlakl ı islam ordusu ile inanç ve ahlak yönünden tefessüh etmi ş Bizans kuvvetleri
aras ı nda oldu. Kaynaklar ı n bildirdi ğine göre, imparator H ı rakl' ın ordusu 200 bin,
islam ordusu ise 45 bin civar ı ndayd ı .
Halid b. Velid, Suriye islam ordular ı kumandanlar ı nca ba şkumandan seçildi.
Halid, orduya çekidüzen verdi. Alaylar ı merkez, sa ğ kanat, sol kanat, öncü ve geri
kuvvetleri şeklinde tanzim etti. Eba Übeyde'yi merkeze ald ı , Amr b. As ve Ş urahbil'i sağ kanata, Yezid b. Ebt Süfyan ve Ka'ka'y ı sol kanata, Kabas b. E şyem'i
öncü kuvvet komutanl ığı na tayin etti, Abdullah b. Mes'ud'u da geri kuvvetleri
kumandan ı yaptı .
Bu şekilde tanzim edilen islam ordusu ile Bizans ordusu şiddetle çarpış maya ba ş ladığı sırada halife Hz. Egi Bekr'in öldü ğü, Hz. Ömer'in halife oldu ğ u ve
ba ş kumandanl ığı n Eb ıâ Übeyde'ye verilmesini emretti ği haberi geldi. Ancak Ebii
Übeyde, sava şı n bitmesine kadar bu haberi gizledi (17).
Bu sı rada Rum generallerinden Yorgi ortaya ç ı ktı ; sava şı durdurmak ve Hz.
Halid'le görü ş mek-konu ş mak istedi ğini bildirdi. isteğ i yerine getirilen Yorgi Hz.
Halid'e, gökten yere indirilmi ş bir kı l ıcı n Hz. Peygamber tarafından kendisine
verilip verilmedi ğ ini sordu. Hz. Halid böyle bir şeyin olmadığını , sadece k ıl ı cı ile
Allah yolunda gösterdi ği kahramanliklardan dolay ı islam Peygamberinin kendisine

15 Belâzur3,
çev. Mustafa Fayda, s. 163; P. Hitti, Siyasi ve
Kültürel Islam Tarihi, çev. Salih Tu ğ , C. 1, s. 223--234; J. Wellhausen, Islam' ın en
eski Tarihine Giri ş , s. 37--44.
16 Wellhausen, ayn ı eser, s. 46--60.
17 Belkuri, Futhu'l-Buldân, ayn ı çevri, s. 159 vd.
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"sen Allah' ı n müş rikler üzerine s ıy ı rd ığı k ı l ıc ı sı n" (seyfullah) dedi ğ ini ve dua
etti ğ ini söyledi. Bunun üzerine Yorgi, söyle bana, neye davet ediyorsunuz, dedi.
Hz. Halid, ya İ slâm'a ya cizyeye ya savaş a, bu üç şeyin birine çağı rı rız dedi. Sizin
davetinizi kabul edip içinize girenlerin rütbesi nedir? onun için de ecir ve mükafaat var m ıd ı r? diye sorup, Hz. Halid'in de "belki bizden de üstündür" cevab ı n ı vermesinden sonra Yorgi, İ slam'. seçti. Hemen gusledip iki rekat namaz k ıld ı ktan
sonra k ıl ıc ı n ı sıy ı rıp savaş a girdi. Bu duruma çok k ızan rum ordusu ş iddetle sald ı rd ı ; İ krime kumandas ındaki kuvvetleri iyice s ık ış tı rd ı . Ölünceye kadar savaş maya
ordusuyla birlikte yemin eden İ krime, amcası Hi şam ve Dı rar ile beraber, 400
kadar askeriyle dü ş mana kar şı kahramanca savaştı , fakat hepsi de şehid oldular.
Hz. Halid ve Yorgi sava şta büyük yararl ı klar gösterdiler. Ak şama kadar
kahramanca sava şan Yorgi şehid düştü. Hz. Halid (seyfullah), rumlar ın yorgun
ve sarsı lmış durumları nı kollayarak aniden sald ı rdı , dü ş man kuvvetlerini peri şan
etti, askerlerin bir k ı smı kaçtı ve telef oldu, bir k ı smı da atları n ayaklar ı altı nda
çi ğnendi. Ebû Süfyan' ı n bir gözünün kör oldu ğu Yermük muharebesinde Müslümanlar da birçok şehid verdiler. Ancak kazan ı lan zafer bütün Ş am beldelerinin
ele geçirilmesine sebep oldu.

Öte yandan halife Hz. Ebtı Bekr, birçok sahabinin kumandası nda ayrı ayrı
ordular göndererek Şam mıntı kası n ı n fethini istemi şti. Ordu kumandanlar ı bir
yerde topland ı lar ve Ebi.; Übeyde'yi ba şkumandan seçtiler. Mahan üzerine yürüyen
Halid b. Sa'id, Velid b. Ukbe, İ krime ve Zu'l-Kal'a kuvvetlerini beklemeden
saldı rdı , fakat Ş am'a çekilen Mahan tarafı ndan bozguna u ğ ratı ldı , oğ lu da şehid
oldu; ordusunu zorlukla Zu'l-Merve'ye çekebildi.

İ slam ordusu daha şonra, Medine'den ve öteki yerlerden gelen kuvvetlerle
Amr b. As Filistin'e, Ş urahbil Ürdün'e, Yezid b.
Süfyan Belka'ya ve Eba Übeyde Cahiye yönüne gönderildi (18).

5 Halife Hz. Ebt4 Bekr'in Ölümü
-

Hz. EIA Bekr, Hicretin 13. y ı lı n ı n 7 Cemaziyelahirinde hastaland ı . 15 gün
süreyle mescide gidemedi, imamet vazifesini Hz. Ömer'e b ı raktı . O, Hz. Ömerli
kendisinden sonra yerine geçecek ki şi görüyordu. Bu konuda ashabla isti şare etti,
Ömer'in halifeli ğ i konusunda fikirlerini sordu. Abdurrahman b. Avf, Osman b.
Affan, Useyd b. Hudayr, Talha bunun çok yerinde bir karar oldu ğ unu söylediler
ve olumlu görü ş belirttiler. Bunun üzerine Hz. Ebâ Bekr yata ğı ndan doğ rularak,

18 Bu tart ışmalarla ilgili olarak bkz. Ahmed Akbulut, age. s. 116-126.
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Hz. Ömer'in faziletinden ve al ı nan karar ı n isabetli oldu ğ undan sözetti ve Hz.
Ömer'i vefat ı ndan sonra yerine halife tayin etti. Bu konudaki vasiyetini yazd ı rd ı ,
okuttu ve herkes onu itirazs ı z kabul etti.
Bununla birlikte, Hz. Ömer'in bu ş ekilde (vasiyetle) halife tâyin edili ş i
tart ış ma konusu olmu ş tur. Hz. Ömer'in "me ş veretsiz" ve "anti- demokratik"
olduğ u, Sünnet'e uygun olmad ığı ileri sürülerek ele ş tirilmi ş tir (*).
Halife Hz. Eb6 Bekr, 23 A ğ ustos 634'de (Cemaziyelâhir Hicri 13'de) vefat
etti. Cenaze namaz ı n ı Hz. Ömer k ı ldı rdı ve Hz. Peygamber'in yan ı na defnedildi.
Ölümünde Esma, Ai şe, Ümmu Kelsum adlar ı ndaki kı zları ile Abdurrahman ve
Muhammed isimlerindeki o ğ ulları hayattayd ı lar. Hz. Eb6 Bekr öldü ğ ünde 63
yaşı ndayd ı . Hayat ı n ı n son zamanlar ı nda Beytu'l-mardan verilen nafaka ile geçindi.
Ölümünde fazla bir terekesi olmad ı ; geriye ondan bir köle, bir deve ve bir kaftan
kaldı . Özel mirası ile ilgili vasiyetini yaz ı lı olarak yapt ı (19).

II Hz. Ömer'in Hilafeti Devri (Hicri 13 23/634 644)
-

-

-

Hz. Ömer devrinin en belirgin özelli ğ i "fetihler hareketidir". Sasan1 ve
Bizans imparatorluklar ı na kar şı askeri ve siyasi zaferler kazan ı lması , Suriye, Irak
ve İ ran'ı n bütünüyle İ slam ülkelerine kat ı lması ve neticede İ slam devletinin "imparatorluk" haline gelmesi, Filistin, el-Cezire ve M ı sı r gibi ülkelerin fethedilen beldelere kat ı larak yak ı n bölgedeki iki büyük imparatorlu ğun-Sa'sani-Bizans, varl ığı na
son verilmesi Hz. Ömer devrinde mümkün olabildi (20).
Ancak, Hz. Ömer, halife olur olmaz Halid b. Velid'i ba ş kumandanl ı ktan
azletti ve yerine Eb6 Übeyde'yi tayin etti. Hz. Ebü Bekr'in ba ş latt ığı Irak ve
Iran'ı n fethi harekat ı n( h ı zland ı rd ı ; halkı Irak sava şı na katı lmaya ça ğı rd ı .
Bu sı rada İ ranl ı lar, Müslümanlar ı n aldı kları yerleri geri almak için büyük bir
harekât ba ş lattı lar. Iran ordular ı ba ş kumandant Rüstem büyük bir ordu haz ı rlattı . 150 bin ki şiyi aşan bu büyük ordunun kumandanl ığı na Hürmüz'ün oğ lu
Merdan Ş ah tayin edildi. Ordu ba ş kentten hareket etti ğ inde Merdan şah' ı n ba şı nda "Dref ş igaviyani" bayra ğı dalgalan ı yordu. O zaman Kistfe valisi olan Ammar b.
Yâsir dü ş 'nam bu harekat ı n' ivedilikle Medine'ye bildirdi. Hz. Ömer, Medine'de,
Mescid'de durumu ashab ile müzakere etti ve yap ı lacak i ş ler konusunda görü ş lerini
el-Yeman gibi sahabileri verdi. Nu'man Kufe'den ordusuyla hareket etti, hiçbir

19 Ahmed Cevdet, K ısas-, Enbiya,
s. 209-234.

s. 161 vd; Ph. Hitti, ayn ı eser, C. 1,

20 ibn Sa'd Tabakât, 3, 199-200; Taberi, 1, 2137 vd; Ahmed Cevdet,
Kısas- ı Enbiya, I, 11, s. 130-137; E. Ruhi F ığ lal ı , İmamiye Ş iası, s. 47.
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aldı . Nu'man b. Makrun'u kumandan seçti; yan ı na Mu ğ ire b. Ş u'be, Huzeyfe b.
kuvvette kar şı laşmadan Isfahan'a kadar ilerledi. Mu ğ ire b. Ş u'be, Merdan Ş ah ile
barış antla ş mast yapt ı ysa da sonuç alamad ı . Sonunda sava şa karar verildi. Nu'man,
kumandanlar ını toplayarak sava şı n durumunu gözden geçirdi. Dü şman saldı rınca
Nu'man orduyu geri çekti, dü ş man kuvveti kendi içlerine iyece çektikten sonra
hücuma geçti. Büyük bir zafer kazan ı ldı , fakat Nu'man şehid oldu. Yerine geçen
Huzeyfe dü şman ı Hemedan'a kadar takib etti. Ele geçirilen önemli miktardaki
mücevher ve ganimeti Medine'ye gönderdi. Bu zafere "fethu'l-feth" denildi.
Hicretin 14. y ı lı nı n önemli olaylar ı ndan biri de Sa'd b. Ebî Vakkas'm kan
orduları ba ş kumandanl ığma tayini ve Kadisiye sava şı dı r. Sa'd, ba ş kumandan olup
Seyraf mevkiine geldi ğinde, Müsenr4 'köprü olay ı 'nda şehid dü ş müştü.
Seyraf'a ulaş an Sa'd (ra), orduyu savaş düzenine soktu, Kafe'ye 30 km.
mesafedeki Kadisiye'de ordugah ın ı kurdu ve kan ordusunun geli şini bekledi.
Bu sı rada İ ran'ı n ba şı nda Yezd-i Cerd bulunuyordu. 120 bin ki şilik bir ordu hazı rlayı p Rüstem'in kumandas ı nda Müslümanlar üzerine gönderdi. Yezd-i Cerd, halife
Hz. Ömer'in barış elçilerini nezaketsizce kar şdayı p geri çevirmi şti. Ka'ka kuvvetlerinin katı lması yla İ slam ordusunun toplam say ı sı 45 bin kadar oldu. Sa'd, sava ştan önce Rebi' b. Âmir'i, iste ğ i üzerine görü ş melerde bulunması için Rüstem'e
elçi gönderdi. Rebi', silahl ı ve atl ı olarak Rüstem'in muhte şem çad ı rına girdi.
Onları islâm'a davet etti. Kendilerine dü ş ünüp karar verebilmeleri için 3 günlük
süre tan ı dı ve döndü. Rüstem'in iste ğ i üzerine bir gün sonra da Mu ğ ire b. Ş u'be
elçi gönderildi.
Nihayet süre tamamland ı ve H. 15/M. 636'da sava ş ba ş ladı . Vücudunda
çı ban çı kan Sa'd, hasta yata ğı ndan orduyu idare etti. kan ordusundaki filler
Müslümanlara büyük kayı plar verdirdiler. Ka'ka b. Am? et-Temlmi'kumandas ı ndaki
10 bin ki ş ilik yardı mcı kuvvet imdada yeti şti. Birçok defa mübarezeye ç ı kan
Ka'ka her defas ı nda bir İ ran bahadırı nı yere serdi. Sava ş durmadan dört gün devam
etti. Müslümanlar sonunda büyük bir sald ı r ıda bulundular ve Iranl ı kumandan
Rustem'in çad ı r ı na kadar vard ı lar. Hilal b. Alkame Rustem'i öldürdü, İ ran ordusu
da onbinlerce zâyiat verdi. Müslümanlar önemli miktarda ganimet elde ettiler, ki
bunlar aras ı nda İ ran' ı n en büyük ve en ünlü sancağı Drefş igavyani de vard ı (21).
Zaferden sonra, a ğı rlı kları ve kad ı nları bir miktar askerle Kadisiye'de b ı rakan Sa'd b. Ebi Vakkas Babil'e hareket etti. Kadisiye sava ş meydan ı ndan kaçan
askerler ve kumandanlar burada toplanm ış lard ı . Yapı lan sava ş ta, Firuzan, Hürmüzarı , Fahirân ve Mihricân gibi ünlü kumandanlar ı olması na rağmen Iran'dal. mağ lüb

21 Dr. Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zaman ında Gayri Müslimler, (doçentlik
tezi), İ stanbul, 1989, s. I.
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oldular. Bir k ı smı Ehraz'a bir k ısmı da Nihavend'e kaçt ı lar. Bir süre Babil'de kalan
Sa'd ise, Medain'i fethetmek üzere İ ran'a do ğ ru ilerledi. Celula ve Kadisiye yenilgileri Medâin'in ele geçmesini kolayla ştı rd ı . Medâin'in fethinden k ısa süre sonra elCezire ele geçirildi. el-CezIre'nin fethiyle birlikte İ rak'l ı Araplarla Suriyeli Araplar
birle ştiler. İ ran meselesi ve Sasanner hanedanl ığı Nih'avend sava şı ile son buldu.
Hiirmüzan' ı n Celula'da esir edildi ğ ini, Huzistan'ı n müslümanlar ı n eline geçti ğini
öğrenen İ ran Kisras ı Yezdi Cerd çok üzüldü ve büyük bir ordu haz ı rlatt ı . Bu karşıl ık Hz. Ömer, Nu'man b. Makrun kumandas ı nda bir ordu gönderdi. Nu'man' ı n ordusu Merdan şah ordusu ile kanl ı bir sava ş yapt ı , Ka'kaa'da bu sava şta büyük kahramanl ıklar gösterdi; Nu'man sonunda şehid düş tü, düşman ordusu da ta ıiiman oldu. Fethu'l-Futuh" denilen bu savaş ta, daha sonra Hz. Ömer'i şehid edecek olan
Ebfl Lu'lu, (Finli) da esir edilmi ş tir. Savaş Hicri 21/M. 642'de vuku' buldu.
Ahnef b. Kays kumandası ndaki İ slam ordusujranl ı lart ma ğ lub ederek ilerledi ve Horasan'. fethetti. Suriye içlerindeki fetih hareketlerine de devam edildi.
Filistin havalisinin fethi Amr b. As'a verilmi şti. Gerekti ğ inde Ebu Ubeyde'nin yardı mı na ko şan Amr, tehlike atlat ı lı nca kendi m ıntı kası na dönüyordu:
Önce Kudüs civar ı na ele geçiren Amr, daha sonra Kudüs'ü ku şattt. Bir y ı l süreyle
şehri savunan Hiristiyanlar, sonunda Kudüs'ü büyük bir törenle adil hükümdar
Hz. Ömer'e teslim ettiler. Hz. Ömer'in Kudüs'e giri şi tarihte alt ın harflerle yaz ı lan
bir olay oldu. Kudüs Milâcri 638'de İ slam ülkesine katı ldı .
Miladi 639 yı l ı nda Irak, Suriye ve M ı sı r'da veba (taun) hastal ığı ortaya çı ktı
ve Hz. Ömer ordu kumandanları na haber göndererek hastal ı ktan korunmalar ı nı
istedi. Ünlü sahabi ve kumandan EU; Übeyde bu hastal ığa yakalanarak vefat etti.
Yerine geçen Muaz da çok geçmeden veban ı n tesiriyle ölünce, Suriye ordular ı nı n
kumandanl ığı na Amr b. As getirildi. Amr orduyu çe şitli yönlerde da ğı tarak
araları nda veban ı n yayı lması nı engelledi. Her şeye rağ men Mezopotamya'n ı n fethi
Hz. Ömer zaman ı nda tamamland ı . Sı ra M ı sı r' ı n fethine geldi (22).

Hz. Ömer, Amr b. As' ı M ı sı r' ı n fethiyle görevlendirdi. 4 bin süvari ile hareket
eden Amr, M ı sı r diyar ı na girdi ve Ferema'da sava şa ba şladı . Amr, M ı sı r'daki
kı ptı lerle rumlar aras ı ndaki ihtilaf ı iyi değ erlendirdi. Bu bak ı mdan Ferema'y ı
kolayl ı kla fethetti; sonra Bilbis'i ald ı ve Yuna kalesini ku şattı . Hz. Ömer, Mikdat
b. Esved ve Übade b. Simit kumandas ı nda 12 bin ki şilik bir yard ı mcı birlik
gönderdi

22 Taberi, 1., 2436 vd.; Ahmed Cevdet, K ı sas- ı Enbiya, I, 11, s. 193-196.
Ahmed Cevdet, K ısas-ı Enbiya, I-11, s. 202-203, 211-214. Ahmet Cevdet, bu
onbin kişilik kuvvetin kumandanl ığına ve Mı sır fetih ordular ı ba şkomutanl ığına
getirilenin Zübeyr oldu ğunu söyler (K ısas-1 Enbiya, ayn ı yer, s. 216).
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İ slam ordusunun ş iddetli sald ı rı ları ve hı zla ilerleyi şi karşı sı nda, Mukavkı s,
Amr ile görüşüp sulh yapmak istedi. Görü ş meler sonunda, y ı llı k olarak belli bir
miktar cizye vermek kar şı lığı nda anla ş ma sa ğ land ı . Daha sonra Amr' ı n Mukavk ıs
ile imzalad ığı bu anla ş ma ile, rumlardan antla ş ma şartlar ı nı kabul edenlerin
M ı sı r'da kalmas ı , kabul etmeyenlerin de çekip gitmesi kararla ştı rı ld ı . Halk
antla ş may ı onaylad ı . Ancak, Rum Kayseri H ı rakl, M ısı r Mukavkı s'ı nı n antla ş ma
yapmas ı na kar şı ç ı kt ı . İ skenderiye'ye gitmek üzere büyük bir ordu haz ı rlamaya
ba ş ladı . islam ordusu İ skenderiye'yi ku şattı . Üç ay kadar süren ku şatmadan sonra
iskenderiye fetholundu ve pekçok ganimet al ı ndı . Böylece M ı sı r bütünü ile İ slam
ülkesine kat ı ld ı .

1 Hz. Ömer Devrinde İslam Devleti
-

Ku ş kusuz, Hz. Ömer devrinin en belirgin iki özelli ğ i vard ır: fetihler ve devlet
idaresinin düzenlenip kurumla ş ması . islam devleti sı nı rları nı n bütünüyle Arabistan'dan d ışarı çı kması , Irak, İ ran, Suriye Filistin ve M ı sı r gibi kom ş u milletlerin
ve devletlerin islam ülkelerine dahil olmas ı Hz. Ömer zaman ı nda gerçekle şti ğ i gibi,
devletin idarı; siyası, askeri, ictimaı, adlı ve mali kurumlar ı nı n tesisi de onun halifeli ğ i zaman ı nda oldu. Öyle ki, Hz. Ömer, İ slam devletinin idarhe şkilatı nı n ilk
kurucusu olarak kabul edilir.
Devletin yönetimini Kitab ve Sünnet'i esas ittihaz ederek ve selefinin icraat ı nı örnek alarak yürütmeye çal ışan halife Hz. Ömer, Müslüman Toplumu ilgilendiren i ş leri, kamu hizmetlerini " ş ûrâ meclisi" ile me şveret ederek yapard ı . Çok
önemli konularda, Muhacirler ve Ensârdan olu şan 'Genel Kurul'u toplant ı ya
ça ğı rı r, görü ş lerine ba şvururdu. Mesela, Suriye ve Irak' ı n fethi sona erdikten sonra, feth edilen yerlerin gaziler aras ı nda payla ştı rı lması konusunda ı srar edilmesi
üzerine bu 'Genel Kurulu' toplant ı ya çağ irmış ; günlerce süren toplant ı da tam bir
hürriyet havası içinde herkes serbestçe fikrini beyan etmi ştir. Nihvend sava şı
sı rası nda da yine böyle bir 'Genel Kurul Toplant ı s ı ' yapm ış tı r.
Ayrı ca, Hz. Ömer zaman ı nda Mescid-i Nebevi'de toplanarak günlük s ı radan
olayları müzakere eden, muhacirlerden ve ensirdan müte şekkil bir meclis vard ı .
Hergün islam devletine ba ğ l ı vilayetlerden ve eyaletlerden (emsir) gelen haberler
veya ş ikayetler Ömer taraf ı ndan bu meclise gönderilir, meclis onlar ı müzakere
eder ve karara ba ğ lard ı . Üstelik halk ı n yönetim üzerinde do ğ rudan mürakebe hakkı vard ı . Mesela, Kûfe, Basra ve Ş am gibi şehirlerde vergi amillerini, haraç tahsildarlar ı n ı halk kendisi seçer, valiler de vilayet halk ı n ı n istekleri gözönünde bulundurarak tayin olunur, halk ı n hoş nut olmad ığı valiler de ğ i ş tirildi. Mesela Kûfe valisi Sa'd b. EKI Vakkas idaresinden ho ş nut olmayan halk ı n isteğ i üzerine değ i ş tirilmi ş tir.
Bu görünümü ile, Hz. Ömer'in hükümeti, günümüz demokrasi yönetimlerinde
görülen millet meclisi, Bakanlar Kurulu, mahalli ve bölgesel kurullar vb. yönetim
organları na sahipti ve bunlara dayal ı olarak icraatta bulunurdu.
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Hz. Ömer, İ slam tarihinde, ülkeyi illere, ilçelere, bucaklara ve köylere göre
idari taksime tabi tutan ilk devlet ba ş kan ı dı r. Bu bölümlemeye göre İ slam ülkesi
ş u sekiz bölgeye ayr ı lmıştı r: Mekke, Medine, Suriye, Cezire, Basra, Kilfe, M ı sı r,
Filistin. Bu bölgeler kendi içlerinde çe şitli bölümlere tabi tutulmu şlardı r.
Fethedilen ülkelerin eski yönetim tarz ı çoğ unlukla mevcut haliyle korunmu ştur.
Valiler, kâtipler, divan katipleri, kad ı , sahibu'l-Haraç, sahibu beyti'l-mal ve
ihdâs ( ş urta) vilayetlerde devlet ad ı na memuriyette bulunan üst düzeydeki yöneticileri olu ş tururlar. Devlet memurlar ı na kendilerine yetecek nisbette maa ş ba ğ lanmı ştı r.
Hz. Ömer, devlete verilen vergileri de, zekat, ö ş ür, cizye, haraç tarz ı nda
bölümlere ayı rd ı . Haraç ilk defa Hz. Ömer zaman ı nda devlete ait vergilere dahil
edildi (23).
Hz. Ömer devletin askeri yap ı sı nda da önemli düzenlemeler yapt ı ; askeri'
te ş kilat olarak sı nı rlarda kış lalar ve karakollar kurdu; vilayetlerde 4 bin ki şilik
daimi' askeri' garnizonlar tesis etti. Askerlerin ziraat, ticaret ve sanatla ilgilenmesini,
yani zanatkar veya meslek erbab ı olması nı isternedi ğ inden eratin ihtiyaçlar ı nı
devlet hazinesinden kar şı lad ı ve onlara yetecek kadar maa ş verdi. Askerlerle
komutanlar ı n ailelerine de maa ş bağ lattı . Askeri araç ve gereçleri yeniledi, orduyu
tam bir disiplin alt ı na ald ı ve düzenledi.
İ slam tarihinde ilk adil' te ş kilatı kuran ve kaza i ş lerini öteki vazifelerden
ayı ran da, yine adâletiyle dünyaya ün salm ış olan Hz. Ömer oldu. İ fta ve kaza
mahkemeleri kurdu, kad ı ları ve müftileri büyük bir titizlikle seçti ve devaml ı olarak murakabe etti. Kendisi de kap ı sı nı devaml ı olarak halka aç ı k tuttu. Medine
mescidinde onlar ı n şikayetlerini dinledi ve sonuçland ı rd ı , gece ve gündüz halk ı n
yanı ndan ayrı lmad ı .
Hz. Ömer, sosyal adaletin gerçekle ş mesi konusuna önemle e ğ ildi; fakirleri,
yetimleri, ya ş l ı lar ı , düş künleri ve mazIumlar ı korudu. Tüm vatanda ş lara adalet ve
e şitlik ilkeleri do ğ rultusunda d2vran ı lması nı hem yazı l ı emirleriyle hem de özel
ulakları arac ı lığı ile yöneticilerine duyurdu. Devlet gelirlerini ve sava ş lardan elde
edilen ganimetleri herkesin derecesine göre e ş it tarzda da ğıttı . Ancak, kendisi
orta direkten birisi gibi ya şad ı .
Ülkenin e ğ itim ve öğ retim meselesine, ilim ve irfan ı na büyük önem veren
Hz. Ömer devrinde, fethedilen ülkelerin her taraf ı na Kur'ân-1 Kerim ve İ slâm' ı n
öğ retilerini ö ğ retecek ilimler gönderildi, buralarda ilim ve ahlak e ğ itimi veren
kurumlar kuruldu, e ğ itimcilere devlet hazinesinden maa ş verildi.
23 Ahmed Cevdet, bu onbin ki şilik kuvvetin kumandanl ığı na ve Mısır fetih
orduları baş komutanl ığı na getirilenin Zübeyr oldu ğunu söyler (K ısas-ı Enbiya,
aynı yer, s. 216).
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Içki içenlere ş eris had olarak 80 de ğ nek vurulmas ı , terâvih namazIar ı nı n
yatsı namazı ndan sonra cemaatle k ı l ı nmasa kararlar ı onun zaman ı nda dini konularda belirlenen ba ş l ıca hükümler oldu.
Hz. Ömer, Arabistan'da ilk sikkeyi vücuda getiren ki ş i oldu; sikkenin bir tarafı nda "elhamdülillah", bir taraf ı nda da "muhammedun resulullah" yaz ı lı olduğ u
bildirilir. Ayrı ca Hz. Ömer, Mekke'den Medine'ye yap ı lan "Hicret olay ı "nı (622
M. yı l ı nı ) takvim ba şlan ğı cı yaptı (24).

2 Hz. Omer'in öldürülmesi
-

Milacli" 642 y ı lı nda Irak'ta yap ı lan Nihâvend sava şı nda al ı nan esirler aras ı nda
'Elı t, Lu'lu' künyesiyle an ı lan Firuz ad ı nda h ı ristiyan bir köle de vard ı . Medine'de
oturan Firuz Basra valisi Mu ğ ire b. Ş u'be'nin kölesiydi. Ebû Lu'lu, efendisinin
kendisinden fahi ş miktarda ücret ald ığı nı halifeye ş ikayet etti. Halifenin mesle ğ ini
sorması üzerine Elı tı Lu'lu, dülgerlik, demircilik ve nakka ş lı k yaptığı nı söyledi. Hz.
Ömer, bu mesleklere göre, al ı nan ücretin normal oldu ğ unu ifade etti, Firuz da bu
karara kı zdı ve çekip gitti. Ertesi günü elbisesinin alt ı na bir hançer saklayarak
sabah namazı nda camiye gelip sakland ı . Namaz ba ş layı nca Hz. Ömer'e sald ırdı ve
be ş -altı yerinden yaralad ı ktan sonra kaçmaya çal ış tı , fakat kurtulamayaca ğı nı
anlad ı ve birkaç müslüman, da yaralad ı ktan sonra intihar etti.
Yaral ı halde evine getirilen Hz. Ömer, sald ı rgan ı n kim oldu ğunu sormu ş,
bir gayri müslim oldu ğ unu öğrenince, bir müslüman tarafı ndan öldürülmedi ğ i
için Allah'a şükretmi ş tir. Hz. Ömer'e, yaras ı n ı n ağı r olduğ u anlaşı l ı nca yerine kimi devlet baş kan ı yapmak istedi ğ i soruldu, o da bu i ş i alt ı ki şilik bir şâ'raya
havale etti. Onlara içlerinden birini en k ı sa zamanda ba şkan seçmelerini vasiyet
etti.
Hz. Ömer, yaralan ışı n ın üçüncü gününde, Hicretin 23. y ı l ı n ı n 26 Zilhiccesinde (Miladf 3 Kas ı m 644) vefat etti.
Bazı kaynaklar Hz.Ömer'in öldürülmesi olay ı nın Medine'de bulunan Iranl ı
ve Suriyeli yabanc ı ları n tertibledi ğ i bir suikast oldu ğ unu haber verirler.
Hz. Ömer'in on yı ll ı k hilafeti zaman ı nda, islam ülkelerinin sı n ırları çok
geni ş ledi. İ siam dini büyük taraftar ve güç buldu. islam devletinin ekonomik
durumu son derece iyile ş ti, Beytu'l-mal t ı kl ım t ı kl ım doldu. islam devleti her
alanda kurumla ştı , islam ordusunun gerçekle ştirdi ğ i fetihler en uzak ülkelere
24 Hz. Ömer devrinde devletin mali yap ısı, gelir kaynaklar ı ve vergi düzeni,
tarımsal yap ı ve arazi da ğılım ı, fey meselesi ve gayri müslimlerin haldan konuları nda geni ş bilgi için Prof. Dr. Mustafa Fayda'n ı n "Hz. Ömer Zaman ında Gayri
Müslimler", İstanbul, 1989, unvanl ı araştırmasına bakmak icabeder.
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kadar ula ş tı . Adâletiyle dünyada e ş siz bir ün yapan, fakat yine adaleti yüzünden
öldürülen ikinci Halife Hz. Ömer devri İ slam'ı n ş ahlant ş ve yükseli ş devridir
(25).

III- Hz. Osman'ın Hilafeti Devri (Hicri 23-35/M. 644-656)
1- Hz. Osman'm Halife Seçili ş i
Yönetiminden ho ş nut olan halk Hz. eı mer'den yerine birini halife tayin etmesini istediler. O da bu i ş i "Kur'ânl bir kavram" olan " ş tı 'râ"ya b ı rakt ı ve Müslümanlara Devlet ba ş kan ı tayininde yeni bir yöntem gösterdi.
Hz. Osman, selefi Hz. Ömer tarafı ndan te şkil edilen altı ki şilik heyet tarafı ndan halifeli ğ e uygun bulundu. Hz. Ömer, yaraland ı ktan ve yarası ntrı ağı rla ş ması ndan sonra, arzu edilmesine ra ğ men, yerine geçecek devlet ba ş kan ı n ı ismen tayin
etmedi, fakat hepsi de sa ğlığı nda cennetlik olduklar ı bildirilen altı ki ş ilik me şveret
meclisi veya intihab heyetinden, içlerinden birisini en geç üç gün içerisinde ba ş kan
seçmelerini istedi. Heyet, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sa'd b. Ebi Vakkas ve
Abdurrahman b. Avf'tan müte şekkildi. Abdurrahman b. Avf' ı n ba şkan olduğ u bu
heyette, seçilmemek hakk ı na sahip olan, gözlemci s ı fatı yla rey vermekle görevlendirilen Abdullah b. Ömer de vard ı . Talha b. Übeydullah bu sı rada Medine'de
bulunmadığı için Sa'd b. Ebl Vakkas ona vekalet etmeyi kabul etti. Ayr ıca,
Mikdat b. Esved bu meclisi toplamakla, Ebû Talha seçim emniyetini sa ğ lamakla,
Suheyb er-R0m1 de üç gün süreyle Cemaat'a namaz k ı ldı rmakla görevlendirildi.
Ba ş langı çta, Hâ ş imIler ve Emeviler çok h ı zl ı bir şekilde ba ş kanl ı k konusunda rekabete giri ştiler, halifenin kendilerinden olmas ı için harekete geçtiler. Eski
politik rekabet yeniden gündemdeydi. Ku ş kusuz, ne Kurey ş iktidarı kaybetmek
istiyor ne de Ümeyyeo ğ ulları devaml ı olarak muhalefette kalmak arzusundayd ı .
Ş ura meclisi, adayl ı ktan çekilen Abdurrahman- b. Avf' ı n ba ş kanlığı nda
topland ı . Suheyb er-Rümi ve Mikdat toplant ı yı mürakebe ettiler. Heyet ba ş kan ı
Abdurrahman, hilafete namzet kalan Osman ve Ali ile, hilafet vasifesini kabul
etmeleriyle ilgili olarak ayr ı ayrı görü ş tü. Bu arada kamuoyu ara ş tı rması yaptı ;
mescidde, çarşıda-pazarda insanlarla görü ş tü, fikirlerini ö ğ rendi, kamuoyu yoklaması yapt ı . Müslümanlara Ali'yi mi Osman' ı m ı halife istediklerini sordu. Neticede
gerek ' ş u'râ meclisi' gerekse halk Osman b. Affan' ı n lehinde oy verdi, rey izhar
etti. Hz. Osman Hicri 24 y ıl ı n ı n Muharrem ay ı nda (Milâcl'i 3 Kas ım 644'de) Ş u'râ
meclisinin oy birli ğ i ile halife seçildi, üyelerin hepsi orada Hz. Osman'a beyat
ettiler (26).
25 Ahmed Cevdet, K ı sas- ı Enbiya, I-11, s. 254-258; C. Brockellmann, islâm
Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev. N. Ça ğatay, s. 57; E.R. F ığlalı İmamiye Ş iası,
s. 71.
26 Ahmet Cevdet, K ısas-1 Enbiya, 1-11, s. 245; C. Brockellmann, ayn ı eser,
s. 57; E. Ruhi F ığlall, ayn ı eser, s. 48.
,
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Bununla birlikte, Hz. Osman' ı n bu şekilde halife seçilmesi' farkl ı biçimlerde
değ erlendirildi. Bu tarz, Müslümanlar ı n büyük çoğ unlu ğ u (sevadu'l-umme) taraf ı ndan meş ru bir seçim tarz ı olarak kabul edilirken, Ş riler ile müste ş riklerce yeni bir
gasb olay ı tarz ı nda telakki edildi, ş iddetle ele ş tirildi ve aşı r ı yorumlara tabi tutuldu. Bir bak ı ma olay, günümüzün aynas ı nda görülüp değ erlendirildi ği için, sapt ı rıld ı
ve sömürü konusu yap ıld ı . Halifenin veya devlet ba ş kan ı n ı n yetki ve sorumluluklar ı bir kenara at ılarak, mesele ya Ha ş iml-Emevi muhalefeti zâviyesinden ya da
"çağ daş demokrasi" bak ışı ndan ele al ı nd ı . Birçok müslüman yazar ile Bat ıl ı /doğ ubilimci, XX. yüzy ı l ı n yaln ızca teoride kalan "demokrasi kural ı " ile Hz. Ebtı Bekr
ve Ömer'in halife seçili ş lerini sorgulay ıp değ erlendirmektedirler. Mesela, tan ı nm ış
müsteş riklerden J. Wellhausen, "bir kardinal meclisine benzetti ğ i alt ı ki şilik
'ş u'ra meclisi' hakk ı nda şunlar ı söyler: "Alt ı sahabe, üstünlü ğü tan ımak istemedikleri için, AIi'yi atlad ılar ve Ümeyye ailesinden çok ya ş l ı bir zât olan Osman b.
Affan' ı seçtiler. Bu zât aralar ı nda en gev ş ek ve en ehemmiyetsiz olan ı idi; ve i ş te
bu vas ı flar ı ile onlar ı n hoş una gidiyordu; i ş e bigane birisini kral yapmak istiyor,
baş lar ı na yeni bir Ömer getirmek istemiyorlard ı " (27).
Herhalükarda, Hz. Osman, Ümmet içerisinde herhangibir bölünme ve çat ışma vuku' bulmadan, eski kabileler aras ı siyâsi kavgalara itibar edilmeden, Ha ş imilerin ve Emevilerin, muWacirlerin ve ensarm ittifak ı ile halife seçildi; en uzun süre
iktidarda kalan halife oldu. Oniki y ı llı k hilafeti dönemine damgas ı nı vuran iki
büyük olay oldu: fetihler hareketi ve iç kar ışı kl ı klar.

2 Hz. Osman Zaman ında Yap ılan Fetihler
-

Hz. Osman, Hicri' 23 y ı lı sonları nda, 24 y ı l ı ba ş ları nda halife olduktan sonra,
İ ran'da Rey, Hemedan ve İ stahr halk ı nı n, Azerbeycan ve Ermenistan toplumlar ını n isyanlart, Bizans' ı n iskenderiye saldı rı hareketleriyle kar şı la ştı . Azerbeycan ve
Ermenistan halkı ile İ ran'ı n ad ı geçen havalideki topluluklar ı vergilerini ödemek
istemeyerek isyan ettiler. Hz. Osman, gerek Bizansl ı lar gerekse bu asiler üzerine
ayr ı istikametlerde ordular sevketmek durumunda kald ı . Öte yandan haraç artt ı rı lması na kar şı çı kan M ı sı r valisi As o ğ lu Amr'ı n görevden al ı nması ve yerine halifenin süt karde ş i Abdullah b. Ebt Serh'in vali tayin olunmas ı M ı sı r'da birtak ı m iç
karışı kl ı kları n ortaya ç ı kması na sebep oldu. Ancak, yeni Bizans kral ı Konstantin
bu fı rsatı iyi değ erlendirdi, kuvvetli bir donanma ile hücüm ederek İ skenderiye'yi Müslümanlardan geri ald ı . Hatası nı anlayan halife Amr'l eski görevine iade
etti, o da İ skenderiye'yi Bizansl ı lardan geri ald ı .
Öte yandan İ bn Ebt Serh, Afrika'da önemli fetihler gerçekle ştirdi. Mekke
fethi sı rası nda Müslümanlara kar şı i ş ledikleri suçlardan dolay ı kanlar-ı l-1m dökülme-

27 İ bn Sa'd, 3, 63; İ bn Teymiye, Minhicu's-Sunne, 1, 191; Mevlana Ş ibli,
ı
Asr- Saadet, 5, 11; Şehbenderı ade Filibeli Ahmed Hilmi, İ slam Tarihi, Doğ an
karde ş yay.,1 ve 2. cilt, s. 310-335; A. Cevdet, Kisas-1 Enbiya, 1-11, s. 261-268.
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si ve öldürülmeleri Hz. Peygamber (sas) taraf ı ndan helal say ı lanlardan biri olan
İ bn Eliı` Serh, süt karde ş i Hz. Osman' ı n arac ı l ığı ile bağış lanm ış tı . M ısı r fâtihi
Amr'in ordusunda askerdi. Hz. Osman, İ bn Ebî Serh'in kumandası nda bir ordu
hazı rlayı p Afrika'ya göndermesini Amr'a emretti. Abdullah b. Nafi b. Abdu'lKays ve Abdullah b. Nafi b. Haris'i bir miktar askerle onun maiyetine verdi. Araları nda İ bn Abbas, İ bn Ömer, Hz. Hasan, Hz. Hüseyn, Abdullah b. Amr b. As,
Abdullah b. Câfer gibi ünlü sahabilerin de bulundu ğ u ordunun sayı sı , böylece, 10
bini aştı . Ordu Libya çölünü geçerek Trablus'a do ğru yol aldı . Yolda Ukbe b. Nafi, maiyetindeki askerlerle orduya kat ı ldı . Trablus şehrinin valisi Gregerius 120 bin
civarı nda bir ordu ile haz ı r halde bekliyordu. Çok şiddetli bir çarp ış ma oldu.
Uzun süre devam eden sava ştan bir haber gelmeyince halife, Abdullah b. Zübeyr'i
bir ordu ile yard ı ma gönderdi. Yeni kuvvetleri gören Gregerius hayal k ırı kl ığı na
uğradı . Abdullah b. Zübeyr, zinde kuvvetleriyle birgün aniden dü ş man üzerine
saldı rd ı ve Roma ordusunu peri şan etti. Gregerius'u da öldürdü, sava ş müslümanları n büyük zaferi ile son buldu. Art ı k Afrika'nı n kap ı lar ı İ slam ordusuna aç ı lmış
oldu ğ undan İ bn EbT Serh'in ba ş komutanlığı ndaki İ slam ordusu Merraka ş e kadar
gitti (Hicri' 25 y ı lı nda). Abdullah b. Nafi b. Abdkays ve Abdullah b. Nafi b.
Huseyn idaresindeki ordular ise İ spanya içlerine do ğru ilerlediler, Abdullah b.
Nafi b. Abdkays Afrika valisi tayin olundu (28).
Ancak, Abdullah b. Eb4 Serh'in, Afrika fethini tamamlad ığı için, elde edilen
ganimetlerin be şte birini alması dedikoduya sebep oldu (29).
Ş am emiri Yezid b. Ebi Süfyan' ı n ve bazı kumandanları n ölmeleri, Ümeyr b.
Said el-EnsarVnin hastal ığı , Filistin emiri Abdurrahman b. EbT Alkame'nin ölümü
sebebiyle bütün Ş am havalisinin veya Suriye m ı ntı kası nı n valisi olan Ürdün emiri
Muâviye b. EbT Süfyan, HicrT 29/MiladT 648'de K ı brı A fethetmeyi düş ündü.
Kı brıs deniz sava şı na pekçok gönüllü katı ld ı . Mu'aviye, Ebû Zer, Ebu'd-Derda, ()bade b. Sâmit el-Ensari vb. sahabilerin de bulundu ğ u orduyu Hicretin 28.
y ıl ı nda, Abdullah b. Kays kumandas ı nda gemilerle K ı br ı s'a gönderdi. M ı sı r emiri
olan Abdullah b. Sa'd da M ı s ı r'dan hareket ederek gemilerle K ıbr ı s'a geldi. K ı br ı s'ta birle ş en M ıs ı r ve Ş am donanmalar ı yap ı lan savaşı kazand ı lar, pekçok esir ve
ganimet alarak döndüler. K ı brıslı lar y ı ll ı k 7 bin altı n vermek şartı yla sulh yaptı lar
(30).
28 J. Wellhausen, Arab Devleti ve Sükutu, çev. F. Nihan, İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul 1963, s. 198.
29 Belâzuri, Futiıhu'l-Buldân, aynı çeviri, s. 180-186; M. Hamidullah,
Mecmu'atu'l-Vesâiki's-Siyastyye li'l-Ahdi'n-Nebi ve 1-Hilüfetir-Ra şide, Beyrut,
1969; A. Cevdet, K ı sas-ı Enbiya, I-11, s. 280.
30 Belâzuri, Futiihu'l-Buldân, ayn ı çev. s. 186; A. Cevdet, ayn ı eser, I-11,
s. 273-280.
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Öte yandan, Hicretin 30. y ı l ı nda, Basra valisi Abdullah b. Amr ve Sa'id b. As
ayrı ayrı yollardan Horasan ve Taberistan'a do ğ ru hareket ettiler. Cürcan, Horasan,
Taberistan Sa'id b. As ordusu taraf ı ndan fethedildi. Abdullah b. Amr kuvvetleri de
Kabil, Sicistan ve Ni şabur'u fethetti.
Böylece, Hz. Osman devrinde İ slam futuhat ı varabilece ğ i veya varması
gereken yere kadar vard ı . Daha ötelere gidemezdi, gidilse de geçici olurdu veya
geri çekilmek gerekirdi. İ slam imparatorlu ğ unun sı nı rlar ı da alabildi ğ ine geni ş ledi
ve en ileri noktası na ula ş tı ; Asya'da Anadolu, Çin ve Rusya'ya, Afrika'da Kuzey
Batı Afrika (Ma ğrib) içlerine, Avrupa'da Portekiz s ı nı rları na kadar dayand ı .Nafi'in
Abdullah adları ndaki iki o ğ lunun Kuzey Afrika ve Ispanya'n ı n islam ülkesine
kat ı lmasındaki paylar ı büyük oldu. Fakat, fetih harekat ı beraberinde birçok sosyal
ve ekonomik sorun getirdi.

3 Hz. Osman'ın Halifeliği ve İç Karışı kl ıklar
-

İ lk tarihçiler ve en eski tarihi kaynaklar, haberleri aras ı nda Hz. Osman
(öl. 35/656) devri olaylar ı na geni ş yer verirler. Ne var ki, bu haberler ve ravileri,
onun hilafeti döneminde meydana gelen hadiseleri hatta bazan tek bir hkliseyi
önemli birçok noktada pek farkl ı biçimde naklederler. Böylece rivayetler ve
bunlara dayanan hadiseler, haber verenlerin siyasi' ve fikri yap ı ları na, dünyevr
temayüllerine göre de ğ i şik görünümler almaktad ı r. Oysa bir tarihi hadise, kendine
has co ğ rafi' bölgede ve tarih? âmiller neticesinde meydana gelir. Tabiat ı na tesir
eden maddi' ve manevi şartlar, siyasi'', iktisadi' ve içtimaî faktörler, belli çevrelerde
yerle ş mesini sa ğ layan fikirler, kurumlar, akideler ve şahsiyetler vard ı r. Aynı
şekilde, bu olay ı n meydana geldi ğ i coğ rai bölgede, sosyal çevrede ya şayan ve
onun meydana gelmesine sebep olan toplumu meydana getiren insanlar ı n farkl ı
temayülleri, hayat telakkilerf, be ş er arzu ve ihtiraslar ı vard ı r. Yani insanlar ı n bu
hâdisedeki paylar ı , tabiatlar ı na, rağ betlerine ve hayat felsefelerine göredir (31).
Hz. Osman' ı n hilafeti devrini birinci alt ı y ı llı k dönem ve ikinci alt ı yı llı k dönem tarz ı nda iki kısma ay ı rarak incelemek bir bak ı ma gelenek haline gelmi ştir.
Ancak, gerek Hz. Osman' ı n müslüman ve halife olmasıyla ilgili haberler gerekse
ikinci altı yı llı k hilafetiyle alakal ı rivayetler tasvirf haber olma özelli ğ ine sahiptir.
Zira tarihçilerden ve l'avilerden herbiri olaylar ı , hususi dinî ve siyasi', iktisadi' ve

içtimâı tem4üllerine göre haber vermektedir. Ayr ıca dayan ılan rivayetler ve râvilere göre bahsedilen olaylar ı n tabiat ı ve cereyan ş ekli farkl ıl ık arzeder, değ erlendirmelerde farkl ı sonuçlara var ı rlar. Mesela, Seyf' in rivayetlerini esas alan tarihçiler ve
ilim adamlar ı , Hz. Osman devrinde ortaya ç ı kan karıştkl ı kları n müsebbiblerinin
İ bn Sebe ve Sebiyye oldu ğ u kanaat ı na varı rlar, Ebiı Mihnef ve Vakidi'nin haberle311Belazuri, Futilhul-Buldan, ayn ı çeviri, s. 218-226; Kisas- ı Enbiya, 1-11,
s. 280-282.
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rine dayananlar ise, ashab ı mevcut kar ışı kl ığı n yegâne müsebbibleri sayar(32).Meselâ, buhran ı n, Osman' ı n hilâfetininin sonlar ı na doğ ru, haric ı savaş lar ı n ruhlar ı art ı k
sarmaması ile patlak verdi ğ ini iddia eden Wellhausen ş unları söyler: "Osman'a
karşı muhalefetin hakiki reisleri bulunmak istenirse, bunlar ı bizzat Medine'de
aramal ı dı r. Bunlar, Muhammed, EbG Bekr, Ömer zaman ı nda Teokrasinin yüksek
meclisini teş kil etmi ş, olan, Peygamberin en eski ve en yak ın arkada şları idiler,
müminlerin anası Ai şe de bunlara dahildi. Bunlar kendi aralar ı nda Osman' ı en suya
sabuna dokunmaz bir şahıs olarak hilafete seçmi şlerdi. Fakat dü şüncelerinde
yanı lmış oldukları tezâhür etmi şti. Çünkü onun za'fı kendilerine de ğ il, iradt ve
gayri iradt tesirine kendini terketti ğ i ailesine yaram ıştı " (33).
Bu durumda, Hz. Osman' ı n hilafeti, zaman ında meydana gelen hadiseler
ve iç karışı klı klar neticesinde öldürülü ş ü konularında doğru bilgilere ula şmak için,
öncelikle haberleri ravilerine göre tasnif etmek, sonra da birbirleriyle mukayese
ederek de ğerlendirmek icâbeder. Ancak, böyle bir metodla hareket edildi ği
takdirde olaylara gerçek yönüyle nüfuz edilebilir ve rivayetlerin do ğ ru olanları
yanl ışlarendan ay ı rtedilebilir.
Hz. Osman devrinde gerek arazi da ğı lı mı ve ganimet taksimi, fey meselesi ve
fetihler konusunda gerekse idari ve dint konularda baz ı yenilikler yapı ldı . Yapı lan
i şlerden, halifenin ve valilerinin icraat ı ndan memnun olanları n yanı sı ra, bütün
yap ılanlardan hoş nutsuz olan bir zümre vard ı . Hz. Osman zaman ında meydana
gelen iç kar ışıkl ıklar ı n ç ıkmas ına ve halifenin uzun bir muhasaradan sonra öldürülmesine sebep gösterilen ve tarihçilerce üzerinde birle ş ilen olaylar ş unlard ı r:
1- Mushaflar ı n Yakı lması ve Resmi Nusha'n ı n Te ş kili Meselesi: Bilinmektedir
ki, Hz. Osman devri, İ slam futuhatı nı n zirve noktası na ula ştığı devirdir. Öyle ki,
İ slam ülkesinin sı nı rları bir taraftan Endülüs, di ğer taraftan Maveraünnehr'e kadar
ulaştı . Yani Araplar ı n dışında, binlerce, yüzbinlerce, insan Müslüman Topluma
katı lmıştı . Yeni müslümanlar gerek itikadt yönden gerekse içtimat yönden beklenmeyen olaylar ortaya çekanyorlard ı . Mesela, pek az geli ş mi ş yazı ile yazı lmış olan
Kur'ân nushalann ı n bunlar arası nda dağıtı lması metnin safiyeti bak ı mı ndan
zorluk ç ı kar ıyordu (34). Ayr ıca müslüman askerler "mahalli k ı raat" türleri yüzünden birbirleriyle tart ışıyorlard ı . İş te, Hz. Osman bu husıı sa eğ ildi ve kal ıc ı bir çare
arad ı . Ordu içerisinde ortaya ç ıkan görü ş ayr ıl ıklar ı ; Ş aml ıları n Ktı felilere, "bizim
kıraatimiz di ğer k ı raatlerden daha do ğ rudur çünkü biz onu el-Mikdad'dan ald ı k;
Kâfelilerin da Ş amlilara "hayı r, bizim kı raatimiz di ğer kı raatlerden daha do ğrudur, çünkü biz onu ibn Mes'ud'dan ald ı k" demeleri ve aralar ı nda münaka şa etme32 Doç. Dr. Sabri Hizmetli, Tarihi Rivâyetlere Göre Hz. Osman' ın öldürülmesi, ACIFD, C. XXVII, s. 149.
33 ilk kaynaklar ve ilk tarihçiler hakk ında tenkitli bilgi için bkz.: S, Hizmetli,
Tarihi RivayetIere Göre Hz, Osman' ın öldürülmesi, AÜİFD, s. 150-176.
34 J. Wellhausen, Arab Devleti ve Sükutu, s. 112.
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leri halifeyi bu i şi süratle ele almaya sevketti. Hz. Osman, resmi nushay ı (Hz. Eb0
Bekr zaman ı nda te ş kil edilen Kitab) getirtti; Zeyd b. Sabit ba ş kanl ığı nda, İ bn
Zübeyr, Sa'id b. As ve Abdurrahman b. el-Haris b. Hi şam'dan olu şan bir heyet
kurdu, onlardan ana nushadan ba ş ka 7 nusha daha yapmalar ın ı ve baz ı kiş ilerin
elinde bulunan sahifeleri ortadan kald ı rmalar ın ı istedi. Onlar da ana Nusha'dan 7
nusha istinsah ettiler; halife bir nushas ı nı kendisine ay ı rdı ktan sonra kalan alt ı
resmi nushayı geni ş İ slam imparatorlu ğ unun 6 büyük şehrine gönderdi, resmi
nushaları n dışı nda kalan bütün nushaları da toplatı p yaktı rttı . Müslümanlar genellikle, bu davran ışı ndan dolay ı ona te şekkür ettiler, ancak İ bn Mes'ud ve onunla
beraber olanlar bu i şe karşı çı ktı lar. Belki de Abdullah b. Mes'ud bu i şin kendi
ba ş kanlığı nda yapı lması nı istiyordu, fakat halife, muhtemelen Hz. Ebi sı Bekr'in
yoluna tabi olarak, bu görevi Zeyd b. Sabit'e vermi şti. Bu olay, halife ile, ünlü
alim sahabinin sonraki ili ş kilerine de tesir etti, ili ş kilerinin olumsuz yönde seyretmesine sebebiyet verdi ğ i gibi, bazı çevrelerin İ bn Mes'ud mushaft'ndan sözetmesine de imkan verdi (35). Gayri resmi Mushaflar ı yakma olay ı Hicri 32 y ıl ında
meydana gelmi ş tir.
2- Bazı Arazilerin Devletle ştirilmesi: Hz. Osman devletin develerinin otlamas ı ,
beslenip korunmas ı , sava ş halinde ordunun hizmetine haz ı r halde beklemesi için
birtakı m arazileri devlet mal ı haline getirdi; onun bu icraat; daha sonra baz ı çevrelerce ele ştirildi. Oysa halife bu davran ışı ile şahsi menfaatini de ğ il, devletin yüksek
menfaatini gözetiyordu (36).
3- Devlet Adamlar ı nı Tayini: Hz. Osman'a yöneltilen suçlamalardan birisi de,
tayinlerde taraf tutmas ı , devlet idaresine sadece Emevi ailesi mensuplar ı nı getirmesi konusudur. Hz. Osman' ı n ilk tayin etti ği vali, Hz. Ömer'in vasiyeti üzerine,
Küfe Valili ğ ine getirdi ği Sa'd b. Ebi Vakkas'tı r. Nitekim o, Ömer'in Ş am âmillerini
de bir yı l süreyle yerlerinde b ı raktı . Ne var ki, halife, Abdullah b. Mes'ud'la yaptığı bir kavga sonunda, onu Kûfe valili ğ inden aldı , yerine annesi tarafından karde şi
olan el-Velid b. Ukbe'yi tayin etti. Filistin valisi Abdurrahman b. Alkame elKenani'nin ölmesiyle buran ı n idaresi de Ş am valisi Mu'aviye'ye ba ğ land ı . Ümeyr
b. Sa'd'ın hastalanması ve vazifesinden al ı nması nı istemesi üzerine, iste ğ i yerine
getirildi ve Mu'aviye Suriye'nin genel valisi oldu. Ayn ı şekilde Hz. Osman, yap ılan
şikayetler üzerine, M ı sı r valisi Amr b. el-As'ı görevinden ald ı , yerine süt karde şi
Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh (öl. 59/678)'i getirdi. Dayis ı nı n oğ lu Abdullah b.
Kabil'e, Sicistan'a daha sonra da Basra emirli ğ ine tayin etti. O, E ş 'as b.
Kays' ı Azerbeycan, karde ş i Kays' ı da Rey'e emir gönderdi. K ı3fe ordusunda görevli
35 Mushaflar ın birleş tirilmesi, gayri resmi sahifelerin yak ılması konularında
bkı .: Taberi, 1, 2920-29; Yakubt, Tarih, 2, 202; İbnu'l-Esir, el-Kamil fi't-Tarih,
III, 42, 86; Hamidullah, Islam Peygamberi, C. 11, s. 33-36; Wellhausen, Islam' ın
En Eski Tarihine Giri ş , s. 110. H. Laoust, Les Schismes dans L'Islam, Paris 1977,
s. 7.
36 Taberi, 1, 2811 vd; Hamidullah, Islâm Peygamberi, II, s. 34.
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kumandanlardan baz ı ları nı görevlerinden ald ı yerlerine ba ş kaları nı tayin etti (37).
4- Ashâba Davran ışı : Halifenin ashâba muamelesi baz ı ilim adamları tarafndan
oldukça yumu şak bulunurken, baz ı ları nca da şiddetle ele ştirildi. Devlet i şlerinden
seçkin sahabileri azledip, yerlerine Umeyye o ğ ulları ndan tayinler yapmak, yaln ı zca Emev ı ailesi mensuplar ı na vazifeler vermek; Mu'aviye'nin tesirinde kalarak Ebt ı
Zer'i Rebeze'ye sürmek, Mervan b. el-Hakem'i sekreteri yapmak ona yöneltilen
tenkitlerin ba şı nda geliyordu. Hz. Peygamber'in ashab ı bu konularda ondan ho ş nut değ illerdi. Ayrı ca, halifenin âmillerinin emsârdaki sahabilere davran ışları da
ş ikayet konusuydu.
Hz. Osman' ı n uygulamalar ı ndan birisi de memnun olmad ığı bir kimseyi
memleketinden uzakla ştı rmaktı . Zira, Kur'ân'da (Nisa süresi 66. ayette) da
belirtildi ğ i gibi, memleketinden uzakla ştı rmak bir insan için a ğı r bir cezad ı r. O,
bu cümleden olarak, Kûfe valisi el-Velid'e kar şı komplolar düzenleyen ve ş ehirde
devaml ı karışı klı klar ç ı karan Eki; Zeyneb, Ebû'l-Verra', Malik b. el-E ş ter ve arkadaş ları nı Kûfe'den Ş am'a sürmü ş tü. Ebû Zer'i de Ş am'dan Medine'ye ça ğırmış tı
(38).
5- Yenilikleri: Hz. Osman, dini konularda yapt ığı bazı yenilikleri ile de tenkid
edildi. Ka'be'nin ensab ı nı n yenilenmesini emretmesi, Mescid-i Nebevtde ilaveler
yapması , cuma namazı ndan önce iç ezan ı ihdas etmesi, Beytu'l-mal' ı n 1/8'ne el
koyması bunlardand ı r (39).
6- Halifenin Eris kuyusuna (Bi'r-i Eris) Resulullah (sas)'tan intikal eden mührü
düşürmesi, Mina'da namazı mukim gibi kı lması , yeni elbiseler yaptı rması ve benzeri davranış ları da ele ştirilmesine yol açtı (40).
Hz. Osman devrinde iç kar ışı klı kları n çı kması na, Medine'nin muhasara
halifenin öldürülmesine sebep olarak gösterilen hadiseler, haberlerde N/and olduğ u üzere, ana hatlar ıyla bunlard ı r. Ancak öz olarak zikretti ğimiz bu hadiseler
halifenin öldürülmesine kadar varan anar şi için yeterli sebep midir?
Aslı nda, hadiselere ve yap ı lan suçlamalara yakı ndan baktığı mı zda görürüz
ki, Hz. Osman'a kar şı yap ılan tenkitler ve ho ş görülmeyen baz ı uygulamalar önem-

37 Taberi, 1, 2854-58, 2913-2929, 2943; Welhausen, Islam' ın En Eski Tarihine Giri ş , s. 104 vd; Bahriye üçok, Emeviler-Abbasiler, Ankara 1979, s. 7.
38 Taberi, 1, 2840-49; Ya'kubi, Tarih, 2, 204; /bnu'l-Esir, el-Kamil, III,
67 -94 Hasan İbrahim Hasan, et-Tarihu'l-Islam, III, 388-392; İbn Esir, el-Bidaye,
s. 154; Wellhausen, Islam' ın En Eski Tarihine Giriş , s. 112.
39 Belazuri, Ensab, 5, 5 - 100; İ bn Sa'd, 3, 30 vd.; Taberi, 1, 2858, 2860 -61
2922 vd.; S. Hizmetli, Tarihi Rivayetlere Göre Hz. Osman' ın öldürülmesi, s. 164;
Akbulut, age. 160 vd.
40 Belazuri, Ensab, 5, 90; Taberi, 1, 2828, 2833-34; S. Hizmetli, ayn ı makale, s. 165.
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li ölçüde onun selefi için de sözkonusudur. Hz. Ömer, Hz. Osman' ı n idaresinden
daha sert bir idare uygulad ı ve Hz. Osman Kurey ş 'e Ömerden daha yak ı nd ı ; onlar ı
seviyor ve onlar taraf ı ndan seviliyordu. Oysa, Hz. Ömer, bütün ash abin davran ış ları n ı mürakebe ediyor, onlar ı n serbest dolaş mas ına 'müsade etmiyordu. Kendisine ve
halka karşı olanlara da çok sert davran ıyordu. insanlardan ona k ızan pekçok kimse vard ı . Hz. Ömer de birtak ı m yenilikler yapm ış tı . Oğ lu Abdullah bu konuda
ş öyle der: " İ nsanlar, yapt ığı baz ı şeyler yüzünden Osman' ı kötülüyorlar, bunlar ı
Ömer yapsayd ı onu kötüleyemezlerdi"(41).Niteklm Hz. Osman, asiler ve Medineli'ede konu ş mas ı nda, seleflerinin yolunda yürüdü ğünü, onlardan farkl ı bir ş ey yapmad ığı n ı söylemi ştir (42).
Asl ı nda, Hz. Osman zaman ı nda ho şnutsuz bir toplulu ğ un ortaya çıkması
ve bir grup âsinin halifeye kar şı olması ve ihtilal yapmas ı meselesini baz ı ilim
adamları onun takib etti ğ i siyâsi-içtimâi siyasete, yani insanlara kar şı çok merhametli, yumu şak ve zay ıf davranması na bağ larlar. Ne var ki o, en a ğır kötülemelere
maruz kald ığı nda- bile, kesinlikle Allah'ı n hududunda zaaf göstermedi. Ama o,
ne Ömer'in tabiatı na sahipti ne de heybetine. Ayr ı ca, tabiat ve heybet ne isyanlar ı
geciktirir ne de insanlar ı n kar şı ç ı kmaları na engel te şkil eder (43).
Öyleyse, az önce i şaret etti ğimiz olaylar, Hz. Osman' ı n öldürülmesinin ve
zamanandaki karışı klı kları n gerçek sebebi de ğildir; ba ş ka önemli ve öldürme
olayı için geçerli olabilecek âmillerin bulunmas ı kaçını lmaz görünmektedir.
Ku ş kusuz, Hz. Osman' ın hilafeti zaman ı nda, ona kar şı olanlar vard ı ; zira
o, sahâbi olan veya sahâbi olmayan herkesi ara ştı rı r ve yapt ı kları konusunda
hesaba çekerdi. Onun bu murakabe ve muhasebe hareketinden zarar görenler
ve rahatsı z olanlar vard ı . Bu insanlar, gerek fiili' gerekse kav olarak ona kar şı
ç ı kıyorlardı . Mesela, istedi ği idari göreve tayin olunmayan Muhammed b. Ebf Bekr
ve Muhammed b. EIA'Huzeyfe, halifeye ve yönetimine kar şı tavı r aldı lar. Abdullah
b. Mes'ud da, resmt Nusha'n ı n te ş kili ve istinsalunda riyasetin kendisine verilmemi ş olmasa sebebiyle halifeye kagı nd ı (44).
Öte yandan, Medine'liler aras ı nda lüzumsuz ve keyfi i şler yapanlar..., dolay ısiyle halifeye kı zanlar vard ı . Zira, özellikle fetihlerin durmas ıyla birlikte, Medine'de zararl ı gayeler pe şinde ko şan ve bozgunculuk yapmaya çal ışan bir grup insan türedi. Bir ba ş ka Arab1 toplulu ğ u da kendilerini bu dedi-kodu kazan ı r» içerisinde buldu. Sonunda halife, bu dedi-koducular ı , bozguncular ı Medine'den uzak41 Taberi, 1, 2916-29; ez-Zehebi, Tarihu'l-islam, 2, 129; Ya'kub ı, 2, 202.
42 ibn Hacer, Tehzib, Beyrut 1968, 7/141.
43 Taberi, 1, 2940 vd; İ bn Ebt Bekr, et-Temhid yel-Beyan fi makteli es- Ş ehid
Osman, tah. Zaid, Mahmud Yusuf, Dara's-Sakâfe, 1964, s. 23 vd.
44 S. Hizmetli, ayn ı araş tırma, s. 166. 167.
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laştı rdı , bir kısmı nı da zorunlu olarak sava ş lara gönderdi. Bu insanlar gittikleri
yerlerde Osman' ı n aleyhinde bulundular, halk ı da bu yönde tahrik etmeye çal ıştılar.
Ayrıca, fetihlerden elde edilen ve müslümanlara da ğıtılan malları çok fazla
bulan, yaşantlan hayatı lüks veya israf hayat ı sayan ve bunları islâm'a aykı rı
gören insanlar vard ı . Bunlar, zenginlerin sahib olduklar ı serveti ellerinde tutmama!alı m ve ihtiyaç sahiplerine da ğıtmaları nı istiyorlard ı . Ünlü sahabi Ebâ Zer bunlardandı .
Bu gayri memnun topluluklara, görevlerinden al ı nan, ya şad ı kları memleketlerinden ç ı karı lı p sürülen ve istedikleri makamlara getirilmeyen kimseleri de ilave
etmek icabeder ki, Amr b. el-As bünlardand ı r.
Öte yandan, Ümeyye o ğ ullartnı n Hz. Osman'ı n halife olmasıyla birlikte
bazı aşı rı davranış larda bulunmalarıyla, onları n sahib oldukları makam ve mevkileri kıskanan, bu duruma kar şı çı kan ki şileri de unutmamak lazı mdı r. Fethedilen
ülkelerin ba ş kentten çok uzaklarda olmas ı , idârecilerin icraatlar ını n zaman ında
kontrol edilemeyi şi ; sava ş lardan ganimet elde edilemeyi şi ve fethedilen ülkelerin
imarı ve fakir halkını n bakı mı için önemli masraflar yap ı lması , dolayıstyle ekonomik krizin e şi ğ ine gelini ş i vb. durumlar da Hz. Osman' ı n hükumetini olumsuz
yönde etkiliyordu.

4 Hz. Osman'tn Öldürülmesi Olay ı
-

Kanaatı mez odur ki, zikretti ğ imiz olaylar, durumlar ve yap ı lan ele ştiriler
Hz. Osman' ı n öldürülmesini gerektirir mahiyette de ğ ildir. Meseleleri abartan,
insanları tahrik eden, aradaki baz ı konuları istismar eden ve dü ş manl ı klar(' körükleyenler olmasaydı , Müslümanları n imamı Hz. Osman' ın öldürülmesi fevkalede güç
olurdu. Öyle görünüyor ki, Hz.. Osman' ı n devrindeki huzursuzlu ğ un ve halifenin
öldürülmesinin arkası nda bir ba ş ka âmil var. Nitekim halifenin öldürülü ş ü olayı ,
cereyan edi ş ,şekliyle önceden planlanmış ve "gizli bir el" (el-yedu'l-hafi)'ce
yönetilmi ş görünümü arzetmektedir. Esasen ilk tarihçiler Osman' ı n katli hadise•sininin arkası nda böyle bir gücii..! varl ığı konusunda hem fikirdirler.
EbG Mihnef ve Vâkidt ile, onlara uyanlar bu elin ashâb ın eli olduğunu
sanmaktad ırlar. Yani bu gizli el, Talha, Zübeyr, Ai şe, Amr b. el-As, Muhammed b.
Ebi Bekr vb. gibi Osman'a kar şı oldukları iddia edilen sahâbilerin elidir. Ancak
sağduyu ve sa ğlam görüş sahibi hiçbir müslüman bu insanların Hz. Osman' ın katilleri olmaları nı kabul etmez. Ayrıca bu sahâbilerin ço ğ u, Hz. Osman'ı n kanı nı
taleb gayesiyle, Hz. Ali'ye kar şı ayakland ılar ve onunla sava ştı lar. Nitekim, Ali b.
Ebt Tâlib'in ordusunda, belki de istememesine ra ğmen, Osman' ı n ölümüyle sonuçlanan muhasaray ı yapanlar... vard ı . Hz. Osman' ı muhasara eden ve daha sonra Ali
ordusunda yer alan bu insanlar, Talha, Zübeyr, Ai şe, Amr'in taraftarlar ı ndan,
yani Osman'a kar şı huruç edenlerden ve onun katli hâdisesine kat ı lanlardan olma215

clı kları nı bilmiyorlar mı ydı ? Biliyor olsalard ı , onlara kar şı seslerini yükseltirler,
alay ederler, ortaya ç ı karmazlar m ı ydı ? En azı ndan onları bununla tehdit etmezler miydi?

Ebû Mihnef ve Vakidt'nin "gizli el" konusundaki bu gayri makul aç ı klamaları na kar şı l ı k, Seyf b. Ömer (Hicri I. as ı r sonlar ı na do ğ ru ya şad ı ), ilgi çekici
haberler vermektedir. Ona göre bu "gizli el", Ali b. Ebi Talib'in mevkinii yükseltmek, Osman' ı yermek ve gası p saymak, neticede iki seçkin sahâbinin, Osman ile
Ali'nin; iki köklü kabilenin, Ha ş imoğ ulları ile Ümeyye o ğ ulları nı n arası nı açmak
isteyen güç veya kimse îdi. Böylece Ali, hilafet konusunda gerçek hak sahibinin
kendisi oldu ğ unu söyleyecek ve mevcut halifeyi devirmek için çal ışacak, Müslümanlar da Ali ve Osman taraftarlar ı şeklinde bölüneceklerdi. İş te bunu yapan,
Seyf'e göre, faaliyetleri ve metodu itibariyle Abdullah b. Sebe ve arkada şlarını n
"eli" idi.
Abdullah b. Sebe'yi, halk ı halife Osman'a kar şı kış kı rtan, toplumun birlik
ve beraberli ğ ini bozucu hadiseler ç ı kartan biri olarak gösteren Seyf, onun y ı kı cı
faaliyetlerini bütün müslümanlar ı n canu gönülden ba ğ lı bulundu ğ u "el-emru bi'lma'ruf ve'n-nehyu ani'l-munker" esas ı na dayanarak ve gizlenerek yürüttü ğ ünü,
halkı âmirlerine kar şı kış kı rttığı nı bildirir (45). Seyf, İ bn Sebe'nin, Kiife, Basra
ve M ı sı r'daki faaliyetleri ile Sebeiyye'nin y ı kıcı eylemlerini geni ş olarak anlat ı r,
böylece Hz. Osman devri olaylar ı na, dahili kar ışı kl ı klara ve Hz. Osman' ı n katli
hâdisesine aç ı kl ı k getirir (46).
Netice itibariyle diyebiliriz ki, 12 y ı ll ı k hilafeti süresince kendisine kar şı
isyan edilmesine ve kanl ı bir olayla öldürülmesine sebep olabilecek herhangibir
önemli hâdiseye sebep olmayan halife Hz. Osman, 18 Zilhicce 35/17 Haziran 656
yı lı nda, Ş evval 35/Nisan 656 tarihinde, hac bahanesiyle Kafe, Basra ve M ıstr'dan
yola ç ı kı p Medine'ye gelen, ama as ı l gayesi III. Râ ş id halifeyi öldürmek olan
âsilerce, Medine'de, Mescid-i Nebevtde ve dâr'da uzun süre muhasara edildikten
sonra, öldürüldü. Böylece anar ş istler, uzun zamandan beri ba ş lattı klar ı fitne,
tahrik, komplo ve benzeri oyunlar ı na ş imdilik son veriyorlard ı . Ancak, Allah' ı n
Kitab'ı , Peygamberin Sünneti üzere ittifakla Hz. Osman'a beyat etmi ş olan ashâb
ve Medine'li müslümanlar, Resulullah' ı n şehri Medine'yi kana bulayan, Islam' ı n
payu tahtı nı muhasara eden olaya; yani itaat etmek, nefisleri kadar korumak üzere
and ü misakda bulunduklar ı , beyat ettikleri imamlarm ı n anar ş istlerce günlerce
45 bkz. Belazurt, Ensâb, 5, 87; İ bn Sa'd, 3, 82; Ya'kubi, Tarih, 2, 153.
Taberi, 1, 1172-73; İbn Ebt Bekr, et-Temhid.., s. 88-90; el-Ma'rüf, age. s. 39-43;
S. Hizmetli, ayn ı araş tırma, s. 166-170.
46 Taberi, 1, 2957, 2940, 2949-52; İ bn Kesir, el-Bidaye, 7/178-190. Ayr ıca
krş : Murtaza el-Askeri, Usturetubni Sebe fî esâtiri'n-Uhrâ; age. s. 35 vd;
İ bn Ebi Bekr, et-Temhid, s. 89 vd; E.R. F ığ lalı , Hâricili ğin Doğu şuna... s. 219 vd;
Wellhausen, islam' ın En Eski... 10 vd, ve Arap Devletinin.., s. 21.

216

muhasara edilmesine, aç-susuz b ı rak ı lması na, Mescide gelmesinin ve Müslümanlara
namaz kı ldı rması nı n engellenmesine ve nihayet feci bir şekilde katledilmesine
evlerine çekilerek seyirci kald ı lar/ sanki şu i ş biran önce baş kaları tarafı ndan
bitirilsin de ş u adamdan kurtulal ı m dercesine beklediler. İş te bu tutumlar ı yla
sorumlu oldukları na inandığı m ı z bu insanlar, katl hâdisesinden sonra t ı pk ı "Tevvâbun" gibi üzülmü ş ler, pi ş manl ı k duymu şlar, Osman' ı n kan ı nı taleb etmi ş ler ve
intikam ı nı almak davasında bulunmu ş lard ı r. Kanaatı mı zca, ashab ın, Osman'a
kırgml ı kları veya ki ş isel bazı meseleleri sebebiyle, olaylar kar şı sı nda seyirci kalmaları , halifeye yard ı m etmemeleri ve onu kendi haline terketmeleri, isyanc ı ları n
i ş ini fevkalade kolayla ştı rmıştı ; bu bakı mdan onları n da katl hâdisesinde, maddeten olmasa da manen sorumluluklar ı ve paylar ı vard ı r.
Hz. Osman'ı n öldürülmesiyle birlikte, İ slam tarihinde ard ı arkası gelmeyen
pek çok na-ho ş olay, karışı klı k, çatış ma ve sava ş meydana gelmi ş , Ümmet'in
birlik ve beraberli ğ i bozulmu ş ; çe şitli politik, sosyal ve dini' fı rkalar ortaya ç ıkmıştı r.

IV- Hz. Ali'nin Hilafeti Devri (35-40/656-661)
1- Hz. Ali'nin Halife Seçili ş i
Hz. Osman'ı n şehid edilmesi Müslüman Toplumu ard ı arkası gelmeyen iç
karışı kl ı klara sevketti, mezhep kavgalar ı na yol açtı . İ ki aydan beri devam eden
anarş i, halifenin şehadetinden sonra be ş gün daha sürdü. Hz. Osman' ı n katilleri
olan asiler ba ş kentte duruma hâkimdiler. İ mdi, Hz. Osman' ı n yerine istedikleri
birini hilafete getirme s ı ras ı gelmi ş ti.
III. ra şid halifeyi öldürmek konusunda hem fikir olan anar ş istler yeni
halifenin kim olaca ğı hususunda farkl ı görü ş lere sahiptiler. Talha ve Zübeyr
onlar ı n tekliflerini geri çevirmi ş lerdi. Neticede, Medine halk ın ı toplayarak en
kı sa sürede Hz. Ali'yi halife seçip beyat etmelerini söylediler, onlara bu konuda
birgünlük mühlet tan ıdı lar. Bunun üzerine herkes Hz. Ali'yi halife seçtiler ve ona
beyat ettiler. Ancak Medine halk ı , Hicri- 35/M. 656 tarihinde halife olan Hz. Ali'ye
şartl ı beyat etti; ondan Hz. Osman' ı n katillerini en k ısa zamanda bulup cezalandı rması nı istediler (47). Böylece, Hz. Ali, Hz. Eb ıl Bekr'in halife seçili ş ine benzer
yolla halife seçildiyse de, kendisine şartli olarak beyat edildi.

2 Hz. Ali Devri Olaylar ı
-

Hz. Ali, gerek Hz. Peygamber'in hayat ı nda gerekse selefleri ilk üç halife
devirlerinde bilgisi ve gücüyle İ slâm'a aktif biçimde hizmet etti. Bu seçkin sahabi
ilk üç halifenin dizinin dibinden ayr ı lmadı , onların dan ış manı ve en büyük yard ı mcı sı oldu. Hz. Osman' ı n öldürülmesiyle ortaya ç ı kan olayları ortadan kald ı rmak
için de canla-ba ş la çal ış mışsa da muvaffak olamad ı .

47 Taberi, 1, 3066 vd; E. Ruhi F ığlalı, İmamiye Ş iası, s. 72 vd.
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Hilafete getirili ş tarihinde ihtilaf edilen Hz. Ali, 35. Hicri' y ı lı n 26 Zilhicce'sinden 40. Hicri' yı lın 17 Ramazan'ı na kadar be şbuçuk yıl hilafet makamı nda kaldı . Ancak hilafet devri devaml ı olarak iç ve d ış karışı klı klarla geçti. İ ç sava şlar,
kardeş kavgaları onun zaman ı nı n en önemli olayları oldu. Gerek iç karışı klı klar
yüzünden gerekse İslam devletinin s ın ı rlar ı n ı n Hz. Osman zaman ı nda varacağı yere
vard ığı ndan, islam futuhatı dairesi geni şleyemedi. Zaten halifenin bu yönde
faaliyet gösterme fı rsatı olmadı (48).

a) Cemel Olay ı
Hz. Osman' ı n öldürülmesi, Müslüman Toplum arası nda derin akisler yapt ığı
gibi, iç sava ş ları n, karde ş kavgaları n ı n ve buna ba ğ lı olarak tefrikan ın ortaya çı kması nda fevkalade etkili oldu. Onun yerine halife olan Hz. Ali ise, böyle bir miras ı
devral ına talihsizli ğ ine sahipti. Kendisine şartl ı olarak beyat eden halk, Hz. Osman' ı n katillerinin derhal bulunup cezaland ırı lması nı istiyordu. Hz. Ali ise, ortal ığı n yat ışmas ı n ı , âsilerin Medine'den çekilmesini ve hilâfetin di ğer vilayetlerde ve
eyâletlerde tan ı nmas ın ı bekliyordu. Asiler başkent Medine'ye hâkim du rumdayd ılar. Bu arada baz ı bozguncular, Hz. Osman' ı n öldürülmesi olay ı nda baz ı sahabileri
hedef gösteriyorlard ı .
I şte bu sebeplerden dolay ı baş kent Medine çok huzursuzdu. Hz. Ebtı Bekr'in
kı zı ve Hz. Peygamber'in dul e şi Hz. Ai şe ile a şere-i mübe şşere'den Talha ve
Zübeyr, mevcut yönetime kar şı ç ıktı lar, halifeye kar şı birle şip ortak cephe ald ı lar,
etrafları na asker toplayı p kı lı çları nı çekerek IV. halife Hz. Ali'ye kar şı topluca
ayaklandı lar. Artı k müslümanlar birbirlerine k ı lı ç çekiyorlar ve birbirleriyle savaşı yorlard ı . Küfe halk ı onlara kat ıld ı , Basra'dan da iltihak edenler oldu. Muhalifler,
bu iki şehirdeki devlet hazinesinden zorla para ald ı lar ve savaş için harcad ılar.
Hz. Osman'ı n katillerini de ordusu saflar ı na alan Hz. Ali, 14 Cemaziyelâhir
36/M. 9 Aral ı k 656 tarihinde, Basra yakı nı ndaki Hureybe denilen yerde onlar ı n
karşı sı nda cephe ald ı . Böylece, Hz. Pemgamber'in en yak ı n akrabalarını n ve en
seçkin arkadaş larını n da bulundu ğ u bu iki topluluk sava ş düzeni ald ı lar. Ancak,
her iki taraf da sava ş mak niyetinde de ğildi. Hz. Ali'nin sulh teklifini kar şı taraf da
kabul etti, birbirleriyle sava şmamak kararı ald ı lar. Ayrı ca, Hz. Osman' ın katillerinin ivedilikle yakalan ı p cezalandı rı lması konusunda da anlaştı lar. Hz. Ali ordusunda bulunan, uzun süre Medine'yi muhasara ettikten "sonra halife Hz. Osrnan't
öldüren katiller veya "Sebeiyye" denilen topluluk al ınan kararlardan fevkalade
rahats ız oldular, bu birle ş meyi ve uzla ş may ı bozmak için derhal harekete geçtiler.
Zira, Ali ve Ai ş e taraftarlar ı n ı n birle ş mesi kendilerinin zay ıf duruma dü ş mesi
anlam ı na geliyordu. Abdullah b. Sebe, İ lba b. el-Heysem, Ş ureyh b. Evfa ., Adiy b.
Hatem gibi kimseler aralar ı nda anla ş t ı lar ve müslümanlar ı gece karanl ığı nda birbirleriyle sava şa tutu şturmaya karar verdiler. E ğer iki taraf birbiriyle sava şı rsa, zay ı f
48 Mevlana Ş eyh Muhammed Ismail Panipeti, Islam Yay ılıs Tarihi, çev. Ali
Gencan, Toker yay., İstanbul 1971, C. 2, s. 878.
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dü şerler ve kendileriyle sava şacak güçleri kalmaz, onlar da hakimiyeti ellerinde
tutmaya devam ederler.
Kar şı lı klı olarak yükselen "ey arkada şlar! bize bask ın yapı ldı " nidalanyla
iki tarafı sava şa soktular. Artı k Hz. Ali'nin nasihat ı fayda vermedi ğ i gibi, Ai şe de
savaşanlara beddua ediyordu. islam dü ş manlarını n plan ı ba şarıyla amacına ulaşmıştı . Sonunda, Ali tarafı sava şı n galibi oldu. Talha ve Zübeyr gibi ünlü sahabiler
başta olmak üzere, her iki taraftan birçok ki şi öldü. Basra'y ı da ele geçiren halife
Hz. Ali, yağ malama ve benzeri hareketleri kesinlikle yasaklad ı . Hz. Ai şe, bir deve
üzerinde sava şa katı ldığı için bu olaya "Cemel-deve- Vak'as ı " denildi (49).
Bu arada, İ slam devletine bağlı vilayetlerden ve eyaletlerden, Irak, Faris,
Horasan, Yemâme, Yemen, Hicaz ve M ısı r'dan Hz. Ali'ye beyat edildi ğ i ve hilafetinin tanı ndığı haberi geldi. Ancak Şam ve havalisi valisi olan Muraviye b. Eb7
Süfyan onun hilâfetini tan ı madı ve kendisine beyat etmedi.

b) Ali Muaviye Mücadelesi ve S ıffın Savaşı
-

Halife Hz. Ali, Cemel olay ından sonra, Ş am konusunu ele ald ı ., Ş am valisi
Mu'aviye, Hz. Osman' ın kanl ı gömleğ ini kullanarak tahrik etti ğ i Suriye halk ı nı
Hz. Ali'ye kar şı tam anlam ı yla hazı rlamıştı . Nihayet Müslümanlar, Hicretin 36. y ı l ı
sonlarında, politik amaçl ı bir çatış mada yeniden killçlar ını çekerek kar şı kar şıya
geliyorlardı .
Mu'aviye, daha önceden "S ıffı n" mevkiine gelerek sava şa elveri ş li bir yere
ordusunu yerle ştirdi ve Fı rat' ı n su al ı nacak yerini zaptetti. Hz. Ali de, ordusunu
onun ordusuna yak ı n bir yere yerleş tirdi. Mu'aviyetnin askerleri Ali'nin askerlerine
Fı rat'tan su vermediler. Uzla şamayan ve anla şamayan iki ordu arasında şiddetli bir
çatışma baş ladı . I'Vluaviye ordusu bozguna u ğramak üzereyken, M ısı r fatihi ve
valisi Amr b. el-As, Mulaviye'nin imdad ına yeti şti. Ali'nin ordusunda bedevi araplar, kurrâ-hafı z müslümanlar ile avam tabakas ı ço ğ unluktaydı . Amr, Mulviye'ye
Kur'ân sahifelerini askerlerin mizraklarina takt ı rarak kar şı tarafı Kur'ân'ın hakemli ğ ine çağırması nı teklif etti. Mu'aviye bunu yapt ı , fakat Hz. Ali yapı lan i ş in bir
hile olduğ unu hemen anlad ı ve teklife itibar etmedi. Ne var ki, az önce söyledi ğ imiz kültür düzeyinde ve çok kozmopolit olan ordusuna sözünü dinletemedi. Hz.
Ali, Kur'ân' ı n hükmüne uymaya ça ğrı ldı . Sebeiyye denilen topluluk ki, Hz. Osman'ı n katilleridirler, Hz. Ali'ye "ey Ali, davet olundu ğ un Allah'ı n Kitabı 'na uy,
aksi halde seni dü ş manları na teslim ederiz veya sana da Osman'a yapt ığı mı zı
yaparız" dediler. Bu sözleriyle gerçek yüzlerini ve art dü şüncelerini ortaya koyan

49 Geniş bilgi için bkz.: 'bn Hi ş am, 3, 311; Ya'kubl, Tarih, 2, 155; Belazurt
Ensab, 5, 90 vd.; Minkad, Vak'atu S ıffin, 65 vd.; Taberi, 1, 3111-3230; Mes'udi,
Murucu'z-Zeheb 2, 357; Ibnu'l-Esir, Tarih, 3, 205; E.R. F ığlah, Haricili ğin Doğuşuna Tesir Eden Baz ı Sebepler, s. 249 vd; N. Çağatay-I.A. Çubukcu, Islam Mezhepleri, s. 12, Wellhausen, Islam' ın En Eski Tarihine Giri ş , s. 123.
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bu katiller ve asiler toplulu ğ u, zafer an meselesiyken Hz.
bule zorlad ı lar, sava şı durdurdular.

"tahkim"i ka-

Ülkede henüz siyasi' istikrar ı sağ layamamış , hilafetinin ilk günlerinden itibaren kendini karde ş kavgaları içinde bulmu ş olan halifeye istediklerini yapt ı rtmak
ve onun ba şı nda Sezar' ı n kı lı cı gibi durmak emelinde olan Sebeiyye, sava şta ve
barış ta ipin ucunu elinde bulunduruyordu. Birçok tarihi kayna ğı n kendisinden
"gizli el" (el-Yedu'l-hafi) diye sözetti ğ i bu güç, Hz. Ali'ye hakemi olarak da Ebîı
Musâ el-E şar ı 'yi seçtirdi. Daha sonra her iki taraf da geri çekilip Ebu Musâ ve
Amr b. el-As'ı n verecekleri hükmü beklemeye ba ş lad ı lar (50).
Hz. Ali, ordusu içinde bir ayr ıl ığ a meydan vermemek için hakeme raz ı olmu ştu. Fakat, emrindekilerin emrine uymakla hayat ı n ı n en önemli hatas ın ı i ş liyordu.
Yönetimi alt ı ndakilerin görü ş lerine boyun e ğ erken, z ı mnen Mu'aviye'nin hilâfette
hak sahibi oldu ğ unu kabul ediyordu.
Hakemlerin anla şabileceklerini, dolay ı siyle Ali ve Muaviye'nin eteklerindeki
ta şları dökerek birle şebilecelderini ve Osman'ı n katilleri olduklar ı için kendilerini
öldürebileceklerini dü ş ünen ve bu ihtimali müzakere eden Sebeiyye- İ bn Seb'e ve
taraftarlar ı -büyük bir tela şa kapı ld ı lar ve derhal sava ş alan ı ndan uzakla ş may ı ,
müstakil ordu ve te ş kilat kurup Ali'nin ve Mu'aviye'nin kar şı sı na ayr ı ayr ı ç ı kmay ı
tasarlad ı lar. Mu'aviye, kâtilleri olduklar ı Osman' ı n yakı n ı , Ali ise, Kurey ş 'in
Ha şimoğ ulları kolundandı ve Osman' ı n katillerini yakalay;p cezaland ı rmak istiyordu.
Ancak, Ali'nin ordusundan ayr ı l ışları nı n ve sava ş meydan ı m terkedi ş lerininin görünen bir sebebi olmal ıyM, aksi halde asiler say ı larak cezaland ı rı lmaları
gerekecekti. İ bn Sebe ve yanda ş ları hemen buna bir çare buldular; Aliyi ve
ordusunu dü ş man ordusu önünde b ı rakı p kaçmaları nı dini' bir sebebe ba ğ ladı lar.
Daha sonralar ı "HaricIler" ad ı nı alan bu anar şistler toplulu ğ u, Hz. Ali ordusundan
ayrı larak Harura'da, sonra da Nehrevan'da topland ılar (51).
Harictli ğ in bir hizip olarak ortaya ç ı kışı nda ba ş ka âmiller de vard ı r; birçok
tarihçi HaricIli ğ in kabilecilik asabiyeti üzerine ortaya ç ı ktığı nı belirtir(52).Çünkü

50 Ya'kubi, Tarih, 2, 221; Taberi, 1, 3282 vd; Minkari, Vak'atu S ı ffın, 77;
ibnu'hEs'ir, Tarih, 3, 315 vd; Y. Kutluay, islam ve Yahudi Mezhepleri, s. 48;
Wellhausen, age., s. 26; E.R. F ığ lal ı, Haricili ğin Doğ u şuna Tesir Eden Baz ı Sebepler, s. 249-262, Mevlana Ş ibli, age. 5, 80.
51Ya'kulii, 2, 129; Taberi, 1, 2955-3333; Munir Naif el-Ma'rüf, Havarie,
s. 15; el-Malati, et-Tenbill ve'r-Red, s. 84; E.R. F ığlal ı, Haricili ğin Do ğu şuna, s.
219-247; Y. Kutluay, age. s. 49 vd; N. Ça ğatay, I.A. Çubukcu, age. 15, 2. bas.
52 Ya'kubt, 2, 221; Munir el-Ma'ruf, Havâriç s. 26; A. Emin, Fecru'l- İ slam,
,

I, 262; C. Brockellemann, Islam Milletleri ve Devletleri Tarihi, s. 119.
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ilk müslüman anar şistler say ı lan Hayal-iç başlangı çta asabiyete önem veren kabilelerderi olu ştular; Bekr ve Mudar ile Temim kabileleri bunlar ı n nüvesini te şkil
ettiler. Eb(i Müsa el-E ş 'ari'nin hakem seçilmesine kar şı çıkan E ş 'as, b. Kays' ı n
sözleri bu duruma aç ı k delildir (53).
Sıffı n savaşı nda askeri ve siyasi yönden önemli rol oynayan 'Kurra' da

Hâricili ğin teşekkülündeki temel unsurlardan biridirler. Say ıları 400'ün üstünde
olan kurra tek bir sı nıf değ ildi, çok değ i şken yapı ya sahipti. Mesela kurradan bir
kısmı Sıffin sava şı nı n durması nı isterken, bir k ısmı da devamı ndan yanaydı .
Wellhausen ve benzeri yazarlar kurra ile hayariç aras ında çok yakın ili şki kurarlar (54). Ancak, kurrâ hakkında söylenilenler ne olursa olsun, Kur'ân'a s ı kı sı kıya
bağhlı kları , Kelamullah'ı ezberleyip ö ğretmeleri, çok düzenli bir dini ya şayış
içerisinde olmalarıyla dikkati çeken kurrâ, müstakil bir dini ve siyâsî zümre te ş kil
etmemi şlerdir. Zaten Havaricin gerçek niyetinin ortaya ç ı kması ndan sonra kurra'n ı n onlarla bir ili şkisi kalmamış tı r.
Haricilik ad ı verilen hizbin kurulu ş unda etkili olan unsurlardan bir ötekisi
de Sebeiyye'dir. İ slam tarihinde topluca me ş ru nizama karşı ayaklanan ve kan
döken bu "anarşistler toplulu ğ u", birçok siyasi ve dini fı rkanı n zuhurunda,
Ümmet arası nda ayrı lığı n yayı lması nda ve kanl ı çarpış malar çı kması nda tesirli
olduğ u gibi, bir tak ı m alışı lmamış görü ş leri de Müslümanlar arasında yaymaya
çalıştı lar (55).
Mevcut içtimat ve iktisadi düzen ile dini içtihad meseleleri de Hâricili ğin
ortaya çı kışı nda müessir olmu ş tur (56).
Seçilen iki hakem, Ebti M ılsa ve Amr, Hici^ı 38/M. 659 yı lı Ş aban ayı sonunda, Dumetu'l-Cendel'deki Ezruh kasabası nda yaptı kları toplantı larda aldı kları
karar ı bildirdiler. Hz. Osman' ı n mazlum olarak öldürüldü ğü ve kâtillerinin cezaland ı rılması gerekti ği, Mu'aviye'nin de onun velisi oldu ğ u, her iki temsilcinin (Hz. Ali
ve Mu'aviye) de görevlerinden azledilmesi laz ım geldi ğ i ve meselenin şufra yoluyla
çözümlenmesi icabetti ğ i kararlz.- Ş tı rılm ışt ı . Antlaşma karar ı n ı Eş 'as b. Kays okudu. Ancak, bu arada, Mu'aviye'nin temsilcisi Amr, Hz. Ali'nin halifelikten azledilmesi yolunda bir hile yapt ı ; "Mu'aviye'yi i ş başı na getiriyorum" dedi. Ortak karar
metninde bulunmayan bu sözüyle Amr, yeni bir bozgunculu ğa yol açtı . Ş am
bölgesi d ışı ndaki Müslümanlar ın meş ru halifesi Ali'yi hile ile iktidardan uzakla ştı r ıp yerine Suriye valisi Mu'aviye'yi getirmek istemekle, az ı nl ığın çoğ unlu ğuna
tahakkümü faaliyetini baş latarak tefrikaya sebep oldu; Mu'aviye'nin idareyi ele
53 Munir Naif el-Ma'ruf, Havariç , s. 27.
54 Wellhausen, Arab Devleti ve Sukutu, s. 21-22.
55 ıbn Hişam, Sire, 1, 555; Ya'kubi, 1, 257; el-Ma'ruf, age. s. 40.
age. s. 41.
56
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geçirmesiyle baş layan Ümeyyeoğ ullar ı saltanat ı esas itibariyle bu anlay ış la hükümet etti (57).
Aslı nda, al ı nan hakem karar ı bağ layı cı olmadı ; yenilen ve yenen yoktu;
Hz. Ali yine Müslümanları n halifesi unvan ı ile hilafette kaldı , Muaviye de Suriye
valisi s ıfat ı ile S ı ffı n'den ayr ıld ı . Fakat müslümanlar bölünüp parçaland ı lar.

c) Hz. Ali ve Havariç
Hz. Ali'den ayrı lı p Harura'da toplanan ayr ı lı kç ı topluluk, halifeyi kendilerinin baş langı çta zorla kabul ettirdikleri "tahkim" konusunda suçlad ılar; ona "la
hükme Illa lillah"-hüküm ancak Allah' ı ndı r-, oysa sen insanlar ı hakem seçtin,
Allah'ın hükmü yerine be şerin hükmünü kabul ettin, dolay ı siyle kafir oldun"
dediler. Halife küfre dü ş tüğü için üzerlerindeki beyat sorumlulu ğ unun kalktığı nı
söyleyen ayr ı lı kçı lar, siyasi ve dinl bir suç i ş lemediklerini, isyan etmediklerini,
anar ş ist sayı lmayacaklarını , gerçekte inançlar ı nı n gere ğ ini yerine getirdiklerini
ileri sürdüler.
"Lâ hükme illa !Wal" parolası altı nda KBfe köylerinden Harura'da toplanan
ve İ slam Mezhepleri Tarihinde "Haruriye", "muhakkimetu'l-Ula" veya "Hariciler" diye adlandı rı lan bu topluluk, müstakil bir idare kurma yoluna gittiler; Ş ebes
b. Ribi'yi askeri komutan, Abdullah b. el-Keyva' ı namaz imam; seçtiler. Böylece,
halife Hz. Ali'nin idaresi, Suriye'deki Mulaviyernin idaresi ve Harura'daki Haria
idâresi şeklinde İ slam ülkesinde üç ba ğı msı z yönetim ortaya ç ı ktı .
Ayrı lı kçı lann Harura'da Hz. Ali'ye kar şı ayaklanmaları ve meş ru idareye
cephe almaları ve bağı msız bir yönetim kurmaya çal ış maları Hz. Ali taraftarlar ın ı n
halifeye olan beyatlann ı yenilemelerine sebep oldu.
Hz. Ali, ayrı lı kç ı larla öncelikle sulh yoluyla anla ş mak istedi. Abdullah b.
Abbas'ı onlara elçisi olarak gönderdi ve onlar ı yeniden birle ş meye çağı rdı . İ bn
Abbas ile havariç aras ı nda uzun tart ış malar oldu, İ bn Abbas'ı n açı klamaları ndan
sonra onlardan bir k ısmı Hz. Ali saflar ı na geçtiler, onunla birlikte K ılfe'ye geldiler.
Harura'da toplanchklan için kendilerine Haruriye denilen bu ayr ı lı kç ılar,
Abdullah b. Vehb er-Râsibryi kendilerine halife seçtiler ve müstakil bir idare
kurmaya yeltendiler. Devlet ba ş kanl ığı nı n Kurey ş 'in tekelinde olmad ığı görü şünü
yayarak daha sonralar ı çok sayı da taraftar toplayan Haricilerin çekirdi ğ ini te ş kil
eden Haruriye, arka planda Kurey ş yönetimine karşı ba ş kaldı rdı . Halife Hz. Ali
hakkında bir takı m dedikodu yapt ı ktan sonra Kflfe'den ayr ı lı p gelen ayrı l ı kçı larla
birle şen Haruriye Nehravan'da topland ı lar.
57 İ bn Sa'd, 3, 36--40; tbnul-Esir, el-Kamil, 3200 vd.; E.R. F ığlal ı,
Doğuşu, AC İ FD, XXII, 262 ve, imamiye Ş iası, s. 80; N. Ça ğ atay- İ .A. Çubukcu, İ slam Mezhepleri, 2. bas., s. 18; A. Akbulut, age. 206-211.

222

d) Nehravan Savaşı
Keıfe haricilerine kat ı lmak üzere yola ç ı kan Basra haricileri Nehrevan köprüsü yakı nı nda ünlü sahabi Habbab b. EI-Eret'in o ğ lu Abdullah'a ve ailesine rasladı lar. Ebâ Bekr ve Ömer hakk ı nda kendisinin ve babası nı n görü ş lerini sorduktan
sonra Abdullah'ı ve ailesini i ş kence ederek öldürdüler.
Durumu üzüntü ile ö ğ renen halife Hz. Ali, Haris b. Urve'yi anar şistlerle
görüş üp katilleri teslim etmelerini istemek üzere elçi gönderdi. Hârisi de öldüren
asiler s"hepimiz katilleriz" sözleriyle yap ı lan teklifi reddettiler. Bunun üzerine,
âsi Ş am valisi üzerine yürümek haz ı rl ı kları içinde olan Hz. Ali, önce Haricilerin
i ş ini bitirmeye karar verdi, Nehravan'da toplanan Hâriciler üzerine yürüdü.
Savaş madan önce onlardan kâtilleri teslim etmelerini istedi; Kays ve Ebt ı
Eyyub el-Ensarl' gibi sahâbiler arac ı l ığı ile nasihatta bulundu, kendisi de ibnu'lKevvâ ile görü ştü, fakat olumlu bir sonuç al ı namad ı , onun sözlerini kabul etmediler ve Ali ordusuna sald ı rd ı lar. Hz. Ali, kanl ı Nehravan sava şı nda, Hicri 38/M.
658'de, anar ş istlerin tamam ı na yakı n ı nı katletti.
Kaç ı p kurtulanlar Nuheyla'da topland ı lar ve mukavemet göstermek istedilerse de, Hz. Ali onlara fı rsat vermedi, şiddetle üzerlerine giderek hepsini ortadan
kald ı rd ı . Fakat öldürülenlerin yak ı nları ve taraftarlar ı devaml ı olarak intikam peşinde ko ştular ve iç kar ışı klı klar ç ı kard ı lar.
Hz. Ali, Nehravan sava şı ndan sonra Şam'a do ğru hareket etmek istemi şse de
E ş 'as b. Kays, ordunun yorgun, silah ve techizat ı n da yetersiz oldu ğ unu Ş am'a
hareket etmeden önce iyice haz ı rlanmak gerekti ğ ini bildirerek Suriye'ye yönelik
seferi erteledi; Hz. Ali de ordusuyla birlikte Kffe'ye döndü.
Selefinden kötü bir yönetim miras ı alan, iç karışı kl ı klar ve karde ş kavgalar ı
yüzünden ilk üç halife devirlerinde oldu ğ u gibi islam futuhâtı ile me şgul olamayan
ve devlet idaresinde ıslahat yapma imkan ı bulamayan Hz. Ali, Müslüman toplumun
ıslah ı ve asayi ş in yeniden sa ğ lanmasa için tüm gücüyle çal ıştı (58); ba ş ta ilk müslüman anar ş istler say ı lan Hariciler olmak üzere âsileri ve devlet dü ş manları nı yola
getirmeye gayret sarfetti. Kahramanl ığı ve cesareti ile dahili bar ışı sağ larken,
geni ş bilgisi ve hür görü ş ü ile birçok dini meseleyi de çözüme ba ğladı . Bu bakı mdan onun hem hilafeti hem de velayeti, hariciler d ışı ndaki tüm müslümanlarca
benimsendi.
Ne var ki, siyasi ve askeri' yönden onun büyük ba şardarmdan sayı lması
gereken Nehrevan ve Nuheyla sava ş ları , kaç ı p kurtulan hariciler ile onlar ı n gele-

58 ibnu'l-Esir, el-Kamil fi't-Tarih, 111, 172 vd; Wellhausen, Arap Devleti ve
Sukutu, s. 10; N. Ça ğatay- İ .A. Çubukcu, age., s. 31; A. Cevdet Pa şa, Kısas-1

Enbiya, s. 132.
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cekteki taraftarlar ı için esasl ı bir intikam h ı rsı doğ urdu ve onlar bizzat Hz. Ali'yi
öldürerek bu intikam duygular ı nı dindirdiler (59).

3 Hz. Ali'nin Öldürülmesi
-

Çok küçük ya ş larda islam'ı kabul eden, gerek Hz. Peygamber (sas)'in
hayatı nda gerekse ilk üç halife devirlerinde Islam' ı n yayı lması ve öğrenilmesinde;
Bedr, Uhud, Hayber gazveleri ba şta olmak üzere Allah yolunda yap ı lan gazvelerde
büyük hizmetleri görülen, ilim, takva, ihlas, fedakarl ı k, şecaat, kahramanl ı k ve
yüksek ahlak timsali ünlü sahâbi Hz. Ali, Abdurrahman b. Mülcem ad ı ndaki bir
anar ş ist tarafı ndan şehid edildi.
Mı sı r ahâlisinden olan İ bn Mülcem, haccetmek bahanesiyle Mekke'ye gelen,
fakat Ka'be'nin kap ısında cinayet i ş leme planları yapan Hariciler taraf ı ndan bu i ş
için seçildi veya kiraland ı . Ayrıca, anar şistler, Amr b. As ve Muaviye'yi öldürmeyi
planlad ılar; Burek b. Abdullah et-TemInii Mu'aviye'yi, yine Temim kabilesinden
Amr b. Bekr de Amr b. As' ı öldürecekti. Aralar ında bu kararı alan bu üç ki şi
planladı kları cinayetleri o y ı lı n (Hicri 39) Ramazan ay ı nı n 17. günü i şlemek üzere
anlaştı lar (60).
Baş kent, Kiife'ye gelen Abdurr ah man b. Mülcem el-Muradt, fırsat kollamaya
baş ladı ; bu arada yakınlarından Nehravan sava şı nda ölen kimselerle tan ıştı . Teym
er-Rebab kabilesinden olup babası ve karde ş i Nehravan'da öldürülmü ş olan Katam
adı ndaki kadı n da intikam pe şindeydi. İ bn Mülcem bu kadı na aşı k oldu; Katam,
ona, Hz. Ali'yi öldürmesi, 300 dirhem, bir köle ve bir de cariye vermesi şartıyla
evlenmeyi kabul etti ğini bildirdi.
Bu şartları kabul eden Abdurrahman b. Mülcem, sabah namaz ı vaktinde
Kerfeinin büyük Camiine gitti. Namaz k ı ldı rmakta olan Hz. Ali'yi zehirli bir
hançer darbesiyle yere serdi. Halife Hz. Ali, ald ığı yaranı n tesiriyle, bir iki gün
sonra, Hicri' 17 Ramazan 40 (M. 20 Ocak 661) y ı lı nda öldü ve Irak'ta, bugünkü
Necef'e defnedildi (61).
Hz. Ali'nin öldürülmesinden sonra Müslümanlar onun büyük o ğ lu Hz. Hasan'a
beyat ettiler. Hz. Hasan, özellikle Müslümanlar ı n ortak yararlar ı nı , birlik ve beraberli ğini, Toplum'un mevcut yapı sını ve eğ ilimlerini Ozönünde bulundurarak,
Suriye valisi Mu'aviye ile anla ş t ı ve hilafet hakk ı ndan vazgeçti. Müslüman Toplumun yeniden siyası birli ğ e kavu şmas ı sebebiyle bu y ıla "Cemaat y ıl ı " denildi.
Raş id Halifeler Devri'nin sonu.

59 E.R. Fığlalı, Hâricili ğ in Do ğuşu, s. 263 ve, 1mâmiye Ş iası, s. 80.
60E.R. Fığlalı , 1mâmiye Ş iası, s. 82.
61E.R. Fığlalı, imarniye Ş iası, s. 82.
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