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ÖNSÖZ

Dünya tarihinin gidişatına yön veren hadiselerin başında İslâmiyet’in doğuşu
gelmektedir. VII. yüzyılın başında Arap yarımadasının Hicâz bölgesinde doğan
İslâmiyet günümüze kadar geçen 1400 yıllık tarihi boyunca siyaset, kültür ve
medeniyet açısından dünyanın büyük bir kısmını etkilemiştir. Hint alt kıtasından
Kafkaslara, Anadolu’dan Balkanlara, Kuzey Afrika’dan Endülüs’e kadar uzanan
geniş bir coğrafyada yayılan İslâm tarihi boyunca farklı dönemlerde ikiyüz civarında
devlet kurulmuştur. İslâmiyet’in hiç şüphesiz en önemli dönemi Hz. Peygamber
dönemidir. Bu dönem vahiy kaynaklı, vahyin kontrolünde ve her açıdan en güzel
örnek olan Hz. Peygamber’in İslâm devletinin temellerini attığı dönemdir. Allah’ın
tüm insanlığa gönderdiği son peygamber olan Hz. Muhammed, insanlara ilahi mesajı
tebliğ etmenin yanı sıra bir eş, bir baba, bir kumandan ve bir devlet başkanı olarak
tebliğ ettiği mesajın hayata nasıl tatbik edileceğini bizzat yaşayarak göstermiştir. Hz.
Peygamber döneminden sonra İslâm tarihinin en önemli safhası Hulefâ-yı Râşidîn
dönemidir. Hz. Peygamber’in çevresinde yetişen, onun yanında bulunarak her alanda
erdemli davranışlara şahit olan ve İslâm kültüründe sahabe olarak ifade edilen
arkadaşları, Allah Rasulü’nün vefatından sonra İslâm devletinin ne şekilde
yönetileceği, Müslümanların sorunlarının nasıl çözüme kavuşturulacağını temsil eden
nesil olmaları bakımından ayrı bir öneme sahiptirler.
Elinizdeki kitap, İslâm tarihinin bu en önemli iki dönemini, Hz. Peygamber ve
Hulefâ-yı Râşidîn dönemlerini kapsamaktadır. On dört bölümden oluşan kitapta
İslâm’ın doğduğu dönemin daha iyi anlaşılması amacıyla Arap yarımadası ve İslâm
öncesi Arap toplumu hakkında bilgi verilmiş, ardından Hz. Peygamber’in soyu, ailesi,
doğumu, peygamberlik öncesi hayatı, İslâm’ın Mekke dönemi, hicret ve Medine
dönemi, Mekkeli müşriklerin yanı sıra diğer müşrik Arap kabileleri, Yahudiler ve
Hıristiyanlarla ilişkiler, Hz. Peygamber’in çeşitli hükümdarlara gönderdiği İslâm’a
davet mektupları ve kendisine gönderilen elçiler, vefatı ve ardından başlayan Hulefâyı Râşidîn dönemi halifeleri olan Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali dönemleri gibi
temel konulara yer verilmiştir. Her bir konu oldukça fazla detaya sahip olduğundan
konular ana hatlarıyla ele alınmış, her bir konuyla ilgili geniş bilgi edinilebilecek

çalışmalara bölüm sonlarındaki “Uygulama” başlığı altında işaret edilmiştir. Kitabın
tüm öğrenci ve okuyuculara faydalı olmasını temenni ederim.
Dr. Öğretim Üyesi Cumhur Ersin Adıgüzel
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YAZAR NOTU
İslâm Tarihi dersi, Hz. Muhammed dönemi ve onun vefatından sonraki
dönemde halife olarak seçilen Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali dönemlerini
içermektedir. İslâm tarihinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için İslâm’ın doğduğu
bölge olan Arap yarımadasının coğrafi özelliklerinin, sosyal yapısının ve İslâm öncesi
Arap toplumunun dini inançları ele alınmış ve ardından Hz. Muhammed’in doğumu,
peygamberlik öncesi hayatı, peygamber olarak vazifelendirilmesi, İslâm’ın Mekke
dönemi, Medine dönemi, Müslümanlarların Mekkeli müşrikler, Yahudiler ve
Hırisiyanlarla olan ilişkileri, Hz. Peygamber’in vefatından sonra başlayan “Dört
Halife” döneminde İslâm devletinin siyasi ve toplumsal meselelerine yer verilmiştir.
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1. İSLAM’IN DOĞDUĞU COĞRAFYA:
ARAP YARIMADASI VE İSLÂM ÖNCESİNDEKİ GENEL
DURUMU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. ARAP YARIMADASI COĞRAFYASI
1.2. İSLAM’DAN ÖNCE ARAP YARIMADASI’NDA KURULAN DEVLETLER
1.2.1. Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler
1.2.2. Güney Arabistan’da Kurulan Devletler
1.3. HİCÂZ BÖLGESİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Arap Yarımadası’nın coğrafî yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. İslâm öncesinde Arap Yarımadası’nın kuzeyinde hangi devletler kurulmuştur?
3. İslâm öncesinde Arap Yarımadası’nın güneyinde hangi devletler kurulmuştur?
4. İslâm öncesinde İslâm’ın doğduğu yer olan Hicâz bölgesindeki idari yapı
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Arap Yarımadası
Coğrafyası’nın İslâm
Öncesi Tarihi

Arap Yarımadası’nın
coğrafi yapısı, bölgesel
taksimatı, İslâm öncesi
dönemde Arap
Yarımadası’nda kurulan
devletler
Hz. Peygamber’in sadece
Müslümanlara değil bütün
insanlığa yönelik
mesajlarının kavranması

Hicâz Bölgesi ve
Mekke’nin İslâm
Öncesindeki Durumu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar

Cezîreü’l-Arab: Arap yarımadasını ifade etmek üzere İslâm
kaynaklarında kullanılan coğrafi terimdir.


Hicâz: Arap yarımadasının batısında, Mekke ve Medine’yi içine
alan bölgeye verilen isimdir.


Hz. İbrahim: En meşhur peygamberlerden biri olup eşi Hz. Hâcer ve

oğlu İsmail’i Allah’ın emri üzerine Mekke’ye getirerek burada Kâbe’yi inşa etmiştir.
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Giriş
Arap yarımadası sadece İslâm tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da
son derece önemli bir bölgedir. Zira VII. yüzyıl başlarında bu coğrafyada doğan
İslâmiyet bir asır içinde Orta Asya’dan İberya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya
yayılmıştır. Bu bölümde İslâm’ın doğup İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in
yaşadığı topraklar olan Arap yarımadasının coğrafi özellikleri ve İslâm öncesindeki
tarihi ele alınacaktır.
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1.1.Arap Yarımadası Coğrafyası
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alan Arap yarımadası
son derece önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Doğusunda Basra Körfezi ve Uman
Denizi, batısında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, güneyinde Arap Denizi ve Aden
Körfezi yer alır. İslâm kaynaklarında “Şibhü cezîreti’l-Arab” şeklinde yer
almaktayken kısaltılarak “Cezîretü’l-Arab” şeklinde kullanılmıştır. Dilimizde
Arabistan veya Arap yarımadası olarak ifade edilmektedir.
Hz. Muhammed’in doğduğu şehir olan Mekke, Arap yarımadasının batısında yer
alan Hicâz bölgesinde bulunur. Hicâz bölgesinin Mekke dışındaki diğer önemli
şehirleri Tâif ve Medine’dir. Hicâz bölgesinin batısında, ona dahil olduğu kabul
edilen Tihâme ovası yer alır. Bu ova, Kızıldeniz kıyısında genişliği 80-100 km. kadar
olan dar bir kıyı kesimi boyunca uzanır. Hicâz’ın doğusunda, Arap yarımadasının
ortasında bulunan Necid platosu yer alır. Necid ve Tihâme’nin bulunduğu bölge
kaynaklarda “Taşlık Arabistan” (Arabia Petreca) ismiyle ifade edilir. Necid
platosunun güneydoğusunda Yemâme yer alır. Arap yarımadasının güneybatı ucunda
Yemen bulunur. Yemen’in kuzeyinde Necrân, ortasında San‘a, güneyinde ise Taiz
meşhurdur. Yemen’in doğusunda dağlık bir bölge olan Hadramut yer alır. Hadramut
ve Arap yarımadasının en doğu kısmında Uman bulunur. Arap yarımadasının
güneyindeki bu bölge kültürel ve ekonomik açılardan gelişmiş olduğundan “Mes’ud
Arabistan” (Arabi Fellix) olarak isimlendirilir. Yarımadanın kuzeyinde Nüfûd
güneyinde Rub‘ulhilâlî çölleri yer alır. Bu iki büyük çöl, bir şerit halinde uzanan
Dehnâ çölü ile birbirlerine bağlanır. Çöllerle kaplı bu bölge coğrafyacılar tarafından
“Çöl Arabistan” (Arabia Deserta) şeklinde isimlendirilmiştir. Kuzeyde yer alan Suriye
ve Irak’ın Arap yarımadasına dahil olup olmadığı tartışmalıdır. Arap yarımadasının
meşhur şehirleri arasında Mekke, Tâif, Medine, San‘a, Hayber, Dûmetülcendel,
Fedek, Teymâ, Vâdilkurâ ve Maknâ ilk akla gelenlerdir.
Toprakları büyük ölçüde sıcak ve kurak iklimin etkisinde bulunan Arap
yarımadasında sıcaklık kuzeyden güneye ve platolardan alçak kesimlere inildikçe
artar. Az yağış alan Arap yarımadasının büyük bölümünde çöl iklimi görülür. Bu
iklim özelliğinin bir sonucu olarak gece ile gündüz sıcaklık farklı oldukça fazladır.
Tarımın yapıldığı bölgelerde özellikle hurma önemli bir yere sahiptir. Meyvesi
dışında, hurma ağacından çeşitli şekillerde istifade edilir. Mekke yakınlarındaki Tâif
hurmalarıyla meşhurdur. Hayvanlar arasında ise deve ayrı bir öneme sahiptir.
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Devenin sıcak iklime dayanıklılığı ve günler boyunca su içmeden dayanabilmesi,
yarımadanın iklimi ve coğrafi şartları ile bölge halkının başta ticaret olmak üzere
çeşitli ihtiyaçları göz önüne alındığında niçin böyle bir öneme sahip olduğu kolayca
anlaşılır. Araplar deveden sadece taşımacılıkta istifade etmemekte, aynı zamanda
etinden, sütünden, yününden ve derisinden de faydalanmaktaydılar.

1.2. İslâm’dan Önce Arabistan’da Kurulan Devletler

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Arap yarımadasının çeşitli

bölgelerinde tarih boyunca çok sayıda devlet kurulmuştur. Yarımadanın orta-batı
kesiminde yer alan Hicâz bölgesinde ise İslâm’ın doğuşuna kadar herhangi bir devlet
kurulmadığı, bu bölgede insanların yerleşik veya göçebe kabileler halinde yaşadıkları
bilinmektedir. Yarımadanın kuzey ve güney kesimlerinde İslâm öncesinde kurulan
devletleri tanıyalım.

1.2.1. Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler

İslâm öncesinde Arap yarımadasının kuzeyinde Nabatîler, Tedmürlüler,

Gassânîler, Hireliler ve Kindeliler’in devlet kurdukları bilinmektedir.
Nabatîler
Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lût gölü arasında MÖ IV. yüzyılda
kurulduğu tahmin edilen Nabatî krallığının merkezi günümüzde Ürdün sınırları içinde
yer alan Petra şehriydi. Roma İmparatorluğu ile Arap yarımadası arasındaki geçiş
koridorundaki

ticaret

yolunu

ellerinde

tutan

Nabatîler’in

varlığına,

Roma

İmparatorluğu ile ilişkilerinin bozulmasından sonra MS II. yüzyıl başlarında
İmparator Traianus tarafından son verildi.
Tedmürlüler
Tedmürlüler Suriye’nin orta kısmında, Humus’un 145 km. doğusunda yer alan
başkentleri Tedmür şehrine nispetle isimlendirilmiştir. Kalıntıları günümüze ulaşmış
görkemli şehir “Palmyra” (Palmira) adıyla da anılan Tedmürlüler en parlak
dönemlerini II-III. yüzyıllarda yaşamış ve Tedmür şehri döneminin önemli ticaret
merkezlerinden biri haline gelmişti. Roma İmparatorluğu ile Sâsânîler arasındaki
savaşları fırsat bilerek bağımsızlığını ilan eden Uzeyne’nin ölümünden sonra idareyi
eline alan eşi Zeyneb’in Roma İmparatorluğu ile mücadele esnasında 272 yılında esir
edilmesi üzerine Tedmür krallığı yıkıldı.
Gassânîler
Yemen’de yerleşik iken III. yüzyılda Suriye bölgesine göç eden Gassânîler
burada bir devlet kurdular ve komşusu oldukları Bizans’ın etkisiyle Hıristiyanlığı
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kabul ettiler ve Bizans’a tabi olarak varlıklarını sürdürdüler. Sâsânîler ve Lahmîlere
karşı mücadele ettiler. II. Hâris b. Cebele döneminde (529-569) en parlak dönemlerini
yaşayan Gassânîler, İslâm ordularının Suriye bölgesine ilerlediği dönemlerde Bizans
ordusu içinde yer aldılar. Hz. Ömer döneminde bölgenin fethedilmesiyle Gassânî
varlığı son buldu.
Lahmîler
Arapların Kahtânî koluna mensup olan Lahmîler, Irak bölgesine yerleşmişler ve
III. yüzyıl ortalarında Hire’de bir devlet kurmuşlardır. Sâsânîler’in vassalı olarak
Bizans ve göçebe Arap kabilelerinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı bir
tampon vazifesi üstlendiler. Putperestlik, Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecûsîlik,
Maniheizm ve Mazdekizm gibi çeşitli inançların yaygın olduğu Hire’de Hıristiyanlık
erken dönemlerden itibaren etkili olmuş ve bölge zaman içinde Nestûrî Hıristiyanlığın
merkezi haline gelmiştir. Tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşan Lahmîler döneminde
Hîre ve Enbâr şehirlerinde Arap dili gelişim göstermişti.
Kindeliler
Lahmîler gibi Kahtânî Araplarından olan Kindeliler yerleşik oldukları
yarımadanın güney bölgesinden orta-kuzey kısımlara doğru geçerek Filistin-SuriyeMezopotamya bölgelerine yerleşmişler ve V. yüzyılın sonlarına doğru Himyerîler’e
bağlı olarak Hucr b. Amr tarafından bir devlet kurmuşlardır. Bundan kısa bir süre
sonra Bizans İmparatorluğu ile ilişkiler geliştiren ve Hîreliler’i hakimiyetleri altına
alan Kindeliler VI. yüzyılın ortalarından itibaren güçlerini kaybettiler ve İslâm
fetihlerine kadar Bizans’ın müttefiki olarak bölgede varlıklarını sürdürdüler.

1.2.2. Güney Arabistan’da Kurulan Devletler
Maînliler

Arap yarımadasının güney batısında yer alan Yemen’de MÖ 1400-650 yılları
arasında hüküm süren krallığın merkezi Maîn şehriydi. Ellerinde tuttukları işlek
ticaret yollarının verdiği avantajla Hindistan ve Çin’den gelen ürünleri Arap
yarımadasının kuzeyine satarak büyük kazanç elde etmişlerdi.
Sebeliler
Maîn krallığının yıkılmasının ardından ortaya çıkan Sebeliler, Me’rib şehrini
merkez edinerek MÖ 750-115 yılları arasında hüküm sürmüşlerdi. Ticaretin yanı sıra
tarımla da ilgilenen Sebeliler’in bu amaçla su kanalları inşa ettikleri bilinmektedir.
Varlıklarına Himyerîler tarafından son verilmiştir.
Himyerîler
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Sebeliler’in yıkılmasından sonra Arap yarımadasının güneyinde hüküm süren
Himyerîler, Maîn ve Sebeliler’in aksine savaşçı bir politika takip ederek topraklarını
genişlettiler ve nihayet Arap yarımadasının en önemli askerî gücü haline geldiler.
Bulundukları bölgede nüfuzunu artırmak isteyen Sâsânîler ve Habeşlilerle mücadele
eden

Himyerîler,

Arap

yarımadasındaki

Yahudilik-Hıristiyanlık

rekabetinde

Yahudiliği benimsediler. Himyerî hükümdarı Zû Nüvâs, Necrânlı Hıristiyanları
Yahudiliği kabul etmeye zorladı ve bunu kabul etmeyen çok sayıda kişiyi açtırdığı
ateş çukurlarında diri diri yaktı. Bölgenin Hıristiyan halkı uğradıkları bu zulüm
karşısında Habeş krallığından yardım istedi. Yemen’e giren kalabalık bir Habeş
ordusu 525 yılında Zû Nüvâs’ı öldürerek Himyerî hakimiyetine son verdi.

1.3. Hicâz Bölgesi

Arap yarımadasının batı bölgesinde Mekke, Tâif ve Medine şehirlerinin yer

aldığı bölge olan Hicâz, dünyanın en eski yerleşim birimleri arasındadır. Hicâz
bölgesinin en önemli şehri olan Mekke’nin bilinen tarihi, Hz. İbrahim’in eşi Hz.
Hâcer ve oğlu İsmail’i Allah’ın emri üzerine buraya getirerek Kâbe’yi inşâ etmesine
kadar gitmekte, bundan öncesiyle ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Hz. İbrahim’in
Mekke’ye gelişinden önce burada Amâlika adıyla bilinen eski Arap kabilelerinin veya
Cürhümlüler’in yaşadığı rivayet edilmektedir.
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet tarafından en büyük peygamberler
arasında kabul edilen Hz. İbrahim’in eşi Sâre’den çocuğu olmaması üzerine Sâre,
Hâcer adlı cariyesini kendi rızasıyla ikinci eş olarak vermişti. Hz. İbrahim’in bu ikinci
eşinden İsmail adlı oğlunun dünyaya gelmesi, ilk eşi Sâre’de kıskançlığa sebep olmuş
bu da aile içinde huzursuzluk meydana getirmişti. İslâm kaynaklarına göre Hz.
İbrahim Allah’ın emriyle eşi Hâcer ve oğlu İsmail’i yaşadıkları bölge olan
Filisten’den alarak Mekke’ye getirmiş ve onları burada bıraktıktan sonra tekrar
Filistin’e dönmüştü. Hâcer ile oğlu İsmail, sıcak ve kurak bir iklimi olan Mekke’de
bir süre sonra susuzluk çekmeye başladı. Anne Hâcer, küçük yaştaki oğluna su
bulabilmek için Safâ ve Merve arasında koşturduğu bir esnada, çocuğun bulunduğu
yerden bir suyun fışkırdığını gördü. Zemzem adı verilen bu kaynak, zamanla
Mekke’yi kervanların konak yeri haline getirdi. Bir süre sonra da Yemen’den gelen
Cürhümlüler Mekke’ye yerleşti. İsmail onlardan Arapça’yı öğrendi ve bu kabileden
biriyle evlendi. Hz. İbrahim, ailesini ziyaret etmek üzere Filistin’den Mekke’ye
gelmekteydi. Mekke’ye üçüncü gelişinde, Allah’ın emri üzerine oğlu İsmail ile
birlikte Kâbe’yi inşâ etmeye başladı. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bazı âyetlerden
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Kâbe’nin Hz. İbrahim’den önce de var olduğu, ancak zaman içinde yıkılarak yok
olduğu, Hz. İbrahim tarafından yeniden inşâ edildiği anlaşılmaktadır. Kâbe inşâ
edildikten sonra Cebrail hac ibadetinin yapılışını Hz. İbrahim’e öğretti. O da insanları
hac ibadetine davet ederek görevini tamamladı ve oğlu İsmail’i Mekke’de bırakarak
Filistin’e döndü. Böylece Mekke’de tevhid geleneği başlamış oldu.
Babasının şehirden ayrılmasıyla birlikte Mekke’nin idaresi Hz. İsmail
tarafından yürütülmeye başlandı. Ne var ki şehir idaresi bir nesil sonra
Cürhümlüler’in eline geçti. Cürhümlüler önceleri Hz. İsmail’in tebliğ ettiği tevhid
inancını kabul etmişlerse de, zamanla sapkınlığa düştüler. Kâbe’ye saygısızlık
ettikleri gibi, hac için şehre gelenlere de kötü davrandılar. Cürhümlüler’in Mekke
idaresine, Arap yarımadasının güneyinde meydana gelen sel sebebiyle Mekke’ye
gelen Huzâalılar tarafından son verildi. Amr b. Luhay liderliğindeki Huzâalılar,
yaptıkları savaşta Cürhümlüler’i mağlup ederek şehirden çıkardı. Cürhümlüler
şehirden ayrılmadan önce Hacerülesved’i yerinden sökerek bir yere gömdüler,
Zemzem kuyusunu da kapatarak yerini belirsiz hale getirdiler.
Huzâa kabilesinin lideri Amr b. Luhay, Suriye’nin Belkâ yöresinde
yaşayanların puta taptıklarını görmüş ve ilk defa karşılaştığı bu manzara karşısında
hayretler içinde kalmıştı. Bunun mahiyetini öğrenmek için soru sorduğunda, halkın
söz konusu putları tanrı olarak kabul ettikleri, onların düşmanlarına karşı kendilerine
yardım ettikleri, kuraklıkta kendilerine yağmur yağdırdıkları şeklinde cevap vermesi
üzerine onlardan kendisine bir put vermelerini istemiş, ve kırmızı akikten yapılmış
“Hübel” adlı bir putla Mekke’ye dönmüştü. Bu putu Kâbe’ye yakın bir yere
yerleştiren Amr, kabilesini bu puta tapınmaya davet etmişti. Hz. İbrahim’den beri
Mekke’de var olan tevhid geleneği, bu olayla birlikte putatapıcılıkla gölgelenmiştir.
Zamanla Kâbe’nin içi, çevresi ve şehrin farklı yerlerine çok sayıda put
yerleştirilmiştir. Mekke halkı ve çeşitli kabileler arasında bu putlara tapınma
yaygınlaşırken, tevhid inancı da İslâm’ın doğuşuna kadar şehirde yaşamaya devam
etmişti.
Mekke idaresi ve Kâbe hizmetleri Huzâalılar’dan sonra Kureyş kabilesinin
eline geçti. Hz. İsmail’in torunlarından Adnan’ın soyundan gelen bu kabile uzun bir
süre Mekke çevresinde dağınık halde yaşamıştı. V. yüzyılın ilk yarısında, Kureyş
kabilesine adını veren Fihr (Kureyş) b. Mâlik’in altıncı dereceden torunu olan Kusay
b. Kilâb, Kinâne ve Kudâa kabilelerinin de yardımıyla Mekke idaresi ve Kâbe
hizmetlerinin Kureyş kabilesine intikalini sağladı. Dağınık halde yaşayan kabilesini
11

bir araya getirerek Mekke’ye yerleştirdi. Mekke topraklarını on parçaya ayırarak
Kureyş’in on kolu arasında paylaştırdı. Cürhümlüler’in yerinden sökerek gömdükleri
Hacerülesved’i tekrar Kâbe’deki yerine koydu. Mekke idaresi ve Kâbe ile ilgili
vazifeleri belirledi. Kusay’la birlikte başlayan ve İslâm dönemine kadar devam eden
bu hizmetler şöyleydi:
Dârünnedve: Kureyş kabilesinin önemli meselelerinin görüşüldüğü yer olan
Dârünnedve, Kusay tarafından

yaptırılmıştı.

Kapısı

Kâbe’ye doğru açılan

Dârünnedve, savaş ve barış kararlarının alındığı, idari kararlara varılan meclisti.
Dârünnedve’ye Kusayoğulları dışında Kureyş boylarının kırk yaşının üstündeki
liderleri katılabilirdi.
Kıyâde: Ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığını ifade eden vazifeydi.
Livâ: Kabileye ait sancağın muhafazası vazifesidir.
Hicâbe (Sidâne): Kâbe’nin bakımı, kapı ve anahtarlarının muhafazası
vazifesidir. Bu görevi yürüten kişi belirli zamanlarda Kâbe’yi ziyarete açar ve onun
izni olmadan kimse Kâbe’ye giremezdi.
Sikâye: Bu vazifeyi yürüten kişi, Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su
temininden sorumluydu.
Rifâde: Hacıların ağırlanması ve yiyecek temininin sağlanması vazifesiydi.
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Uygulamalar
1. Arap yarımadasının coğrafi konumunu inceleyerek İslâm öncesi dönemde
bölgede kurulmuş devletlerin Roma, Sâsânî, Hint ve Çin ile ilişkileri hakkında
bir değerlendirme yapınız.
2. Kaynakça’da işaret edilen eserlere müracaat ederek İslâm öncesi dönemde
Hicâz bölgesi ve Mekke’nin tarihi hakkında daha geniş bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1. Arap yarımadasının coğrafi özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2. Mekke şehrinin kuruluşu ve İslâm’ın doğuşuna kadarki idaresi hakkında bilgi
veriniz.
3. Kureyş kabilesinin Arap yarımadasındaki etkinliği hangi dönemden itibaren
artmıştır?
4. İslâm öncesinde Arap yarımadasında kurulan devletleri sayınız.
5. İslâm öncesinde Kâbe ile ilgili belirlenmiş hizmetleri sayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Arap yarımadası Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir noktada yer
alır. Batıda Kızıldeniz ve Akabe körfezi, doğuda Basra körfezi ve Uman Denizi,
güneyde Arap Denizi ve Aden körfezi ile çevrilidir. Hicâz, Necid, Tihâme, Uman,
Bahreyn, Yemen ve Hadramut yarımadanın başlıca bölgeleridir.
Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinin başında gelen Arap yarımadasının
kuzey ve güney bölgelerinde İslâm’ın doğuşuna kadar çeşitli devletler kurulmuştur.
Mekke’nin bulunduğu Hicâz bölgesinde ise herhangi bir devletin kurulmadığı,
buradaki

toplulukların

göçebe

veya

yerleşik

kabileler

halinde

yaşadıkları

bilinmektedir.
Hz. Muhammed’in doğup büyüdüğü şehir olan Mekke’de yerleşik hayatın Hz.
İbrahim’in eşi Hâcer ve oğlu Hz. İsmail’i buraya getirmesiyle başladığı bilinmektedir.
Daha sonra şehre yerleşen Cürhümlüler idareyi ellerine almışlar, bir süre sonra Arap
yarımadasının güneyinden Mekke’ye gelen Huzâalılar Cürhümlüleri şehirden
çıkararak Mekke’nin idaresini ele geçirmişlerdir. Şehirde Hz. İbrahim ile birlikte
tevhid inancı da başlamış olmakla beraber, Huzâa kabilesi lideri Amr b. Luhay’ın bir
iş için gittiği Suriye’den Mekke’ye dönüşünde Hübel adlı putu beraberinde
getirmesiyle putperestlik halk arasında yaygınlık kazanmıştır. Hz. İsmail’in
torunlarından Adnan’ın soyundan gelen Kusay b. Kilâb, bölgedeki bazı Arap
kabilelerinin de desteğiyle Mekke idaresinin Huzâalılar’dan Kureyş kabilesine
geçmesini sağlamış ve İslâm’ın doğuşuna kadar şehir idaresi ve Kâbe’nin hizmetleri
Kureyş kabilesinin uhdesinde kalmaya devam etmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’dan önce Güney Arabistan’da kurulan
Arap devletlerinden biridir?
a.

Nabatîler

b.

Hîreliler

c.

Himyerîler

d.

Kindeliler

e.

Tedmürlüler

2. Tedmür Krallığı’nın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Palmirliler
b. Himyerîler
c. Kindeliler
d. Mainliler
e. Sebeliler
3. Gassânîler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a.

Güney Arabistan’da kurulmuşlardır.

b.

III. yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç ettiler

c.

Mecûsîliği kabul etmişlerdi.

d.

Sasânîler’in vassalı idiler.

e.

Bizans-Sâsânî savaşlarında Sâsânî saflarında savaştılar.

4. Lahmîler’in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Medâin
b. San’a
c. Hire
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d. Kûfe
e. Basra
5. Kıyâde terimi Mekke yönetimi ile ilgili hangi görev için kullanılmaktadır?
a. Mekke Meclisi
b. Ordu kumandanlığı
c. Ordu bayraktarlığı
d. Elçilik
e. Hacılara yiyecek temini
6. Aşağıdakilerden hangisi hacılara su temini görevini ifade eder?
a.

Rifade

b.

Liva

c.

Sikaye

d.

Hicabe

e.

Sidane

7. Aşağıdakilerden hangisi Amr b. Luhay için doğrudur?
a. Cürhümlüler’in Mekke’den ayrılırken gizledikleri Haceru’l-Esved’i
bulup yerine koymuştur.
b. Kureyş’i Mekke’ye yerleştirmiştir.
c. Dârünnedve’yi kurmuştur.
d. Mekke’ye putperestliği getirmiştir.
e. Kureyş kabilesinin lideri idi.
8. Hicaz bölgesi Arap yarımadasının batısında yer alır (D / Y)
9. Cürhümlüler’in Mekke’yi terk ederken kapattıkları Zemzem kuyusu,
......................tarafından yeniden açılmıştır.
10. Kızıldeniz Arap yarımadasının .........yönünde yer alır.
Cevaplar: 1. c, 2. a, 3. b, 4. c, 5. b, 6. c, 7. d, 8. D, 9. Abdülmuttalib, 10. Batı
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2. İSLAM ÖNCESİ ARAP TOPLUMU

18

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Dini Hayat
2.2. Sosyal Hayat
2.3. Ekonomik Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Araplar arasında putperstlik inancı ne zaman başlamıştır?
2. Araplar arasında görülen kabilecilik anlayışı ve bu anlayışın altında yatan
sebepler hakkında neler söylenebilir?
3. Genelde Arap yarımadasının ve özel olarak Mekke toplumunun geçim
kaynakları nelerdi?
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Bölümde Hedef Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dini hayat

İslâm’dan önce Arap
yarımadasında görülen din
ve inançlar hakkında temel
bilgi sahibi olmak

Sosyal hayat

İslâm öncesi Araplarda
sosyal hayatın temel
dinamiklerinden
kabileciliğin, yerleşik ve
göçebe hayatın kavranması
Arap yarımadasında
ekonomik hayat, özellikle
fuarlar ve Mekke ticaret
tarihi hakkında bilgi
edinmek.

Ekonomik hayat

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Şirk: Bir başka varlığı ilah olarak Allah’a ortak kılma, putperestlik.


Tevhîd: Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettiği,
Allah’ın var ve bir olduğu temeline dayanan inanç.

anlayış.

Asabiyet: Kabile mensuplarını bir arada ve dayanışma içinde tutan
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Giriş
İslâm öncesi Arap toplumunun dini, sosyal ve ekonomik açıdan hangi şartlara
sahip olduğunun bilinmesi, İslâm’ın gelişinin ve Hz. Peygamberin insanlara
ulaştırdığı mesajların sahip olduğu niteliklerin ve toplum hayatında yaşanan
dönüşümlerin daha iyi anlaşılabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu bölümde
İslâm’ın doğuş yıllarında Arap yarımadası ve Mekke’deki dini inançlar, sosyal
hayatın dinamikleri ve ekonomik hayat incelenecektir.
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2.1. Dini Hayat

İslâm’ın doğuşundan önce Arap yarımadasında putperestlik yaygınlaşmıştı.

İslâm inancına göre “şirk” olarak ifade edilen putperestlik, İslâm öncesi dönemde
Araplara göre kendilerini “tek bir İlah”a yaklaştırmaktaydı. Araplar, yarımadanın
çeşitli bölgelerinde putların bulunduğu evler inşa etmişlerdi. Cahiliye döneminde
kabilelerin kendilerine ait putları bulunduğu gibi, birden fazla kabilenin ortak putunun
bulunduğu da görülebilmekteydi. İbadet şekilleri, putlar adına adak adayıp kurban
kesmek, etraflarını tavaf etmek, onlara dua ve secde etmek gibi faaliyetlerdi. Bir işin
kendileri için iyi olup olmadığını bilmek için putların önünde fal oku çekmek İslâm
öncesi Arap toplumu arasında oldukça yaygın bir uygulamaydı. Kureyşliler putlarını
Kâbe’nin içine ve çevresine yerleştirmişlerdi. Hac ibadeti için Mekke’ye gelen diğer
kabile mensuplarından daha fazla istifade edebilmek için onların putlarını da Kâbe
çevresine yerleştirmişlerdi. İslâm öncesi dönemde Kâbe ve çevresinde 360 kadar put
bulunmaktaydı. Hac ibadeti İslâm öncesi Arap yarımadasının en düzenli ibadetiydi.
Hac mevsimi, ay yılı esasına göre Zilhicce ayının 10. gününe denk gelmekteydi.
Güneş yılı esasına göre ortaya çıkan on günlük farklılık dolayısıyla Kureyşliler,
ihtiyaç duymaları halinde yıla bir ay ilavede bulunarak oluşan bu farklılığı
gidermekte, bir anlamda hac mevsimini bahar veya yaz aylarına denk gelecek şekilde
ayarlamaktaydılar. Bu uygulamaya “nesî” denirdi. Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve
Receb ayları “haram aylar” olarak kabul edilmekte ve bu aylarda barış içinde olmak
esastı. Bu aylarda yapılan savaşlar “Ficar savaşları” olarak isimlendirilmiştir. İslâm
öncesi dönemde Araplar Kâbe’nin yanı sıra haccetme gayesiyle putlarının bulunduğu
diğer yerleri de ziyaret ederlerdi. Cahiliye döneminde Arapların tapındığı en meşhur
putlar Hübel, Lât, Menât, Uzzâ, İsâf ve Nâile ilk akla gelenlerdir.
Hübel: Kureyş’in en büyük putu olup Kâbe’de bulunmaktaydı. Kırmızı
akikten yapılmış olan bu put Amr b. Luhay tarafından Mekke’ye getirilmiştir.
Suriye’den getirilirken sağ eli kırılan puta Kureyşliler tarafından altın bir el
takılmıştır. Bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilirdi. Bir
işi yapıp yapmama konusunda “ezlâm” adı verilen fal oku çekerler ve bunun
sonucuna göre hareket ederlerdi. Bu uygulama için görevliye 100 dirhem ve bir deve
verilirdi.
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Lât: Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putu olan Lât, dört köşeli bir kaya
parçasıydı. Tıpkı Kâbe gibi üzerinde örtü bulunan ve “beytü’r-rabbe” denilen bir bina
inşâ edilmiş, bekçi ve görevliler tahsis edilmişti. Araplar yolculuğa çıkmadan önce ve
döndükten sonra Lât’ı tavaf eder ve onun için kurbanlar keserlerdi.
Menât: Mekke ile Medine şehirleri arasındaki Müşellel denilen bölgede
bulanan siyah bir kaya olan Menât, bütün Arap kabileleri tarafından büyük saygı
duyulan bir puttu. Menât’a sunulan hediyelerin konulduğu bir ev ve bu evi koruyan
bir bekçi vardı. Cahiliye dönemi Arapları tarafından Lât ve Uzzâ ile birlikte Allah’ın
kızlarından biri olarak kabul edilmekteydi. Birçok Arap kabilesi, Kâbe’yi tavaf
ettikten sonra Menât’ı ziyaret etmedikçe hac ibadetlerinin tamamlanmadığına
inanmaktaydı.
Uzzâ: Nahle’de bulunan Uzzâ putu için “Beytü’l-Uzzâ” adında bir ev
yapılmıştı. Uzzâ için kurbanlar kesilmekte ve hediyeler sunulmaktaydı. Arapların
çocuklarına “Abdüluzzâ” adını vermeleri bu puta duydukları derin saygının bir
göstergesidir. Diğer taraftan Cahiliye Arapları Uzzâ’yı anne, Lât ve Menât’ı da onun
kızları olarak görmekteydiler.
İsâf ve Nâile: Rivayete göre Cürhüm kabilesine mensup İsâf adlı bir erkek ile
Nâile adlı bir kadın bir gece gizlice Kâbe’de birleşmiş ve taşlaşmışlardı. İbret olması
için biri Safâ diğeri Merve tepesine dikilen bu taşlara zaman içinde unutularak put
haline getirilmiş ve tapınılmaya başlanmıştı. Kureyş kabilesi lideri Kusay b. Kilâb bu
iki putu Kâbe’nin önüne Zemzem kuyusunun yanına koymuştu. Kureyşliler hac
sırasında bu iki putun önünde traş olur, kurbanlarını keserlerdi.
Bu putlar dışında Arap yarımadasının çeşitli bölgelerinde çok sayıda insan ve
hayvan şeklinde put ve tapınak bulunmaktaydı. Ayrıca evlerde de putlar bulunur ve
aile fertleri bunlara tapınırdı.
İslâm öncesi dönemde Araplar’ın gökleri ve yeri yaratan, yüce yaratıcı olarak
Allah’ın varlığını kabul ettikleri ancak kendilerini ona yaklaştıracakları düşüncesiyle
putlara tapındıkları bilinmektedir. Cahiliye Arapları sağlık ve afiyette olmak, savaşta
galip gelmek, çıkacakları bir yolculuğun iyi geçmesi, erkek çocuk sahibi olmak gibi
amaçlarla putlara ibadet ederlerdi. Bu, onların ahiret inancına sahip olmamalarının bir
sonucuydu.
Mekke’de az sayıda olmakla birlikte Hz. İbrahim’den beri devam edegelen
tevhid inancına sahip kişiler de bulunmaktaydı. “Hanif” olarak bilinen bu kişiler
putperest olmadıkları gibi, Yahudilik ve Hıristiyanlığı da benimsememiş, tevhid
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inancına bağlı kimselerdi. Kus b. Sâide, Varaka b. Nevfel, Amr b. Nüfeyl, Ümeyye b.
Ebü’s-Salt, Züheyr b. Ebû Sülmâ meşhur hanîflerdendi.
Araplar arasında cin, yıldızlar ve meleklere tapınanlar da bulunmaktaydı.
Zühre, Süreyyâ, Utârid ve Zühal yıldızı Cahiliye döneminde kutsal kabul edilen
yıldızlardandı. Araplar arasında Yahudilik inancını benimseyen topluluklar da
bulunmaktaydı. Yahudiler çoğunlukla Yesrib, Hayber, Yemen, Fedek, Teymâ ve
Vâdilkurâ’da yaşamaktaydılar. Yarımadanın bilhassa Bizans etkisinin güçlü olduğu
bölgelerinde Hıristiyanlık yayılmıştı. İran yakınlarındaki Bahreyn’de ise Mecûsîler
bulunmaktaydı.

2.2. Sosyal Hayat

Arap yarımadasının sakinleri iki kısma ayrılır:
a. Arab-ı bâide: Arap yarımadasında eski devirlerde yaşayan ve çeşitli

sebeplerle yok olan Âd, Semûd, Amâlika gibi kavimlerdir.
b. Arab-ı bâkiye: Soyları halen devam eden Araplardır.
ba. Arab-ı Âribe: Anavatanı Yemen olup Güney Arapları olarak da bilinirler.
Bu kabileler Kahtânîler olarak da isimlendirilirler. Çeşitli dönemlerde bulundukları
yerden ayrılarak Arap yarımadasının orta ve kuzey bölgelerine yerleşmişlerdir.
bb. Arab-ı Müsta‘ribe (Mütearribe): Müsta‘ribe, aslen Arap olmayan
zaman içinde Araplaşan kabileleri ifade eder. Arab-ı müsta‘ribe bulundukları bölgeye
atfen Kuzey Arapları, Hz. İsmail’in soyundan geldikleri için İsmailîler veya onun
torunlarından Adnân’a atfen Adnânîler olarak da isimlendirilirler. Hz. İsmail ile
annesi Hz. Hâcer’in dilleri Ârâmîce, Keldânîce veya İbrânîce iken, buraya sonradan
yerleşen Cürhümlülerle karışarak Arapça’yı öğrenmişlerdir. Başlıca kabile ve kolları
Gatafân, Kinâne, Kusay, Kureyş, Hâşim, Mudar, Kays-Aylân, Rebîa, Nizâr,
Mead’dır.
İslâm öncesi Arap yarımadasında genel olarak bir siyasi birliğin bulunmadığı
görülmektedir. Kabileler halinde yaşayan Araplar arasında sosyal yapının temelini
kabile hayatı oluşturmaktaydı. Kabile mensupları arasında adına “kabile asabiyeti”
denilen bir dayanışma anlayışı hakimdi. Bu sebeple soy (neseb) bilgisi son derece
önemliydi. Kan ve soy bağına dayanan bu anlayışa göre bir kişi hangi sebeple olursa
olsun kendi kabilesinden bir kişinin uğradığı bir saldırıda kabilesinden gelecek bir
yardım çağrısı halinde onu korumak, onun yanında olmak zorundaydı. İslâm öncesi
Arap örfü bunu gerektirmekteydi. Bu anlayış bir açıdan sosyal hayatta bir koruma
vazifesi görürken, diğer taraftan kabileler arasında kanlı mücadelelerin yaşanmasına
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da sebep olabilmekteydi. Bu gibi durumlarda davranışın temelinde öç alma duygusu
bulunmaktaydı. Yakını öldürülen taraftan biri intikam alıncaya kadar koku
sürünmeyeceğine,

şarap

içmeyeceğine,

kadınlara

yaklaşmayacağına,

zırhını

çıkarmayacağına vb. yemin ederdi. Yakını öldürülen tarafın katilin kısas olarak
öldürülmesi yerine katilin yakınları tarafından verilecek diyete razı olmaları zillet
olarak görülmekteydi. İslâm öncesi Arap tarihi içinde bu tür kan davaları öylesine
geniş yer tutmaktaydı ki, “eyyâmü’l-Arab” adı verilen kabileler arası savaşlar ve bu
savaşları konu edinen bir tarih anlatıcılığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu savaşlar kan
davası, sürüler, otlaklar, su kaynakları gibi sebeplerden kaynaklanabilmekteydi. Bu
savaşlarda kabilelerin kahramanlık hikayeleri kendi lehlerine olacak şekilde
abartılarak nesilden nesile aktarılmakta, bu da müşterek bir kültür oluşturarak kabile
aidiyetini diri ve güçlü kılmaktaydı. Kabile lideri şeyh, reis veya seyyid gibi isimlerle
anılmakta, cesur, cömert ve birleştirici vasfa sahip olmaları beklenirdi. Savaşlarda
kabile lideri hedef alınır, şayet o öldürülürse zaferin kolayca elde edileceği bilinirdi.
Bu sebeple kabile lideri, kabilesi mensuplarınca özel olarak korunurdu. Savaşlarda
her kabilenin bir sancağı olurdu ve sancağın düşürülmemesi veya düşmanın eline
geçmemesi için büyük gayret sarf edilirdi. Bu sebeple sancak, kabilenin en güçlü
kişilerine verilirdi.
Arapların bir kısmı şehirlerde yerleşik hayat sürerken bir kısmı çöllerde
konargöçer bir hayat yaşamaktaydı. Göçebelere “bedevî” (ehlü’l-bâdiye), köy, kasaba
veya şehirlerde yerleşik bir hayat sürenlere ise “hadarî” (ehlü’l-meder) denilmekteydi.
Kabilelere ait olduğu kabul edilen mülk veya topraklar bulunmaktaydı. Savaş, sulak
alan arama vb. sebeplerle sık sık yer değiştirilirdi. Otlak ve su kaynakları kabile
mensuplarının müşterek kullanımındaydı. Diğer kabileler üzerine düzenlenen yağma
ve akınlar, kabilelerin gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktaydı.
Her kabilenin gücü bir değildi; kimi zayıf, kimisi güçlüydü. Bu sebeple
kabileler arasında anlaşma, yardımlaşma, dayanışma ve himaye anlaşmaları
yapılmaktaydı. Genellikle dış tehlike ve tehditlerden korunma amacıyla yapılan ve
“hilf” denilen bu anlaşmalarda kabile mensupları bir araya gelir ve yemin ederlerdi.
Bu yemin sonrasında farklı kabileler artık tek bir kabileymiş gibi kabul edilir ve birine
yönelen bir saldırıya hep birlikte karşılık verilirdi. Birinin üçüncü bir tarafa verdiği
emân diğeri tarafından da verilmiş gibi sayılırdı. Sonu savaşa varacak olsa da verilen
sözlere sadık kalınırdı. İhtiyaç halinde anlaşmaya uymayan bir kabile kınanır ve
hıyanetle suçlanırdı.
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Kabile geleneklerine aykırı hareket edenler önce uyarılır, kabile liderleri
tarafından yapılan uyarılara kulak asmayanlar cezalandırılır, aile ve kabileleriyle
bağları kesilirdi. Kabileden kovulan kişiler hac mevsiminde ve panayır dönemlerinde
ilan edilirdi.
Arap toplumunda kabilenin diğer kabilelerden üstünlüğü düşüncesini dile
getirmenin önemli yollarından biri şiirdi. Her kabilenin şairleri olur ve bunlar
kabilelerinin geçmişteki başarılarını, zaferlerini, övünülecek yönlerini işleyen şiirler
söylerler, ayrıca düşmanlarını küçük gösterirler veya onları hicvederlerdi. Şairler
kabileler arasındaki müzakerelere katılırlar ve şiir sanatındaki maharetlerini burada
gösterirlerdi. Kabileler de şairleriyle iftihar ederler ve onların şiirlerinin yayılması için
gayret gösterirlerdi.
İslâm öncesi Arap toplumu hürler, mevâlîler ve kölelerden oluşmaktaydı.
Hürler de âvâm ve eşrâf olmak üzere ikiye ayrılırdı. Köle ve cariyeler efendilerine
tam bir itaatle mükelleflerdi. Efendileri onları hangi işlerde çalıştırıyorlarsa o işlerde
çalışırlardı. Köleler mal gibi miras bırakılırdı. Bir köle azad edilmesi halinde mevâlî
statüsüne geçerdi. Bunlar artık köle olmasalar da hür insanlarla evlenemezlerdi.
Ataerkil aile yapısının hakim olduğu İslâm öncesi Arap toplumunda akrabalık
erkek yoluyla kurulur ve neseb erkek üzerinden devam ederdi. Erkek istediği kadar
kadınla evlenebilirdi ve boşanma yetkisi erkekteydi. Kadının sosyal hayatta itibarı
bulunmadığı gibi mirastan hak da alamazdı. Erkek çocuk sahibi olmak iftihar vesilesi
idi, çünkü savaş durumunda savaşçı olan erkek, maddi gücün en önemli şey olduğu
Arap toplumu için güç kaynağıydı. Bunun tam aksi olarak kız çocuğu sahibi olmak
bir utanç sebebi olarak görülmekteydi. Hatta kız çocuklarını diri diri gömen kimselere
rastlanabilmekteydi. Kız çocuklarının öldürülmesi kimi zaman fakirlik endişesinden
de kaynaklanmaktaydı.
Zina, içki, faiz, yağmacılık, çapulculuk, kan davaları ve kabileler arası
savaşların yaygın olduğu İslâm öncesi Arap toplumunda bilhassa Yahudi ve
Hıristiyanlar arasında toplumu bu kötülüklerden koruyacak bir peygamber beklentisi
mevcuttu.

2.3.

Ekonomik Hayat

Arap yarımadasının topraklarının tarıma elverişli olan kısımlarında hurma,
üzüm, tahıl vb tarımın başlıca ürünleriydi. Mekke gibi coğrafi açıdan toprakları tarıma
elverişli olmayan yerlerde ticaret en önemli geçim kaynağıydı. Şehrin “sûk” adı
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verilen çarşı ve pazarlarının yanı sıra, Mekke çevresinde genellikle hac mevsiminde
ve haram aylarda kurulan panayırlar ticaret için yarımadanın çeşitli bölgelerinden
tüccarları şehre çekerdi. Bu panayırların bir kısmı farklı milletlerden tacirlerin
katıldığı uluslar arası bir mahiyete sahipti. Ticaretin yanı sıra sosyal ilişkiler açısından
da önemli bir buluşma mekanı olan panayırlarda şiirler okunur ve beğenilen şiirler
Kâbe’nin duvarına asılırdı. Cahiliye döneminde yaşamış yedi veya on şairine ait olup
Kâbe duvarına asılan bu şiirler “el-Muallakât” veya “el-Muallakâtü’s-seb‘” adıyla
meşhur olmuştu. İmruülkays b. Hucr, Tarafe b. Abd, Lebîd b. Rebîa, Amr b. Külsûm,
Nâbiga ez-Zübyânî şiirleri Kâbe duvarına asılan şairlerdendi.
İslâm öncesinde Arap yarımadasında kurulan panayırların en önemlileri
şunlardır:
Ukâz: Zilkâde ayının başında Mekke’ye üç günlük mesafede Tâif-Nahle
arasında kurulan Ukâz panayırı yirmi gün devam eden uluslar arası bir panayırdı.
Kureyş’in devamlı katıldığı bu panayırda Mısır, Suriye, Irak ve Yemen bölgelerinden
gelen at, deve ve çiftlik hayvanları, giyim, savaş malzemeleri, deri ürünleri gibi
mallar alınıp satılırdı.
Mecenne: Mekke yakınlarında bulunan Mehruzzehrân’da Zilkâde ayının son
on gününde kurulurdu.
Zülmecâz: Zilhicce ayının ilk sekiz gününde Arafat’a yaklaşık 6 km.
mesafede bulunan Zülmecâz’da kurulurdu. Hacılar Mecenne panayırının ardından
buraya gelerek sekiz gece kalırlar, Arafat’a gideceklerinde buradan ayrılırlardı.
Hubâşe: Receb ayı başında Hicâz-Yemen kervan yolu üzerinde kurulan
Hubâşe panayırı sadece Arap kabilelerinin katıldığı bir panayırdı. Hubâşe panayırında
ticaretin yanı sıra, esirler fidye ödenerek yakınları tarafından kurtarılır ve haklarında
kısas uygulanmasına karar verilen katiller burada cezalandırılırdı.
Bu panayırlar dışında Hint okyanusu kıyısında Aden’de iki tane panayır
bulunmaktaydı. Arap yarımadasının kuzeyinde yer alan Dûmetülcendel panayırı
bölgenin önemli panayırlarından biriydi.
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Uygulamalar
1. Arap toplumunun temel unsuru olan kabile anlayışı hakkında daha geniş
bilgi edinmek için Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan “Arap”
maddesini inceleyiniz. Kütüphanenizde mevcut değilse www.islamansiklopedisi.info
adresinden online erişebilirsiniz.
2. Mekke toplumunun İslâm’ı kabul etmek istemeyişinin ekonomik nedenleri
hakkında bir değerlendirme yapınız.
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Uygulama Soruları
1. İslâm öncesinde Arap toplumunda yayılan dini inançlar hakkında genel
bilgi veriniz.
2.

Kabile

anlayışının

Arap

toplumundaki

yeri

hakkında

neler

söyleyebilirsiniz?
3. Mekke ve civarında düzenlenen panayırların şehir ve Arap yarımadasının
ekonomik hayatı açısından taşıdığı önem hakkında değerlendirme yapınız.

31

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslâm öncesi Arap yarımadasın putperestlik hakimdi. Kâbe ve çevresinde çok
sayıda put bulunmaktaydı. Lât, Menât, Uzzâ ve Hubel bunların en meşhurları idi.
Müşrikler dışında Arap yarımadasında Hıristiyan, Yahudi ve tevhid inancına sahip
hanifler de bulunmaktaydı.
İslâm öncesinde Arapların bir kısmı göçebe bir kısmı ise yerleşik hayat
yaşamaktaydı. Arap toplumunda kabilecilik anlayışı esastı. Bir kişinin kabile bağı
herşeyin önünde gelmekteydi. Kabilecilik anlayışına göre bir kişi haksız dahi olsa
kendi kabilesinden olan bir kişiyi savunmak durumundaydı.
Arap yarımadasının tarıma elverişli kısımlarında tarım yapılmaktaydı. Tarım
ürünleri arasında hurma başta gelmekteydi. Mekke gibi coğrafi yapısı açısından
tarıma elverişli olmayan bölgelerde ticaret gelişmişti. Belli mevsimlerde kurulan
Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz gibi panayırlar Arap yarımadası dışından da tüccarların
katıldığı uluslararası nitelikli panayırlardı.
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Bölüm Soruları
1.

Araplarda kabileler arası savaşların genel adı nedir?

a.

Eşhurul-hurum

b.

Yevmü Dâhis ve Gabrâ

c.

Hilfü’l-ahlâf

d.

Eyyâmü’l-Arab

e.

Emvâlü’l-muhaccere

2.
Tarihin eski devirlerinde yaşamış, Âd ve Semûd gibi soyları devam
etmemiş olan Arap kabilelerine ne ad verilir?
a.

Arab-ı âribe

b.

Arab-ı mütearribe

c.

Arab-ı mustaribe

d.

Arab-ı bâkiye

e.

Arab-ı bâide

3.
Arabistan’da kurulan panayırlar içerisinde ekonomik değeri yanında
kültürel bakımdan en önemli panayır hangisidir?
a.

Ukâz

b.

Mecenne

c.

Hubâşe

d.

Zülmecâz

e.

Debâ

4. Câhiliye döneminde aşağıdaki putlardan hangisi Tâif’te bulunmaktaydı?
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a. Menât
b. Uzzâ
c. Lât
d. Hübel
e. İsâf ve Nâile
5.
Araplardan Câhiliye döneminde putlara tapmayıp Hz. Âdem ve Hz.
İbrahim’den gelen tevhid inancını benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
a.

Münafıklar

b.

Yakûbîler

c.

Ehl-i kitap

d.

Mecûsiler

e.

Hanifler

6.
Arabistan yarımadasında putperestlik Hz. İsmail’in ölümüyle birlikte
başlamıştı. (D / Y)
7.
Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar-göçer olarak çadırlarda
yaşayanlara bedevî denilirdi. (D/Y)
8.
İslâm’dan önceki döneme Arapların dinî, ahlâkî ve sosyo-kültürel
hayatlarını ifade etmek üzere Câhiliye adı verilmektedir (D/Y)
9.
İslâm’dan önce fuarlarda şiir yarışmaları düzenlenir ve beğenilen
şiirler Kâbe duvarına asılırdı. Bu şiirlere ..........................adı verilmektedir.
Cevaplar: 1. d, 2. e, 3. a, 4. c, 5. e, 6. Y, 7. D, 8. D, 9. Muallakât.
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3. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU VE PEYGAMBERLİK
ÖNCESİ HAYATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Hz. Peygamber’in Soyu ve Ailesi
3.2. Hz. Peygamber’in Doğumu
3.3. Hz. Peygamber’in Çocukluğu
3.4. Hz. Peygamber’in Gençliği
3.5. Ticari Hayatı
3.6. Hz. Hatice ile Evliliği
3.7. Kâbe Hakemliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Peygamber’in soyu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Nübüvvet öncesinde Mekke toplumunun Hz. Muhammed’e bakışı nasıldı?
3. Hz. Peygamber gençliğinden itibaren hangi işlerle meşgul olmuştu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Peygamber’in soyu

Hz. Peygamber’in soy
kütüğünün tespiti

Hz. Peygamber’in
çocukluğu
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Anahtar Kavramlar

Kureyş: Hz. Peygamber’in mensup olduğu Arap kabilesi.


Fil Vak’ası: Hz. Peygamber’in doğumundan kısa bir süre önce
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma teşebbüsü.


Ficâr: Kan dökmenin yasak olduğu Haram aylarda yapılan savaş


Hılfü’l-fudûl: Mekke’de yaşanan haksızlıkları engellemek için
kurulan ve Hz. Peygamber’in de mensubu olduğu cemiyet.
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Giriş
Hz. Muhammed Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini bildirmek üzere insanlığa
göndermiş olduğu son peygamberdir. Kur’ân-ı Kerîm’de peygamber oluşunun yanı
sıra onun bir “beşer” olduğu da vurgulanmıştır. Arap yarımadasında asil bir ailenin
mensubu olarak dünyaya gelen Hz. Muhammed, kendisine peygamberlik vazifesi
veriliinceye kadar Mekke toplumunda değer verilen bir fert olarak yaşamıştır. Bu
bölümde Hz. Peygamber’in soyu, ailesi ve peygamberliğine kadarki hayatı üzerinde
durulacaktır.
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3.1. Hz. Peygamber’in Soyu ve Ailesi

Hz. Peygamber’in soyu yirmi birinci kuşaktan dedesi olan Adnân vasıtayısla

Hz. İsmail’e ulaşmaktadır. Hz. Peygamber’in Adnân’a kadar olan soyu kesin olarak
bilinmekte olup Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b.
Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş) b.
Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead
b. Adnân şeklindedir. Buna göre Hz. Peygamber Arapların Hz. İsmail soyundan gelen
Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları koluna mensup Abdullah b.
Abdülmuttalib’in oğludur. Annesinin adı Âmine olup o da Kureyş kabilesinin Benî
Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf’ın kızıdır.
Hz. Peygamber, Abdullah ile Âmine’nin evliliğinden dünyaya gelen tek
çocuklarıydı. Evlendikten bir süre sonra babası Gazze’ye ticaret için gitmiş, ancak
dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine şehrinde rahatsızlanmıştı. Burada
babasının dayıları olan Adî b. Neccâr oğullarının yanında bir ay hasta kaldıktan sonra
vefat etmiş ve buraya defnedilmişti. Böylece Hz. Peygamber yetim olarak dünyaya
gelmişti. Onun doğduğu yıl, Araplar tarafından “Fil Yılı” olarak adlandırılır. Zira
Allah’ın kutsal mabedi olan Kâbe, Habeş Krallığı’nın Yemen valisi Ebrehe tarafından
yıkılmak istenmişti. Önünde “Mahmûd” adında büyük bir fille ilerleyen Ebrehe’nin
kalabalık ordusu deniz tarafından gelen kuşların ayak ve gagalarında taşıdıkları nohut
ve mercimek büyüklüğündeki taşları üzerlerine atmaları sonucunda amacına
ulaşamamıştı. Ordunun büyük bir kısmı oracıkta ölmüş, yaralı olarak San‘a’ya
götürülen Ebrehe ise dökülen yaralarının verdiği acıyla can vermişti. Ebrehe’nin ölen
askerleri, o sırada sağanak şeklinde yağan yağmur sonucu oluşan sellerle taşınarak
ortadan kaybolmuştu. Bu olayın meydana geldiği yıl da “Fil Yılı” olarak
isimlendirilmişti.

3.2. Hz. Peygamber’in Doğumu

Hz. Peygamber yukarıda ifade edilen fil yılında, genel kabule göre bu

hadiseden 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında dünyaya gelmişti. Doğum yılı olarak
farklı hesaplamalara göre 571 veya 569 yılında doğduğu belirtilmektedir. Annesi
Âmine’nin amcası Vüheyb’in evinde gerçekleşen doğum haberi o esnada Kâbe’nin
yanındaki Hıcr denen kısımda Kureyş’in ileri gelenleriyle sohbet etmekte olan dedesi
Abdülmuttalib’e ulaştırıldı. Abdülmuttalib bu haberi alınca derhal gelininin yanına
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geldi, torununu gördü. Âmine, kayınpederine hamileliği esnasında gördüğü rüyayı
anlattı. Rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğu ve ona Ahmed veya
Muhammed adını vermesi, onu kötü gözlerden ve zararlı tavırlardan koruması için
Allah’a sığınması söylenmişti. Bunları duyunca büyük bir memnuniyet duyan
Abdülmuttalib torununu Kureyş ileri gelenlerine göstermiş ve doğumdan bir hafta
sonra torunu için akika kurbanı keserek bir ziyafet tertip etmişti. İslâm kaynakları,
onun ana rahmine düşmesinden doğumuna kadar fevkalade hallerin görüldüğüne yer
vermektedir. Annesi hamileliğe bağlı bir rahatsızlık veya doğum sancısı yaşamamıştı,
Hz. Peygamber de iki omuzu arasında melekler tarafından peygamberlik mührü
vurulmuş ve sünnetli olarak dünyaya gelmişti.

3.3. Hz. Peygamber’in Çocukluğu

Doğumun hemen ardından birkaç gün annesi birkaç gün de amcası Ebû

Leheb’in cariyesi Süveybe tarafından emzirilmişti. Şehirde yeni doğan çocukların
daha temiz bir havaya ve fasih bir dile sahip çöle gönderilip sütanneye verilmesi
geleneği Kureyş ve diğer Arap kabileleri arasında yaygındı. Hz. Peygamber de bu
geleneğe uyularak Hevâzin kabilesinin Sa‘d b. Bekir koluna mensup Halîme bint Ebû
Züeyb’e verilmişti. Sa‘d b. Bekir, Araplar arasında cömertlik, şeref ve dili en güzel
şekilde konuşmasıyla tanınmaktaydı. Hz. Peygamber iki yaşına gelince süt annesi
tarafından ailesine teslim edilmek üzere Mekke’ye getirildiyse de süt ailesi ondan
ayrılmak istemiyordu. O sırada Mekke’deki veba salgını sebebiyle süt ailesi annesi
Âmine’den evladının büyüyünceye kadar yanlarında kalması için izin istedi. Âmine
de bunu kabul etti ve Hz. Peygamber dört-beş yaşına kadar sütannesinin yanında
kaldı. Sütbabası Hâris b. Abdüluzzâ, sütkardeşleri ise Abdullah, Üneyse ve Şeymâ idi.
Bu dönemde yaşadığı bir olayı peygamberlik döneminde şu sözlerle anlatmıştı: “Ben
Sa‘d b. Bekir kabilesine mensup bir sütanneye verildim. Erkek sütkardeşimle birlikte
evimizin yanında hayvanlarımızı otlatırken beyazlar giymiş iki adam yanımıza geldi.
Ellerinde karla dolu altın bir tepsi vardı. Sonra beni yatırıp göğsümü açtılar ve
kalbimi dışarı çıkardılar. Kalbimi ikiye ayırıp içinden siyah bir pıhtıyı alarak attılar.
Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar.” Yanlarına gelişinden beri şahit
oldukları olağanüstü birçok olayın ardından açıklayamadıkları bu olay üzerine onun
başına bir iş gelmesinden endişe eden süt ailesin tarafından ailesine teslim edilmek
üzere Mekke’ye getirildi.
Bundan sonra annesi Âmine’nin yanında kalan Hz. Peygamber, altı yaşına
geldiğinde annesi Âmine ve hizmetkarları Ümmü Eymen’in yanında Yesrib’e gitti.
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Burada babası Abdullah’ın mezarını ve dedesi Abdülmuttalib’in dayıları olan Benî
Neccâr mensuplarını ziyaret etti. Yesrib’de bir ay kaldıktan sonra Mekke’ye dönmek
üzere yola çıktılar. Âmine dönüş yolunda Ebvâ adlı köyde hastalandı ve orada vefat
etti. Hz. Peygamber, annesinin cariyesi Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye
getirilerek dedesi Abdülmuttalib’e teslim edildi.
Dedesi tarafından çok sevilen Hz. Peygamber, henüz altı yaşında hem babası
hem de annesini kaybetmiş olan torununu yanından ayırmıyor, sofraya onunla oturup
yemek yiyor, Dârünnedve’deki toplantılarda onu yanına oturtuyordu. Abdülmuttalib,
torunun bakımını oğlu Ebû Tâlib’e verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ebû Tâlib,
ana-baba bir kardeşi Abdullah’ın yadigarı olan yeğeninin en iyi şekilde yetişmesi için
büyük gayret sarf etti. Bazı ticaret yolculuklarında yeğenini de yanında götürürdü.
Böyle bir yolculukta Hz. Peygamber on-on iki yaşlarındayken Suriye’ye gitmişti.
Kervan Suriye dahilindeki Busrâ’da konakladı. Burada bulunan bir manastırda
yaşayan Bahîra adındaki rahip kafileyi yemeğe davet etti. Rahip, Ebû Tâlib’e
yeğeninin İncil’de gönderileceği vaad edilen peygamber olduğunu söyledikten sonra
başına gelebilecek tehlikelere dikkat çekmiş, Ebû Tâlib de daha fazla ilerlemeden
Mekke’ye dönmüştür. Hz. Peygamber on yaşlarında amcasına yardımcı olmak için
çobanlık yapmıştır. Tıpkı amcası gibi yengesi Fâtıma bint Esed de Hz. Peygamber’e
derin bir şefkat ve merhamet göstermiş ve onu kendi çocuklarından çok sevmiştir. Hz.
Peygamber de yengesinin kendisi için yaptıklarını hiçbir zaman unutmadı. Hicretten
sonra yengesini evinde ziyaret ederdi. Yengesinin vefatına çok üzülmüş, gömleğini
ona kefen yapmış, cenaze namazını da kendisi kıldırmıştı.

3.4. Hz. Peygamber’in Gençliği

Hz. Peygamber gençlik yıllarında toplumsal hayatın içinde ancak Mekke’deki

kokuşmuş inanç ve uygulamalardan uzak bir hayat yaşamaktaydı. Yaklaşık on beş
yaşlarındayken, kan dökmenin haram sayıldığı aylarda yapılan Ficâr savaşlarından
birine katılmak durumunda kalmış, ancak fiilen savaşmayıp atılan okları kalkanla
karşılayarak topladığı rivayet edilmektedir.
Hz. Peygamber gençliğinde, Mekke’ye şehir dışından gelen zayıf ve güçsüz
kişilerin uğradıkları haksızlıklar karşısında onların haklarını savunmak üzere
oluşturulan “Hilfu’l-Fudûl” (Erdemliler Birliğinin) mensubuydu. Haram aylardan biri
olan Zilkâde ayında yaşanan bir olay sonucunda Mekke’de yaşayan vicdan sahibi bazı
kişiler yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında artık suskun kalmadan faaliyete
geçmeye karar vermişlerdi. Yapılan görüşmeler neticesinde o dönemde Mekke’nin en
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zengin, en yaşlı ve en nüfuzlu kişisi olan Abdullah b. Cüd‘ân et-Teymî’nin evinde bir
yemekli toplantı tertip edildi. Kureyş’in Benî Hâşim, Benî Muttalib, Benî Zühre ve
Benî Teym kollarının katıldığı bu toplantıya Hz. Peygamber de amcası Zübeyr b.
Abdülmuttalib ile birlikte iştirak etmişti. Toplantıya katılanlar, görüşmeler sonunda
şehirdeki haksızlıkların önüne geçmek amacıyla bir grup oluşturmaya karar verdiler.
Yemin yapıldıktan sonra yeni katılıma açık olmayan birlik, İslâm döneminde de bir
süre devam etmiş ve son mensubunun Emevî döneminin başlarında vefat etmesiyle
tarihe karışmıştır. Hz. Peygamber Hilfu’l-Fudûl’dan İslâm döneminde övgüyle
bahsederek şöyle demiştir: “Ben Abdullah b. Cüd‘ân’ın evinde yapılan antlaşmaya
amcalarımla birlikte katılmıştım. Bu ittifakta yer almış olmanın mutluluğunu güzel ve
kızıl develere değişmem. Bugün de böyle bir antlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden
giderim”.

3.5. Ticari Hayatı

Hz. Peygamber mensubu olduğu Kureyş’in diğer birçok ferdi gibi ticaret

yapmıştır. Kumaş ve tahıl ticareti yapan amcasına yardım ederek ticarete başlayan Hz.
Peygamber, amcasının ilerleyen yaşlarında kendisi ticarete devam etti. Bu vesileyle
Arap yarımadasının çeşitli yerlerine seyahat etmiş ve Arap kabilelerinin hayatlarını
yakından tanıma imkanı bulmuştu. Yirmi beş yaşına geldiğinde ticarette
güvenilirliğinin yanı sıra dürüstlüğü, iffeti, merhameti, hakkaniyete riayeti ile tanınan
bir gençti. Bu sebeple insanlar ona “Muhammedü’l-Emîn” veya sadece “el-Emîn”
demekteydiler.

3.6. Hz. Hatice ile Evliliği

Hz. Peygamber ilk evliliğini Hz. Hatice ile yapmıştır. Kureyş’in ileri

gelenlerinden Huveylid b. Esed’in kızı olup nesebi dedelerinden Kusay’da Hz.
Peygamber’in nesebiyle birleşir. Hz. Peygamber’den önce iki evlilik yapmış güzel ve
zengin bir hanım olan Hz. Hatice, iki eşinin ölümünden sonra Kureyş’in ileri
gelenlerinden evlilik teklifleri almışsa da bunları kabul etmemişti. Sahip olduğu
sermaye ile güvenilir bulduğu kişiler vasıtasıyla ticaret yaparak geçimini sağlardı.
Güvenilir ve ticaretin inceliklerini bilen bir kişi olarak kendisine tavsiye edilen Hz.
Peygamber ile ortaklık anlaşması yapmış ve onu kölesi Meysere ile birlikte ticaret
yapmak üzere Suriye’ye göndermişti. Hz. Peygamber bu ticaret yolculuğunu oldukça
kârlı tamamlayarak Mekke’ye dönmüştü. Onun güvenilirliğini bu vesileyle gören Hz.
Hatice, Meysere’nin Hz. Peygamber’in ahlakı ve asil davranışları hakkındaki övgü
dolu sözlerini dinleyince ona duyduğu güven ve takdir hisleri daha da artmıştı.
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Rivayete göre bizzat kendisi veya Nefise bint Ümeyye aracılığıyla Hz. Peygambere
evlilik teklifinde bulundu. Hz. Peygamber bir süre düşündükten sonra bu teklifi kabul
etti. Babası vefat etmiş olduğundan amcaları, yine babası vefat etmiş olan Hz.
Hatice’yi amcası Amr b. Esed’den istediler. Cevabın olumlu olması üzerine evlilik
gerçekleşti. Bu sırada Hz. Peygamber’in yirmi beş, Hz. Hatice’nin ise kırk yaşında
olduğu kaydedilir. Hz. Hatice’nin daha genç yaşta olduğuna dair rivayetler de vardır.
Amcası Ebû Tâlib’in evinden Hz. Hatice’nin evine taşınan Hz. Peygamber’in bu
evlilikten Kâsım, Zeynep, Rukıyye, Ümmü Külsûm, Fâtıma ve Abdullah isimli
çocukları dünyaya geldi. En küçük kızı Fâtıma dışındaki çocuklarının tamamı Hz.
Peygamber’den önce vefat etmişler, Hz. Fâtıma ise babasının vefatından altı ay sonra
vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in soyu, çok sevdiği amcasının oğlu Hz. Ali ile
evlendirdiği kızı Hz. Fâtıma’nın iki oğlu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam
etmiştir.
Hz. Hatice, yirmi beş yıl kadar evli kaldığı Hz. Peygamber’e her zaman destek
veren bir eş oldu. Peygamberlik ile vazifelendirildiğinde ilk o iman etti,
peygamberliğin sıkıntılarla geçen ilk yıllarında hep onun yanında yer aldı. Hz.
Peygamber vefatından sonra çeşitli sebeplerle evlilikler yaptı ancak Hz. Hatice’yi hep
hayırla yâd etti. Bir defasında onun hakkında şöyle demişti: “Allah bana ondan daha
hayırlısını vermemiştir: Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken, o bana inandı.
Herkes beni yalanlarken o tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana
destek oldu. Allah bana ondan çocuklar nasib etti”.

3.7. Kâbe Hakemliği

Hz. Peygamber otuz beş yaşlarındayken, 605 yılında Kureyşliler tütsülenirken

örtüleri yanan ve bundan kısa bir süre sonra meydana gelen sel baskını nedeniyle
ciddi hasar oluşan Kâbe’yi tamir etmeye karar verdiler. İnşaat yapımı için gerekli
malzeme, o sırada Cidde yakınlarında karaya oturduğu öğrenilen mermer, kereste ve
demir yüklü bir gemiden temin edildi. Hatta gemide bulunan Bâkûm er-Rûmî adlı
marangoz ve inşaat ustasını da Mekke’ye davet ettiler. Gerekli hazırlıklar
tamamlandıktan sonra inşaata başlandı. Hz. İbrahim dönemindeki temellere kadar
inildi. Hz. Peygamber de taş toplayıp bu inşa faaliyetine katıldı. Kureyşliler Kâbe’nin
yüksekliğini önceki yüksekliğinin iki katına çıkardılar. İnşa faaliyeti tamamlanınca
Hacerülesved’in yerine yerleştirilmesi konusunda Kureyşliler arasında bir anlaşmazlık
çıktı. Bu anlaşmazlık birkaç gün devam etti ve şiddetli bir tartışmaya dönüştü.
Nihayet Kureyş’in ileri gelenlerinden Ebû Ümeyye b. Muğîre, Benî Şeybe kapısından
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ilk girecek kişinin görüşünü kabul etmeyi teklif etti. Bu görüşün kabul görmesi
üzerine Kureyşliler beklemeye başladılar. O esnada kapıdan Hz. Peygamber’in girdiği
görülünce “İşte el-Emîn! İşte Muhammed geldi!” sözleriyle memnuniyetlerini dile
getirdiler. Hz. Peygamber bir örtü getirterek Hacerülesved’i üzerine koydu ve bütün
kabile reislerinin örtüyü tutmasını sağlayarak taşı yerleştirileceği yere kadar taşıttı, taş
konulacağı hizaya gelince de kendi elleriyle taşı yerine yerleştirdi. Böylece tartışma
konusu olan bir konu bütün kabilelerin memnun olacağı bir şekilde çözülmüş oldu.
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Uygulamalar
1. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden (DİA) “Muhammed”

maddesini okuyunuz.

2. Hz. Peygamber’in peygamberlik öncesi hayatı hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Peygamber’in soy kütüğünü kaç kuşak geriye kadar biliyorsunuz?
2. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği hakkında bilgi veriniz.
3. Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği hakkında bir değerlendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Hz. Peygamber’in soyu, yirmi birinci kuşaktan dedesi Adnân vasıtasıyla Hz.
İsmail’e dayanmaktadır. Hem babası hem de annesi Kureyş kabilesine mensuptur.
Babasını henüz dünyaya gelmeden, annesini ise altı yaşındayken kaybetmiştir. O
dönemde Araplar arasında düzenli bir takvim kullanılmadığından doğum tarihi kesin
olarak bilinmemektedir.
Doğduktan bir süre sonra o dönemde Mekke toplumunda âdet olduğu üzere
süt anneye verilmş ve dört yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında kalmıştır.
Daha sonra annesi Âmine’ye teslim edilmiş, annesinin de iki yıl kadar sonra vefat
etmesi üzerine bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir. Dedesini de kısa bir süre
sonra kaybetmiş ve amcası Ebû Tâlib’in himayesinde yetişmiştir. Amcasının yanında
ticaret seferlerine katılmış, yetişkinliğinde tek başına seferlere çıkmıştır. Yirmi beş
yaşındayken Mekke’nin Hz. Hatice ile evlenmiştir.
Mekke’de toplum tarafından saygı duyulan bir şahsiyete sahip olduğundan
Muhammedü’l-Emîn olarak isimlendirilmiştir. Hılfü’l-fudûl adıyla bilinen cemiyetin
kurucuları arasında yer almıştır. Kâbe’nin tamiri esnasında Hacerülesved’in yerine
yerleştirilmesi konusunda çıkan anlaşmazlığı tarafların razı olacağı şekilde çözüme
kavuşturmuştur.
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Bölüm Soruları
1.

Hz. Peygamber on yaşına kadar sırasıyla kimlerin yanında kalmıştır?

a.

Âmine, Halime, Âmine, Abdülmuttalib, Ebû Talip

b.

Halime, Âmine, Abdülmuttalib, Ebû Talip

c.

Âmine, Halime, Abdülmuttalib, Âmine, Ebû Talip

d.

Halime, Abdülmuttalib, Ebû Talip

e.

Âmine, Halime, Âmine, Ebû Talip, Abdülmuttalib

2. Hz. Peygamber on yaşlarında iken amcası Ebû Tâlib’le birlikte çıktığı Suriye
seyahatinde Rahip Bahira ile nerede görüşmüştür?
a. Halep
b. Kudüs
c. Dımaşk
d. Humus
e. Busra
3. Hz. Peygamber’in doğduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bereket yılı
b. Saadet yılı
c. Güneş yılı
d. Hüzün yılı
e. Fil Yılı
4. Aşağıdakilerden hangisinin Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı ve
bu dönemde sergilediği kişiliğiyle ilgisi yoktur?
a.

Ebü’l-Kâsım

b.

Hilfü’l-fudûl

c.

el-Emîn

d.

Avcı
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e.

Tâcir

5. Hz. Hatice ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kureyş kabilesine mensuptur.
b. İlk evliliğini Hz. Peygamberle yapmıştır.
c. Zengin ve ticarretle uğraşan bir hanımdı.
d. Yaşça Hz. Peygamber’den büyüktü.
e. Hz. Peygamber’den önce vefat etmiştir.
6. Hz. Peygamber’in mensup olduğu Kureyş kabilesi Arapların Kahtânîler
kolundan gelmektedir (D/Y).
7. Hilfu’l-Füdul, Mekke’de zengin tacirlerin mal varlıklarını korumak için
kurulmuş bir teşkilattı. (D/Y)
8. Hz. Peygamber İslâm’dan önce kabileler arasında yapılan savaşlara katılarak
büyük kahramanlıklar göstermiştir. (D / Y)
9. Hilfü’l-fudûl cemiyeti Kureyş’in ileri gelenlerinden ..................................’ın
evinde kurulmuştur.
10. Hz. Peygamber’i, dedesi Abdülmuttalib’in
........................himaye etmiştir.

vefatından

sonra

amcası

Cevaplar: 1. a, 2. e, 3. e, 4. d, 5. b, 6. Y, 7. Y, 8. Y, 9. Abdullah b. Cüd‘ân, 10. Ebû
Tâlib
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4. İSLAM’IN DOĞUŞU VE MEKKE DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İlk Vahiy
4.2. İslâm’a İlk Çağrı: Gizli Davet Dönemi
4.3. İslâm’a Açık Davet
4.4. Habeşistan’a Hicret
4.5. Kureyşlilerin Müslümanlara Boykot Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Peygamber’in ilk vahiy sonrasındaki tavrı ne olmuştur?
2. Kureyşliler’in İslâm daveti karşısındaki tavırları nasıldır?
3. Hz. Peygamber Kureyşliler’in baskıları üzerine tebliğ konusunda nasıl bir yol takip
etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vahye hazırlık ve ilk
vahiy

Hz. Peygamber’e ilk
vahyin gelişi hakkında
bilgi sahibi olmak

Vahyin kesintiye uğraması
(fetretü’l-vahy)

Hz. Peygamber’in bir süre
vahiy alamaması ve bu
süreçte yaşadıklarını
değerlendirmek

Gizli davet ve ilk
Müslümanlar

İlk Müslümanların kimler
olduklarını bilmek ve
dönemin Mekke toplumu
hakkında fikir
yürütebilmek

Açık davet

Açıktan davet karşısında
Kureyş’in tepkisini
değerlendirmek

Habeşistan’a hicret

Müslümanların
Habeşistan’a hicretini
yorumlamak

Kureyş’in Müslümanlara
uyguladığı boykot

Temelde dinî bir olayın
ekonomik ve sosyal
yansımaları üzerinde fikir
yürütebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar

bildirmesi.

Vahiy: Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine


Fetretü’l-vahiy: Vahyin üç ay veya üç yıl sürdüğü rivayet edilen bir
süre kesilmesi.

Dâru’l-Erkam: Hz. Peygamber’in gizli davet döneminde İslâm’ı
tebliğ faaliyetlerini yürüttüğü Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evi.
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Giriş
Hz. Muhammed’in peygamberliği sadece Mekke veya Arap yarımadasının
değil, büyün dünya ve insanlık tarihi açısından son derece önemli hadiselerin başında
gelmektedir. 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan süreç Mekkeli müşriklerin
şiddetli karşı çıkışları sebebiyle 622 yılında hicret edilen Medine’de devam etmiştir.
Bu blümde İslâm’ın doğuşuyla Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları
boykotun sona ermesine kadar olan dönemi incelenecektir.
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4.1. İlk Vahiy

Hz. Peygamber Kâbe’nin tamirinden sonra Allah hakkında daha fazla tefekkür

etmeye, ne şekilde iman ve ibadet edeceği hakkında düşünmeye başladı. Akıl ve
hissiyle putlara tapınmanın hiçbir fayda sağlamayacağına inanıyor, ancak Yüce
Yaratıcı’ya nasıl ve ne şekilde inanması gerektiğini bilemiyordu. Bu konuda
düşünmek üzere sık sık inzivaya çekiliyor, uzun süre şehre dönmeden münzevi bir
hayat yaşıyordu. Peygamberlikle görevlendirilmeden birkaç yıl öncesinden itibaren
her yıl Ramazan ayında dedesi Abdülmuttalib ve bazı Kureyşliler’in yaptığı gibi Hira
dağındaki mağarada tefekkür etmek üzere daha fazla vakit geçirmeye başladı.
Yiyeceği tükenince şehre iniyor, Kâbe’yi tavaf ediyor, sonra tekrar mağaraya
dönüyordu. Aynı dönemde Hz. Peygamber “sadık rüyalar” görmeye başlamış, bir süre
devam eden bu zaman diliminde gördüğü bütün rüyalar aynen çıkmıştı. Yine bu
dönemde Hz. Peygamber’in “esselâmu aleyke yâ Resûlallâh / Sana selam olsun ey
Allah’ın elçisi” şeklinde sesler duyduğu ancak etrafına bakınca kimseyi göremediği,
bu seslerin oradaki ağaç ve kayalıklardan geldiğine dair rivayetler de vardır. Buraya
kadar anlatılanlar bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde, özellikle otuz beş yaşından
sonraki birkaç yıl boyunca Hz. Muhammed’in vahye hazırlandığı söylenebilir.
610 yılı Ramazan ayının son on günü içinde Hz. Peygamber’in Hira’da
bulunduğu bir gece, muhtemelen yirmiyedinci gece, Cebrâil gelerek Allah tarafından
peygamber olarak görevlendirildiğini haber verdi. Bu ilk vahyi Hz. Peygamber şöyle
anlatmaktadır: “O gece Cebrâil bana gelerek “Oku!” (İkra’) dedi. Ben okuma
bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine melek beni aldı; dayanabileceğim son noktaya
kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar “Oku!” dedi. Cevaben yine “Ben okuma
bilmem” deyince tekrar son noktaya kadar sıktı ve “Oku!” dedi. Ben “Ne okuyayım?”
diye cevap verince melek beni üçüncü defa takatim kesilinceye kadar sıktı ve
bıraktıktan sonra şu âyetleri okudu: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir
embriyodan yarattı. Oku! Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle yazmayı
öğreten, insana bilmediklerini belleten odur” (Alak Sûresi 96/1-5). İlk defa
karşılaştığı bu olayın etkisiyle heyecan ve korku içinde evine dönen Hz. Peygamber,
yatağına yatarak eşinden üzerini örtmesini istedi ve uyandıktan sonra da başından
geçenleri anlattı. Eşinin anlattıklarını dinleyen Hz. Hatice, onun akrabasını gözeten,
misafirlere ikramı seven, fakir ve muhtaçlara yardım eden, mazlumun yanında duran,
doğru sözlü biri olduğunu söyleyerek Allah’ın kendisini üzmeyeceğine dair inancını
söylemiş ve kendisine inandığını ifade etmiştir. Daha sonra Hz. Hatice’nin amcasının
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oğlu Varaka b. Nevfel’in yanına gittiler. Kitâb-ı Mukaddes’i iyi bilen bir Hıristiyan
olan Varaka anlatılanları dinledikten sonra kendisine görünenin bütün peygamberlere
vahiy getiren melek (nâmûsu ekber) olduğunu ve kavminin kendisine kötü davranıp
şehirden çıkaracakları zamana erişirse kendisinin yanında olacağını söyledi.
Bu görüşmenin ardından Hz. Peygamber kalben ferahlamıştı. Ancak ilk
vahyin ardından bir süre kendisine vahiy gelmedi. Kaynaklarda “fetretü’l-vahy”
(vahyin kesintiye uğraması) adı verilen bu dönem Hz. Peygamber için oldukça zorlu
geçti. Kendisine gelen vahiy meleğini yeniden görebilmek için Hira mağarasına
gidiyor ancak bir türlü melek gelmiyordu. Bu dönemde Hz. Peygamber Rabbinin
kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştı. Fetretü’l-vahy’in birkaç ay veya üç yıl
kadar sürdüğü yönünde farklı rivayetler bulunmaktadır. Hz. Peygamber bir gün Hira
mağarasından dönerken Cebrâil’i yeniden gördü, korku ve heyecanla evine gidip
yatağına girdi. Ne var ki Cebrâil’i evinde yeniden gördü. Bu defa kendisine
Müddessir Sûresi’nin ilk beş âyeti bildirilmekteydi. Bu âyetlerle artık ilahi mesajı
insanlara ulaştırması ve bunu yaparken de Rabbine güvenmesi istenmekteydi. Bu
dönemde Cebrâil’in Hz. Peygambere abdest ve namazı öğrettiği ve Hz. Peygamber’in
de evinde eşi Hz. Hatice ile birlikte namaz kıldığı rivayet edilmektedir.
4.2. İslâm’a İlk Çağrı: Gizli Davet Dönemi
Müddessir Sûresi’nin ilk âyetleri indikten sonra Hz. Peygamber yakın
çevresindeki insanları İslâm’a davet etmeye başladı. Üç yıla yakın bir süre devam
eden gizli davet döneminde Hz. Peygamber’in en yakın dostlarından Ebû Bekir,
amcası Ebû Tâlib’in oğlu Ali, Zeyd b. Hârise, kızları Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü
Külsûm Müslüman oldu. İslâm’ı kabul edenler yakın çevrelerindekileri de İslâm’a
davet etmekte, böylece İslâm Mekke’de dalga dalga yayılmaktaydı. Bu dönemde Hz.
Peygamber ibadetlerini evinde veya tenha vakitlerde Kâbe’de bazen de diğer
Müslümanlarla birlikte yapıyordu. Kendisine indirilen âyetleri diğer Müslümanlara
öğretiyor, tevhid inancı, dünya ve âhiret hayatının anlamı ve güzel ahlak üzerine
konuşuyordu. Müşriklerin bir arada bulundukları zaman ve yerlerde diğer
Müslümanlarla birlikte olmamaya ve cemaatle ibadet etmemeye dikkat ediyordu.
Erkam b. Ebü’l-Erkam adlı İslâm’ı kabul eden gencin Safâ tepesi eteğindeki evi
Müslümanlar’ın toplanma mekanıydı. “Dârü’l-Erkam” olarak bilinen bu yer, gizli
davet döneminde yaklaşık üç yıl boyunca Müslümanlar için bir görüşme ve toplanma
mekanı oldu ve bu Ömer b. Hattâb’ın İslâm’ı kabulüne kadar devam etti. İslâm’ın
Mekke’de yayıldığı ilk dönemde son derece önemli bir rol oynadı.
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4.3. İslâm’a Açık Davet
Hz. Peygamber vahyin dördüncü yılından itibaren Mekkelileri açıktan İslâm’a
davet etmeye başladı. Buna da ailesini, yani Kureyşlileri tevhid inancına davet
etmekle başladı. Yakın akrabalarını İslâm’a davet etmek üzere evinde bir ziyafet
tertip etti. Benî Hâşim ve Benî Muttalib’den yaklaşık kırk beş kişinin katıldığı
yemeğin ardından amcası Ebû Leheb yeğenine fırsat vermeden konuşmaya başlayıp
“Kabilesine senin getirdiğinden daha fena bir şey getireni görmedim” demiş ve
konuklar dağılmıştı. Bu olay Hz. Peygamberi oldukça üzmüşse de birkaç gün sonra
bir ziyafet daha tertip etmiş ve yemeğin ardından misafirlerine şu sözlerle hitap
etmişti: “Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim.
Allah’a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız
gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz
karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de
cehennem de ebedîdir. İlk uyardığım da sizlersiniz”. Bu sözleri dinleyen akrabalarının
tepkileri farklı oldu. Amcası Ebû Tâlib yeğeninin sözlerini güzel bulduğunu, kendisini
destekleyeceğini ancak atalarının dininden dönmeyeceğini söylemişti. Diğer amcası
Ebû Leheb ise akrabalarından ona engel olmalarını, sözlerine kulak vermemelerini,
atalarının inancından dönmeleri halinde kötü bir iş yapmış olacaklarını ve kendisini
himaye etmeleri halinde öldürüleceklerini söyledi. Ebû Tâlib ise hayatta olduğu
sürece yeğenini himaye edeceğini bir kez daha ilan etti. Nitekim Ebû Tâlib hayatının
sonuna kadar yeğenini Kureyşlilerin bütün baskılarına rağmen himaye etmeye devam
etmişti. Ebû Leheb de İslâm’a olan düşmanlığını ölene kadar sürdürmüş, bu yolda
kendisinden geri kalmayan karısıyla birlikte cehennemlik olduğu Kur’ân’da açıkça
ifade edilmiştir.
Mekkelileri İslâm’a açıktan davet ettiği bu dönemde Hz. Peygamber bir gün
Safâ tepesine çıkarak “Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var
desem inanır mısınız? diye seslendi. Kendisini dinleyenler “Evet! Senin yalan
söylediğine hiç şahit olmadık” şeklinde cevap verince, “Öyleyse ben büyük bir azaba
dûçar olacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı
emretti. ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ demedikçe size ne bu dünyada ne de âhirette bir
faydam dokunur” dedi.
Kureyşliler Hz. Peygamber’in davetine ilk zamanlarda karşı çıkmamışlardı.
Fakat bir süre sonra puta tapmanın eleştirildiği âyetlerin indirilmesi karşısında
tavırları sertleşti. Kureyşlileri bu tavra iten ana sebep, putperestliğin yıkılması halinde
60

diğer Arap kabileleri nezdindeki saygın konumlarını kaybedeceklerini düşüncesiydi.
Bu onlar açısından itibar kaybının yanı sıra, bu itibarın kendilerine sağladığı ticari
menfaatlerin de ellerinden gitmesi anlamına gelmekteydi. Atalarından intikal eden
inançlara kutsiyet atfettiklerinden, doğru veya yanlışlığı sorgulanmadan devam
ettirilen inançların yine kendi kabilelerinden biri tarafından eleştiriliyor oluşunu da
kabullenemiyorlardı. Nitekim Kureyşlilerin Hz. Peygamber’in tebliğ ettikleri
karşısında söyledikleri “biz atalarımızın inancından dönmeyiz” şeklindeydi. Ahlaki
açıdan bulundukları genel durum da İslâm karşıtı tavırlarını belirleyen hususlardan
biriydi. Zira güçlünün haklı olduğu, kabile asabiyetine dayanan bir üstünlük
anlayışının getirdiği maddi kazançlar, faiz, kumar, fuhuş, içki, yalan gibi kötü
alışkanlıkların tamamı Hz. Peygamber tarafından yanlış olduğu ifade edilen
davranışlardı.
İslâm’ın

günden

güne

taraftar bulduğunu

gören Mekkeliler’in

Hz.

Peygamber’e bakışları değişti ve zamanla onun İslâm’a davetini engellemek için
çeşitli yollara başvurdular. Mekkeliler İslâm’a tebliğin ilk zamanlarında Hz.
Peygamber ve Müslümanları küçümseyen bir tavır takınmışlardı. Zaman içinde
şiddete başvuran müşrikler, özellikle korumasız ve güçsüz Müslümanlara işkence
ediyorlardı. Ebû Cehil, Ebû Leheb, Ebû Süfyân, Ümeyye b. Halef, Velîd b. Muğîre
Hakem b. Ebü’l-As gibi azılı müşriklerin bu insanlık dışı davranışlarından en çok
etkilenenler Mekke’ye sonradan gelen aileler veya kölelerdi. Efendileri tarafından
kızgın kumlara bırakılmak, üzerlerine kaya oturtulması veya aç bırakılmak, İslâm’ı
kabul eden köleleri inançlarından çevirmiyordu. Efendisi Ümeyye b. Halef tarafından
Hz. Peygamber’in nübüvvetini inkar etmeye zorlanan Bilâl-i Habeşî, “Allah birdir”
cevabını veriyordu. Yâsir ailesi ise bu işkenceler sonunda can veren ilk sahabîler
olarak İslâm tarihinin ilk şehitleri oldu. Yâsir ve eşi Sümeyye, Ebû Cehil’in
işkenceleri altında can verdi, oğulları Ammâr ise işkencelerin dayanılmaz olmaya
başladığı bir anda Lât ve Uzzâ’yı yücelten ve Hz. Peygamber’i kötüleyen sözler
söylemek zorunda kaldı. Bu şekilde işkenceden kurtulan Ammâr, derhal Hz.
Peygamber’in yanına giderek durumu anlattı. Hz. Peygamber’in ona bu sözleri
söylerken neler hissettiğini sorması üzerine, o esnada kalbinin iman dolu olduğu
cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, zor durumda kalınması halinde bu
şekilde davranmakta bir sakınca olmadığını söyleyerek bu durumla tekrar karşılaşırsa
yine aynı şekilde davranmasını tavsiye etti. İslâm’ı kabul ettiği için sorun yaşayanlar
sadece köleler değillerdi. Müslüman olduğu için ailelerinden baskı gören çok sayıda
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Mekkeli vardı. Hz. Osman amcası tarafından harcamaları kısıtlanarak İslâm’dan
döndürülmeye çalışılmıştı. Varlıklı bir ailenin yakışıklılığıyla tanınan oğlu Mus’ab,
İslâmı kabul ettiği için elbiseleri dahil sahip olduğu her şey ailesi tarafından elinden
alınmıştı. Bu vak’aların artması üzerine Allah’ı inkara zorlayan anne-babaya itaat
etmek gerekmediğine dair âyet indirilmişti. Müşriklerin bu tutumları elbette Hz.
Peygamber’in bizzat kendisini veya şahsiyetini de hedef almaktaydı. Geçtiği yollara
diken ve pislik dökmek veya Kâbe’de ibadet ederken üzerine deve işkembesi dökmek
Mekkeli müşriklerin fiili saldırıları arasındaydı. Diğer yandan, İslâm’ın Mekkeliler
veya şehre dışarıdan gelenler arasında yayılmasını engellemek amacıyla Hz.
Peygamber’in kahin, mecnun veya şair olduğu, insanlara söylediklerini aslında
Hıristiyan bir din adamından öğrendiği veya eskilerin masalı olduğu gibi herhangi bir
delil veya esası olmayan iddialar ileri sürmekteydiler. Mekkeli müşriklerin bütün bu
baskı ve engelleyici tavırları ise dinlerinden dönmek şöyle dursun, Müslümanların
inançlarını daha da artırmaktaydı.
Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber’in İslâm’a davet faaliyetlerini engellemek
üzere onu himaye eden amcası Ebû Tâlib nezdinde üç farklı zamanda girişimde
bulunmuşlardı. Yeğenine engel olması için ilk gelenleri yatıştırıcı sözlerle savuşturan
Ebû Tâlib, tehdit dolu sözlerle ikinci defa gelen Kureyşlileri dinledikten sonra
yeğeniyle görüşmüş ve artık Kureyşlilere karşı duramayacağını söylemişti. Bunun
üzerine Hz. Peygamber “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben bu işten
vazgeçmem” şeklindeki sözleriyle kararlılığını dile getirmişti. Bunun üzerine de
amcası kendisini asla yalnız bırakacağını söylemişti. Ebû Tâlib, aynı maksatla üçüncü
defa yanına gelen Kureyşlilerin Hz. Peygamber’i kendilerine teslim etmesine karşılık
evlatlık olarak Velîd b. Mugîre’nin oğlu Umâre’yi verme tekliflerini ise şiddetle
reddetmişti. Bu arada müşrikler Hz. Peygamberle de görüşerek, şayet maddi bir
beklentisi varsa kendisine mal vermeyi, mevki peşindeyse kendisini başlarına yönetici
yapmayı teklif etmişlerdi. Hz. Peygamber onların bu sözlerini dinledikten sonra
Kur’ân’dan kendisinin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu bildiren
âyetler okuyarak cevap vermişti. Hz. Peygamber’in nübüvvetinin altıncı yılında, 616
senesinde iki kişinin İslâmı kabul etmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu iki kişi Hz.
Peygamber’in yiğitliğiyle meşhur amcası Hz. Hamza ve yine cesaretiyle tanınan
Ömer b. Hattâb’dır. Onların İslâmı kabul etmesi Müslümanların kendilerini daha
güçlü hissetmelerini sağlamıştı.
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4.4. Habeşistan’a Hicret

Mekkeli müşriklerin artan baskı ve işkenceleri, Müslümanları inançlarını

rahatça ve güven içinde yaşayabilecekleri bir yer arayışına itmişti. Hz. Peygamber
Müslümanlara, adil bir hükümdar olarak tanınan Habeşistan hükümdarı Ashame’nin
topraklarına gitme tavsiyesinde bulunmuştu. Aralarında Hz. Peygamberin damadı
Osman b. Afvân, eşi ve Allah Rasulü’nün kızı Rukıyye, Zübeyr b. Avvâm,
Abdurrahman b. Avf gibi meşhur sahabilerin bulunduğu 11 erkek 4 hanım sahabi 615
yılında Habeşistan’a gitmek üzere Şuaybe Limanı’ndan hareket etti. Ertesi yıl
Mekke’ye dönen Hz. Osman’ın Habeşistan hakkında anlattıkları öylesine olumluydu
ki, Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Cafer b. Ebû Tâlib başkanlığında ikinci bir
kafile yola çıkmış ve Habeşistan’a hicret eden Müslümanların sayısı 108’e ulaşmıştı.
Bu durum karşısında Kureyşliler Habeşistan topraklarına hicret eden Müslümanların
iadesi talebiyle bir elçi heyeti gönderdi. Hediyelerini takdim eden Kureyşlileri
dinleyen Necâşî, bir de topraklarına yerleşen Müslümanları dinlemesi gerektiği
cevabını verdi. Müslümanlar adına Cafer b. Ebû Tâlib konuştu. “Ey hükümdar! Biz
Câhiliye zihniyetine sahip bir kavimdik; putlara tapar, ölü̈ hayvan eti yer, fuhuş
yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü̈
olanlarımız zayıflarımızı ezerdi. Allah aramızdan doğruluk ve iffetini bildiğimiz,
güven duyduğumuz peygamberi gönderdi. O bizden putlara değil, sadece Allah’a
tapmamızı, emanete riayet etmemizi, akraba ve komşuları gözetmemizi, doğru
davranıp yalan, iftira, kan davası ve yetim malı yemekten uzak durmamızı istedi. Biz
de ona iman ettik” sözleriyle durumlarını anlattı. Bunun üzerine Ashame,
Müslümanları iade etmeyeceğini bildirdi ve Mekkeliler bir sonuç elde edemeden
döndüler. Habeşistan topraklarına hicret edenlerin bir kısmı Müslümanlara uygulanan
boykotun sona ermesinden sonra Mekke’ye dönmüş, bir kısmı ise hicretten sonra
Medine’ye gitmişti. Bedir Gazvesi’nden sonra Kureyşliler bir kez daha iade talebinde
bulunmuşsa da bu talepleri de kabul edilmemişti.

4.5. Kureyşlilerin Müslümanlara Boykot Uygulaması

Hz. Peygamber’in İslâm’a davetinin etkisini kırabilmek için Mekkeli

müşrikler Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları ile olan ilişkilerinde akrabalık hukukuna
uymayacaklarını ilan ettiler. Kureyş’in bu iki koluyla konuşmama, onlarla herhangi
bir alışveriş yapmama, evlilik yapmamayı içeren bir boykot uygulamaya
başladıklarını bildiren bir yazı yazarak Kâbe’nin duvarına astılar. Bunun üzerine Ebû
Tâlib bu kollara mensup olanları oturduğu bölgede topladı. Şi‘bu Ebû Tâlib (Ebû
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Tâlib mahallesi) adıyla bilinen yerde toplanan Müslümanlar, 616-619 yılları arasında
zor şartlar altında yaşamak zorunda kaldılar. Hac mevsimi ve haram aylar dışında
bulundukları bölgeden çıkarak ticaret yapabilmeleri mümkün değildi. Hz. Hatice ve
Ebû Tâlib’nin servetleri bu dönemde büyük ölçüde eridi. Boykot, Kureyş içindeki
insaf ve vicdan sahibi kişilerin gayretleriyle son buldu.
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Uygulamalar
1. Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelişi ve İslâm’a gizli davet dönemi hakkında geniş
bilgi edinmek için www.sonpeygamber.info sitesinden ilgili kısmı okuyunuz.
2. Muhammed Hamidullah’ın İslâm Peygamberi adlı eserinin ilk cildinin 81-114.
Sayfalarını okuyarak İslâm’ın doğuş yıllarını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelişi hakkında bilgi veriniz.
2. İslâm’ı ilk kabul eden sahabilerin isimlerini sayınıız.
3. Habeşistan’a hicret hakkında bilgi veriniz.
4. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara karşı uyguladıkları boykotu sebep ve
sonuçlarıyla değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Hz. Peygamber bazı Mekkeliler ve dedesi Abdülmuttalib’in de yaptığı gibi
Ramazan ayının son günlerini Hira’da geçirir ve burada tefekkür ederdi. 610 yılında
yine Ramazan ayında Hira’da bulunduğu bir sırada Cebrâil kendisine gelerek Allah
tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini haber verdi. Hz. Peygamber
kendisine gelen bu ilk vahyin ardından bir süre vahiy alamadı. Müddessir sûresinin ilk
âyetlerinin indirilmesiyle yakın çevresini İslâm’a davet etmesi emredildi. İslâm’a
tebliğ Hz Peygamber’in akrabalarını İslâm’a davet etmesiyle başladı ve nübüvvetin
dördüncü yılından itibaren açıktan yapılmaya başlandı. Müşrikler ilk zamanlarda
onun bu faaliyetlerini önemsemeseler de puta tapmanın eleştirilmesi ve menfaat elde
ettikleri düzenin ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören müşrikler
Hz. Peygamber’e giderek artan bir düşmanlık sergilemeye başladılar. Bu düşmanlık
bir süre sonra Müslümanlara karşı uygulanan sosyal ve ekonomik boykot halini aldı.
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Bölüm Soruları
1.

1. Hz. Peygamber’e inen ilk âyetler hangi sûrede yer almaktadır?

a.

Müddessir

b.

Fâtiha

c.

Bakara

d.

Alak

e.

İhlâs

2.

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

a.

Hz. Ebû Bekir

b.

Hz. Enes b. Malik

c.

Hz. Ali

d.

Hz. Hatice

e.

Hz. Zeyd b. Sabit

3.
Kureyş’in
Hâşimoğulları’na
uyguladığı
aşağıdakilerden hangisi Müslümanları himaye etmiştir?
a.

Ebû Tâlib

b.

Ebû Leheb

c.

Ebû Eyyûb el-Ensârî

d.

Sa‘d b. Ubâde

e.

Zeyd b. Hârise

4.

Fetretü’l-vahy ne anlama gelmektir?

a.

Vahyin sona ermesi

b.

Vahyin devam etmesi

c.

Vahyin bir tür iniş şekli

boykot

sırasında
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d.

Vahiy yöntemi

e.

Vahyin bir süre kesintiye uğraması

5. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan muhacirleri arasında yer almaz?
a. Hz. Osman
b. Hz. Rukıyye
c. Mus‘ab b. Umeyr
d. Ümmü Seleme
e. Hz. Ömer
6. Habeşistan’a hicret eden Müslümanların iade talebi Necâşî Ashame
tarafından kabul edilmiştir. (D/Y)
7. Ebû Cehil hayatının ilerleyen dönemlerinde Müslüman olmuştur. (D/Y)
8. Müslümanlara uygulanan boykot 616-619 yılları arasındadır. (D/Y)
9. Hz.
Peygamber’e
ilk
vahiy
..........................mağarasında gelmiştir.

610

yılı

Ramazan

ayında

10. Hz. Hamza nübüvvetin .......... yılında Müslüman olmuştur.
Cevaplar: 1. d, 2. b, 3. a, 4. e, 5. e, 6. Y, 7. Y, 8. D, 9. Hira, 10. altıncı
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5. HÜZÜN YILINDAN HİCRETE KADAR MEKKE DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Hüzün Yılı ve Hz. Peygamber’in Tâif Yolculuğu
5.2. İsrâ ve Mi‘râc
5.3. Akabe Biatları
5.4. Hz. Peygamber’e Suikast Teşebbüsü ve Hicret
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Hatiee ve Ebû Tâlib’in vefatı Hz. Peygamber’i nasıl etkilemiştir?
2. Hz. Peygamber’in Tâif’e gidiş sebebi neydi ve bu yolculuğun sonucu nasıl
olmuştu?
3. Hicret için Medine’nin tercih edilmesinin ne gibi sebepleri olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hüzün Yılı ve Hz.
Peygamber’in Taif
yolculuğu

Hz. Peygamber’in eşi ve
amcasının vefatı karşısında
bir beşer olarak yaşadığı
sıkıntıların değerlendirilmesi
Hz. Peygamber’le ilgili
mucizelerin
değerlendirilmesi
Hz. Peygamber’in geleceğe
yönelik adımları sağlıklı
atabilmek için başvurduğu
yolların görülüp
değerlendirilmesi
Hz. Peygamber’in ve
Müslümanların Mekke’den
ayrılıp Medine’ye hicretinin
temel sebeplerinin
kavranması

İsrâ ve Mi‘râc

Akabe biatları
Hz. Peygamber’e suikast
teşebbüsü ve Medine’ye
Hicret

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Hüzün Yılı: Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in vefat ettikleri, peygamberliğin
onuncu yılına verilen isim.

Akabe Biatları: Mekke’nin Akabe mevkiinde 621 ve 622 yıllarında
Medineli Müslümanlarla Hz. Peygamber arasında yapılan iki anlaşma

İsrâ ve Mi’rac: Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i
Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı mucizevî yolculuk.

Hicret: Hz. Peygamber’in ve Müslümanların İslâm dinini daha iyi
yaşayabilmek için Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı.
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Giriş
Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber ve Müslümanlara yönelik baskılarının
günden güne artması ve Müslümanlara uygulanan boykottan kısa bir süre sonra Ebû
Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatı Hz. Peygamber’I büyük hüzne boğdu. Bu esnada ilahi
bir ikram ve mucizevi bir hadise olarak Hz. Peygamber bir Cebrâil eşliğinde gece
Mekke’den Kudüs’e götürüldü. Ardından Yüce Allah’ın huzuruna çıkarıldı. Bu
hadiseden sonra yaşadıklarını anlattığı Mekkeli müşrikler onu sınamak için çeşitli
sorular sordular. Hz. Peygamber bu sorulara doğru cevap vermesine rağmen kendisine
inanmak istemediler. Bununla birlikte bu hadise Müslümanların inancını pekiştirdi.
Mekkelilerin

artan

baskısı

sebebiyle

Müslümanlar

inançlarını

daha

rahat

yaşayabilecekleri yurt arayışına girdiler.
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5.1. Hüzün Yılı ve Hz. Peygamber’in Tâif Yolculuğu

Hz. Peygamber’in nübüvvetinin 10. Yılında (620) hayatında çok büyük bir

yeri olan amcası Ebû Tâlib ve yirmi beş yıl mutlu bir hayat yaşadığı eşi Hz. Hatice üç
gün arayla vefat etti. Hz. Peygamber’i ve bütün Müslümanları son derece derinden
üzen bu yıl İslâm tarihi kaynaklarında “hüzün yılı” (senetü’l-hüzn) olarak anıldı. Ebû
Tâlib’in ölümü üzerine, kız kardeşlerinin ısrarlarıyla Ebû Leheb Hz. Peygamber’i
himayesine aldı. Ne var ki İslâm’ın en şedid muhaliflerinden biri olan Ebû Leheb,
Ebû Cehil ve başka bazı müşriklerin tahrikleriyle Hz. Peygamberi himayeden
vazgeçti.
Kureyşlilerin İslâm karşısındaki katı tutumları, Hz. Peygamberi ilahi mesajı
Mekke dışındaki insanlara ulaştırma düşüncesine sevk etmişti. Bu düşünceyle Hz.
Peygamber yanına Zeyd b. Hârise’yi de alarak Mekke’nin doğusunda Sakîfliler’in
yaşadığı Tâif şehrine gitti. Sakîf kabilesinin bazı ileri gelenlerini İslâm’a davet eden
Hz. Peygamber, Mekkelilerle akrabalık ve ticari bağları bulunan Sakîfliler nezdinde
herhangi bir destek bulamadığı gibi, şehrin ayak takımı tarafından taşlandı. Hz.
Peygamber ayaklarından, onu korumak isteyen Zeyd ise başından yaralandı. Bu güç
durumdan Mekkeli Utbe b. Rebîa ve kardeşi Şeybe’ye ait bağa girerek kurtuldu.
Burada bir süre dinlendikten sonra Mekke’ye dönmek üzere yola çıktı. Ne var ki
şehre girebilmesi için kendisini himaye eden birinin bulunması gerekiyordu. Hira
dağında beklerken başvurduğu birçok kişi kendisini himaye etmeyi kabul etmedi.
Nihayet Hz. Peygamber, Kureyş’in Nevfeloğulları kolunun lideri Mut‘im b. Adî’nin
himayesinde Mekke’ye girdi. İlerleyen yıllarda Uhud Gazvesi’nden daha zor bir gün
yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Hz. Peygamber’in Tâif yolculuğu dönüşü cevabını
verdiği rivayet edilir. Kaynaklarda kaydedildiğine göre o esnada yaşadığı şaşkınlığı
atlattıkları bir esnada başını yukarı kaldırdığında Cebrâil’i görmüş ve kendisine, eğer
isterse Mekkeliler’i helak edecek bir meleğin emrine verildiğini söylemişti. Hz.
Peygamber ise bunu istemeyerek, Allah’ın o müşriklerin soyundan sadece kendisine
kulluk eden bir topluluk meydana getirmesini arzu ettiğini söylemişti.

5.2. İsrâ ve Mi‘râc

Hz. Peygamber’in hayatında çok önemli yeri olan amcası ile eşinin vefatı ve

Tâif yolculuğu dönüşü yaşadığı sıkıntıların ardından, Allah tarafından kendisine
manevi bir ikram olarak isrâ ve mi‘râc yolculukları nasip edildi. Bir gece Hz.
Peygamber Cebrâil’in refakatinde Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya
götürüldü, buradan yine Cebrâil ile birlikte Sidretü’l-müntehâ adı verilen yüce
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makama yükseltildi. Bundan sonra ise zaman ve mekan söz konusu olmaksızın Yüce
Allah’ın huzuruna çıkarıldı. Bu manevi yolculukta Hz. Peygamber kendisinden önce
gönderilmiş bütün peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırmıştı, bu ise İslâm’ın
Mekke topraklarını aşarak geniş coğrafyalara yayılacağına işaret etmekteydi. Hz.
Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya
götürülmesi “isrâ”, Allah Teâlâ’nın huzuruna çıktığı göğe yükselmesi hadisesi ise
“mi‘râc” olarak bilinir. İsrâ, aynı adı taşıyan sûreyle, mi‘râc ise Necm sûresinin ilk
âyetleriyle ve birçok hadisle sabittir. Bu yolculuğun hicretten bir yıl önce Receb
ayının 27. gecesi gerçekleştiği kabul edilmektedir. Hz. Peygamber ve bütün
Müslümanlara manevi bir güç olan isrâ ve mi‘râc, müşrikler cephesinde
düşmanlıklarını kabartan bir etkiye sebep olmuştu. Müşrikler Hz. Peygamber’in bütün
bu yolculukla ilgili olan bitenle ilgili anlattıklarına inanmamışlardı. Mekke’ye
dönmekte olan bir kervanla ilgili sordukları soruya Hz. Peygamber’in doğru cevap
vermesi de onların düşüncelerini değiştirmemişti. Hz. Ebû Bekir’e giderek alaylı bir
şekilde duyduklarını anlatmışlar, Hz. Ebû Bekir ise “Eğer bunları söylediğiniz gibi O
anlatıyorsa doğrudur” cevabıyla Hz. Peygamber’e kat’î bir şekilde inandığını bir kez
daha göstermişti. Kendisine “tasdik eden, doğrulayan” anlamında “Sıddîk” lakabı
verilmişti. Bu yolculuğun gerçekleştiği gece beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara
sûresinin son âyetleri indirilmiş, şirk dışında bütün günahların affedilebileceği
müjdelenmişti. Bu gece ile ilgili olan İsrâ sûresinde emredilen ve İslâm’ın yaklaşımını
gösteren bazı temel prensiplerini şu şekilde özetlemek, isrâ ve mi‘râc yolculuğunun
anlaşılması açısından faydalı olacaktır:
-

Allah’tan başkasına kulluk etmemek,

-

Ana-babaya iyi muamelede bulunmak,

-

Akraba ve muhtaçlara yardım etmek,

-

Cimrilik ve israftan kaçınmak,

-

Yoksulluk endişesiyle çocukları öldürmemek,

-

Zinaya yaklaşmamak,

-

Cana kıymamak,

-

Yetim malı yememek,

-

Ahde vefa göstermek,

-

Ölçü ve tartıda dürüst davranmak,

-

Hakkında bilgi sahibi olunmayan bir konunun peşine düşmemek,

-

Gurur ve kibirden uzak durmak.
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5.3. Akabe Biatları

Hz. Peygamber hac ve ticaret başta olmak üzere çeşitli vesilelerle Mekke’ye

gelenlere İslâm’ı tebliğ ediyordu. Bu tebliğ faaliyetleri arasında Yesrib’den (Medine)
gelen kişilerle yaptığı görüşmelerin ayrı bir yeri vardır. Hz. Peygamber nübüvvetin
11. yılı hac mevsiminde (620) Yesrib’den gelen altı kişilik bir grupla Akabe’de
görüşmüş ve Hazrec kabilesine mensup bu kişiler İslâm’ı kabul etmişlerdi. Medine’ye
döndükten sonra kendi kabilelerinin yanı sıra şehirdeki diğer büyük kabile olan Evs
kabilesi arasında da yayılmasını sağlayan Medineli bu ilk Müslümanlar, ertesi yıl hac
mevsiminde aynı yerde Hz. Peygamberle buluştular. Nübüvvetin 12. yılı hac
mevsiminde (621) onu Hazrecli ikisi Evsli olmak üzere on iki Medineli Müslüman,
hiçbir şekilde Allah’a ortak koşmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, hırsızlık
yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftira atmayacaklarına
ve Allah Rasulüne kesin bir şekilde itaat edeceklerine dair söz verip Hz. Peygamber’e
biat ettiler. İslâm tarihinde “Birinci Akabe Biatı” olarak isimlendirilen bu hadise,
İslâm’ın Mekke dışında yayılıp kökleşmesi için ikinci önemli merhaleyi teşkil etti.
Hz. Peygamber, İslâm’ı ve Kur’ân’ı öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i bu on iki
kişiyle birlikte Yesrib’e gönderdi. Mus‘ab’ın Yesrib’deki faaliyetleri, bir yıl içinde
Yesrib’de çok sayıda kişinin Müslüman olmasına vesile olduğu gibi, şehri Hz.
Peygamber ve diğer Müslümanlara kucak açmaya da hazır hale getirmişti. Ertesi yıl,
yani 622 yılında ikisi kadın yetmiş beş Yesribli Müslüman hac için Mekke’ye geldi.
Haccettikten sonra yine Akabe’de gizlice Hz. Peygamberle görüştüler. Yesribliler Hz.
Peygamberi şehirlerine davet etmeleri üzerine Allah Rasulü Kur’ân’dan bazı âyetler
okudu, onların İslâm’a sımsıkı sarılmaları gerektiğini hatırlattı ve buna teşvik edici
mahiyette sözler söyledi. Ardından hicret için gerekli şartları saydı. Hicret ettiği
takdirde, kendisini ve Mekkeli bütün müslümanları kendi canları, aileleri ve mallarını
korudukları gibi koruyacaklarına, iyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda da kendisine
itaat edeceklerine, bollukta olduğu gibi darlıkta da mali yardımda bulunacaklarına,
iyiliği emredip kötülüklere engel olacaklarına, Hak yolunda kimseden korkup
çekinmeyeceklerine dair söz vermelerini istedi. Yesribliler bu şartların hepsini kabul
ederek kendisine biat ettiler. İkinci Akabe Biatı olarak bilinen bu görüşmede Hz.
Peygamber, Evs ve Hazrecliler arasından kendisiyle irtibat sağlayabilmeleri için
temsilciler seçti, Mus‘ab b. Umeyr’i evinde misafir eden Neccâroğulları’ndan Es‘ad
b. Zürâre’yi de bu temsilcilerin başkanı tayin etti.
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5.4. Hz. Peygamber’e Suikast Teşebbüsü ve Hicret

İkinci Akabe Biatı’nda Yesribli Müslümanlardan aldığı söz üzerine Hz.

Peygamber ashabına hicret izni verdi. Âmir b. Rebîa ve hanımı Leylâ bint Hasme’nin
yolculuğuyla başlayan hicreti diğer sahabilerin kafileler halinde Mekke’den
ayrılmaları takip etti.
Hicret hareketi gizlilik içinde gerçekleştirilmekteydi. Zira Mekkeliler
Müslümanların şehirden ayrılmalarına müsaade etmek istemiyor ve ellerinden
geldiğince bunu engellemeye çalışıyorlardı. İslâm’a düşmanlığıyla tanınan Âs b. Vâil,
hicret için hazırlık yapan oğlu Hişâm’ı hapsetmişti. Ayyâş b. Ebû Rebîa hicret için
yola çıkmış, ancak kardeşleri Ebû Cehil ve Hâris b. Hişâm’ın yaşlı annelerinin onun
ayrılığı sebebiyle perişan olduğunu söylemeleri üzerine Mekke’ye dönmüş ve burada
hapsedilmişti. Hişâm ve Ayyâş, ancak hicretten sonra 7. yılda müşriklerin elinden
kurtularak Medine’ye gidebilmişlerdi. Hz. Ömer ise Kâbe’yi tavaf ettikten sonra
hicret ettiğini açıkça söyleyip Medine’ye hareket etmişti. Hicret izninin verilmesinden
sonra kısa süre içinde Müslümanların büyük bir kısmı Mekke’den ayrılmış ve şehirde
Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir ve aileleri, Hz. Ali ve annesi ile hicret etme imkanı
olmayan az sayıda kişi kalmıştı. Her türlü engelleme ve zorluğa rağmen
Müslümanların hicret etmeleri, müşriklerde Hz. Peygamber’in de hicret ederek
ashabıyla buluşacağı endişesine yol açtı. Mekkeli müşrikler, nasıl bir yol takip
etmeleri gerektiğini görüşmek üzere Dârünnedve’de toplandılar. Hz. Peygamber’in
mensubu

olduğu

Hâşimoğullarından

kimsenin

alınmadığı

toplantıda

onun

hapsedilmesi veya sürgün edilmesi gibi görüşler ileri sürüldü. Ancak Ebû Cehil’in
teklifiyle onu öldürmeye karar verdiler. Hâşimoğulları tarafından kan davası
güdülmesinin önüne geçmek için de bütün kabilelerden birer kişinin katıldığı bir
topluluğun bu planı yerine getirmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu suikast
planından Cebrâil tarafından haberdar edilen Hz. Peygamber derhal Hz. Ebû Bekir’in
yanına giderek hicret vakitlerinin geldiğini bildirdi ve yolculuk hazırlıklarına başladı.
Hz. Peygamber, Mekkeli müşrikler tarafından kendisine emanet edilen malları
sahiplerine teslim etmek ve yola çıktığını fark ettirmemek için Hz. Ali’yi
görevlendirdi. Kendilerine kılavuzluk yapmak üzere Abdullah b. Uraykıt ile
anlaşmıştı. Sevr dağındaki bir mağaraya vararak burada gizlendiler.
Bu arada Hz. Peygamber’i öldürmek için evine giren Kureyşli müşrikler onun
yatağında Hz. Ali’yi bulunca şaşkına döndüler. Yerini öğrenmek için ne kadar
direttiyseler de cevap alamadılar. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir’in evine gittiler ancak
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orada da aradıklarını bulamadılar. Nihayet Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’in
şehirden ayrıldıklarını anladılar ve izlerini sürmek için yola çıktılar. Abdullah b.
Uraykıt, yolculuk için gerekli develerle Sevr’e geldi ve buradan sahil yoluyla
Yesrib’e hareket ettiler. Müşriklere yakalanmamak için mutat olarak kullanılan yollar
yerine farklı güzergahlar ve sarp geçitler tercih edildi. Bu arada Hz. Peygamber’i ele
geçirmek için müşrikler 100 deve ödül vereceklerini duyurdular. İz sürme konusunda
maharetli biri olan Sürâka b. Mâlik, büyük ödüle ulaşmak için aramaya başladı ve
nihayet kafileye yetişti. Ancak ne zaman onlara yaklaşmak için atını sürse her
defasında atının ayakları kumlara gömüldü. Bunun sıradan bir olay olmadığını anladı
ve takipten vazgeçti. Benzer şekilde Hz. Peygamber ve beraberindekiler Eslem
kabilesinin topraklarından geçerken bir tehlike yaşadı. Ancak kısa bir sohbetin
ardından kabile lideri Büreyde b. Husayb ve kabilesi Müslüman oldu.
Yesrib’deki Müslümanlar Hz. Peygamber’in Mekke’den ayrıldığı haberini
almış ve onun şehre ulaşmasını beklemekteydi. Yakalanmamak için farklı güzergah
takip eden Hz. Peygamber ve beraberindekilerin gecikmesi üzerine heyecanlı bekleyiş
endişeli bir yol gözlemeye dönmüştü. Her sabah Mekke yolu üzerindeki Harre
mevkiine çıkıp gelen bir kafile olup olmadığına bakıyorlardı. 8 Rebîülevvel (20 Eylül
622) günü böyle bir bekleyişten sonra evlerine dönmüşlerdi ki, üç katlı bir evin
damında bulunan bir Yahudi kızı yaklaşmakta olan kafileyi müjdeledi. Bunu duyan
Müslümanlar büyük bir heyecan içinde Medine’ye bir saat mesafedeki Harre’ye
gittiler. Hz. Peygamber Medine’ye yakın bir köy olan Kuba’da konakladı ve burada
bir mescit yaptırdı. Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürmek için evine
gittikleri zaman karşılarında buldukları Hz. Ali, müşriklerin Hz. Peygamber’deki
emanet mallarını sahiplerine teslim ettikten sonra yola çıkmış ve Kuba’da Hz.
Peygamberle buluşmuştu. Hz. Peygamber beraberinde kendi ailesi, Hz. Ebû Bekir ve
ailesi, Hz. Ali ve annesi Fâtıma bint Esed olduğu halde 12 Rebîülevvel (24 Eylül 622)
tarihinde Cuma günü Kuba’dan ayrıldı. Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf kabilesine
uğradı ve burada ilk Cuma hutbesini okudu. Ardından Yesrib’e hareketine devam etti.
Şehir halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bayram havasının yaşandığı
şehirde herkes bu kutlu misafiri evinde ağırlamak istiyordu. Allah Rasulü, Kasvâ adlı
devesinin üzerinde geçtiği yerdeki halkı selamlamaktaydı. Nihayet devesinin çöktüğü
yerde bulunan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine misafir oldu. O zamana kadar adı
Yesrib olan şehir, Peygamber şehri anlamına gelen Medînetü’r-Rasûl olarak, kısaca
Medine adıyla anılmaya başlandı.
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Uygulamalar
1. Kur’ân-ı Kerîm’den İsrâ sûresini okuyunuz ve açıklamalar için Elmalılı
Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili adlı tefsirine başvurunuz.
2. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Hicret” maddesini okuyunuz
ve Hz. Peygamberin hicret esnasında takip ettiği güzergâhı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hüzün yılı ne anlama gelmektedir?
2. Hz. Peygamberin Tâif yolculuğu hakkında bilgi veriniz.
3. Akabe biatlarını sonuçları bakımından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hz. Peygamber nübüvvetin 10. yılında kendisini her şart altında daima
desteklemiş olan Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatı üzerine büyük üzüntü yaşadı. Üç
gün arayla gelen bu iki vefatın ardından Yüce Allah kendisine isrâ ve mi‘râcı nasip
etti. Mekke’de yaşadığı baskılar sebebiyle İslâm’ın yayabileceği yeni yerler arayışına
girdi ve bu amaçla çıktığı Tâif yolculuğunda şehir halkının kendisini taşlatması
sebebiyle zor zamanlar geçirdi. Hac için Mekke’ye gelen Medineli bir grupla irtibat
kurarak onları İslâm’a davet etti. İslâm’ı kabul eden bu grup ertesi yıl daha fazla
sayıda Medineli’nin Hz. Peygamberle buluşmalarını sağladı. İslâm’ı kabul eden
Medineliler, kendi şehirlerine hicret etmeleri halinde kendi ailelerini, canlarını ve
mallarını korudukları gibi Hz. Peygamber ve Müslümanları da koruyacaklarına dair
söz verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Müslümanlara hicret izni verdi, kendisi
de Hz. Ebû Bekir ile birlikte Medine’ye hicret etti.
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Bölüm Soruları
1.

Hz. Peygamber ilk Cuma namazını nerede kılmıştır?

a.

Dâru’l-Erkam

b.

Ranuna Vadisi

c.

Kuba Mescidi

d.

Kâbe

e.

Ebû Kubeys Dağı

2. Kur’ân-ı Kerîm’deki İsrâ Sûresi ismini hangi olaydan almaktadır?
a.

Hz. Peygamber’in Akabe mevkiinde Medinelilerle yaptığı görüşmeler
ve aldığı biattan

b.

Hz. Peygamber’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya
mucizevi seyahatinden

c.

Hz. Peygamber’in
hicretinden

d.

Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatından

e.

Hz. Peygamber’in Tâif yolculuğundan

ve

Müslümanların

Mekke’den

Medine’ye

3.
Akabe’de Hz. Peygamber Medinelilerle yaptığı kaçıncı görüşmesinden
sonra hicret konusunda biat almıştır?
a.

1

b.

2

c.

3

d.

4

e.

5
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4. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret tarihi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a.

620

b.

621

c.

623

d.

622

e.

619

5.
yanlıştır?
a.

Hz. Peygamber’in Tâif yolculuğu hakkında aşağıdakilerden hangisi
Hz. Peygamber Tâif’e Zeyd b. Hârise ile birlikte gitmiştir.

b.
Tâifliler Hz. Peygamber’in tebliğine olumlu cevap vermiş ve
Müslüman olmuşlardır.
c.
Hz. Peygamber Tâif’e amcası Ebû Tâlib ve eşi Hz. Hatice’nin
vefatından sonra gitmiştir.
d.

Hz. Peygamber Tâif liler tarafından taşlanmıştır.

e.
Tâif dönüşü gökte Cebrâil’in kendisine eziyet edenleri helak edecek bir
meleğin emrine verildiğini söylemesine rağmen bunu kabul etmemiştir.
6.
Hz. Peygamber’in amcası Hamza ve Mus‘ab b. Umeyr’in vefat ettiği
yıla hüzün yılı adı verilir. (D / Y)
7.
Hz. Peygamber’i Taif dönüşünde Mekke’ye güvenlikli bir şekilde
girebilmesi için himaye eden Mut’im b. Adi’dir. (D / Y)
8.
Hz. Peygamber Medine’ye hicret ederken kendi evinde Hz. Ali
kalmıştır. (D / Y)
9.
.......... Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’i hicret sırasında yakalamaya
çalışmış ancak atının ayaklarının kuma gömülmesi sebebiyle bundan vaz geçmişti.
10.
Hz. Peygamber Medine’ye ulaşmadan önce konakladığı .......................
adlı köyde bir mescit yaptırmış, Hz. Ali ve beraberindekilerle burada buluşmuş ve
Medine’ye onlarla birlikte girmişti.
Cevaplar: 1. b, 2. b, 3. b, 4. d, 5. b, 6. Y, 7. D, 8. D, 9. Sürâka b. Mâlik, 10. Kuba
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6. HİCRET VE MEDİNE DÖNEMİ: 622-625
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Mescid-i Nebevî’nin İnşâsı
6.2. Ensâr-Muhâcir Kardeşliği
6.3. Medine Sözleşmesi
6.4. Diğer Düzenlemeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Hicret öncesinde Medine’nin sosyal ve idari yapısı nasıldı?

2. Hicretten sonra Mekkeli Müslümanlar ile şehrin yerli Müslüman halkı arasındaki
ilişki nasıl devam etti?
3. Hz. Peygamber hicretten sonra Medine’de hangi düzenlemelerde bulundu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mescid-i Nebevî’nin inşası İslâm toplumu için
Mescid-i Nebevî’nin
öneminin kavranması
Ensar - muhacir kardeşliği

İslâm kardeşliğinin
mahiyetinin kavranması

Medine sözleşmesi

Etnik ve dinî açıdan farklı
unsurların bir arada
yaşama ilkeleri hakkında
fikir yürütebilmek

Diğer Düzenlemeler

Medine’de yapılan çeşitli
düzenlemelerin
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar


Muhacirîn: Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanların ortak



Ensâr: Mekke’den gelenlere yardımcı olan Medine’li Müslümanlara

adıdır.

verilen addır.

Muâhât: Ensâr ve muhâcirîn arasında Hz. Peygamber tarafından
gerçekleştirilen kardeşlik antlaşmasıdır.

Medine Sözleşmesi: Hz. Peygamber tarafından hicretten sonra
Medine’de şehrin Müslüman, Yahudi ve Müslüman olmayan halkıyla bir arada
yaşama şartlarını belirlemek üzere imzalanan antlaşma.
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Giriş
Hz. Peygamber nübüvvetin on üçüncü yılında Medine’ye hicret etti. Hayatının
son on yılını bu şehirde yaşadı. Hicretten önce adı Yesrib olan şehir hicrette sonra
“Peygamberin şehri” anlamında “Medînetü’n-nebî”, kısaca “Medine” olarak anıldı.
Hz. Peygamber’in Medine’deki ilk zamanları şehirde İslâm toplumu için
sağlam temeller üzerine oturan sosyal ve idari düzenlemeler yapmakla geçti.
Mekke’den gelen müslümanlarla Medine’nin yerli Müslümanları arasında kardeşlik
anlaşması yapıldı. Ayrıca şehirde yaşayan Yahudi ve henüz İslâm’ı kabul etmemiş
halkla müzakarede bulunarak bir arayada yaşamanın hangi hukuki temellere
dayanacağı tespit edildi. Bu müzakere sonunda Medine sözleşmesi olarak bilinen
metin yazılı hale getirildi.
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6.1. Mescid-i Nebevî’nin İnşâsı

Müslümanların Medine’ye hicretten sonra bir merkez vazifesi görecek bir

mekana ihtiyaçları vardı. Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde devesinin çöktüğü ilk
yere mescit yaptırmaya karar verdi. Bu amaçla söz konusu yer sahiplerinden satın
alındı ve mescidin inşasına başlandı. Temeli ve alt kısmında taş, üstünde ise kerpiç
kullanıldı. Arsa üzerinde daha önceden var olan hurma ağaçları yerinde bırakılarak
sütun olarak kullanıldı. Binanın üzeri hurma dal ve yapraklarıyla örtüldü. Yapımı yedi
ay süren bu sade binanın inşası esnasında Hz. Peygamber Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin
evinde kaldı. Kıblesi Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yönelik yapılan mescidin üç kapısı
bulunmaktaydı. Hicretten bir buçuk yıl kadar sonra nazil olan âyetlerle kıble
Mekke’deki Mescid-i Harâm’a çevrilmiştir.
Mescid-i Nebevî inşa edilirken temel gaye Müslümanların toplu halde ibadet
edebilecekleri bir mescid yapmaktı. Bununla birlikte Hz. Peygamber ve ailesinin evi
olmak üzere mescide bitişik odalar inşa edilmişti. Bunun yanı sıra Mescid-i Nebevî
İslâm esaslarının öğretilmesi, eğitim-öğretim faaliyetleri, Müslümanlarla ilgili önemli
kararların alındığı, elçi ve misafirlerin kabul edildiği, ganimetlerin muhafaza edildiği,
savaş esiri veya suçluların gözetim altında tutulduğu yerdi. “Ashâb-ı suffe” olarak
isimlendirilen hayatını ilim tahsiline adamış sahabilerin barınması için Mescid-i
Harâm’ın arka kısmında bir gölgelik yapılmıştı. En öz ifadesiyle, İslâm toplumunun
lideri olan Hz. Peygamber’in hareket merkeziydi.

6.2. Ensâr-Muhâcir Kardeşliği

Mekke’deki hayatlarını, evlerini, mallarını ve mülklerini inançları uğruna

geride bırakan ve kendilerine hicret edenler manasında “muhâcirîn” denen
Müslümanlar Medine’de sıfırdan bir hayata başlamaktaydı. Muhacirlere barınma,
yiyecek ve giyecek temini gibi temel ihtiyaçları konusunda yardım eden Medineli
Müslümanlara ise “ensâr” adı verilmiştir. Hz. Peygamber’in hicretten sonraki en
önemli toplumsal düzenlemelerinden biri, muhâcirîn ile ensâr arasında yaptığı
kardeşlik uygulamasıdır. Kaynaklarda “muâhât” olarak geçen kardeşlik anlaşmasına
göre her bir muhâcirin ensâr arasından bir kardeşi vardı ve ensâr, muhâcirîne
Medine’de düzenli bir hayata geçene kadar her konuda yardımcı olacaktı.
Esasında

kardeşlik

anlaşması

Akabe

biatlarında

Medinelilerin

Hz.

Peygambere verdikleri sözün bir gereğiydi. Ancak bunun ne şekilde uygulanacağıyla
ilgili belirlenmiş bir şey yoktu. Hz. Peygamberin kardeşlik anlaşmasına kat’î bir
şekilde riayet eden ensâr, evlerini ve mallarını muhâcirîn ile paylaştı. Hatta
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hurmalıklarını mülkiyet haklarıyla birlikte paylaşma istekleri muhâcirîn tarafından
teşekkür edilerek kabul edilmedi. Hz. Peygamber’in mülkiyeti ensârda kalacak
şekilde emek ortaklığıyla hareket edebileceklerini söylemesi üzerine ensâr ve
muhâcirîn birlikte çalışıp kazançlarını paylaşmışlardı. Ensârın hicretten hemen sonra
göstermiş olduğu bu gerçek kardeşlik Kur’ân-ı Kerîm’de övülmüştür. Bu kardeşlik
miras hükümlerinde de uygulanmışsa da Bedir Gazvesi’nden sonra indirilen bir âyetle
miras sadece nesep yönünden yakınlığı olanlara verilmiştir.
Ensâr ile muhâcirîn arasındaki kardeşlik uygulaması, İslâm’ın tesis edilmesini
arzu ettiği kardeşlik anlayışının hangi temeller üzerine bina edileceğini göstermesi
bakımından son derece önemlidir. Yeni inşa edilen İslâm toplumunu Cahiliye
toplumundan ayıran en önemli fark, Cahiliye toplumunda kardeşliğin kabile esasına
dayalı, İslâm toplumunda ise din kardeşliği anlayışının hakim oluşuydu. Bu husus,
Hucûrât sûresinde geçen “Mü’minler ancak kardeştir” âyetiyle en açık ve bütün
Müslümanları kapsayacak bir biçimde ifade edilmiştir.

6.3. Medine Sözleşmesi

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde Hicâz bölgesindeki diğer şehirlerde

olduğu gibi Medine’de de insanlar kabile düzeniyle yaşamaktaydı. Evs ve Hazrec
kabilelerinin yanı sıra Benî Kaynuka, Benî Nadîr ve Benî Kurayza adlı üç Yahudi
kabilesi yaşamaktaydı. Hicretten hemen önceye kadar Evs ve Hazrec arasında 120
yıldır devam eden savaşlar yaşanmakta, şehirdeki Yahudi kabilelerinden bir kısmı
Evslileri bir kısmı da Hazreclileri desteklemekteydi. Kısacası o dönemde idari açıdan
şehrin tümünü kuşatan bir birlikten bahsetmek mümkün değildi. Hicretten hemen
sonra Hz. Peygamber’in yaptığı en önemli uygulamalardan biri, şehirde yaşayan
bütün grupların birlikte barış, huzur ve güven içinde yaşamalarını teminat altına
alacak bir sözleşme hazırlamasıdır. Birlikte yaşamanın ne şekilde ve hangi şartlarda
olacağını müzakere etmek üzere Enes b. Mâlik’in evinde toplanılmış ve bir şehir
devleti şeklinde teşkilatlanmak üzere anlaşma sağlanmıştı. İslâm tarihi kaynaklarının
“sahîfe” ve “kitab” gibi isimlerle bahsettiği bu anlaşma metni kimi ilim adamlarınca
yazılı ilk anayasa metni olarak değerlendirilmektedir. Metni günümüze ulaşan
anlaşma maddelerine bakıldığında şehirde yaşayan toplulukların toplum içindeki
görev ve sorumluluklarının tespiti, şehir hayatının huzur ve emniyetinin sağlanması,
hukuki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında takip edilecek yol ve yargı
merciinin tespiti, muhtemel saldırılar karşısında savunmanın ne şekilde sağlanacağı
gibi hususlara yer verildiği görülmektedir. Şehir sınırlarının belirlenerek “Yesrib
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vadisi bu sahîfede adı geçenler için haremdir” ifadesinin kullanıldığı metin, şehre
yönelik herhangi bir saldırı karşısında savunmanın şehirde yaşayan tüm topluluklar
tarafından ortaklaşa yapılacağını karar altına almıştı. Bu durumda her grup savaş
masraflarını kendisi karşılayacaktı. Böylelikle Kureyşlilerden gelmesi muhtemel bir
saldırıda Yahudilerin onlarla ittifak kurmalarının önüne geçilmiş olmaktaydı. Farklı
gruplara mensup kişiler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların nihai çözüm merciinin
Hz. Peygamber olmasında anlaşma sağlanmıştı.

6.4. Diğer Düzenlemeler

Hicretin ilk yılında namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek üzere ezan

okunmaya başlandı. Namaz Mekke’de farz kılınmış olmakla birlikte namaz
vakitlerinin geldiğine dair bir uygulama yoktu. Mekke’deki şartların buna pek uygun
olmadığı da ifade edilmelidir. Medine’ye hicretle birlikte Müslümanlar namazlarını
rahatça kılabilmeye başlamışlardı. Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevî’de cemaatle
kılınan namaz vaktinin geldiğini bildirmek için neler yapılabileceği konusunda
ashabıyla istişare etti. Bir rivayete göre ashabdan Abdullah b. Zeyd’e rüyasında ezan
öğretilmiş, o da Hz. Peygamber’e gelerek durumu haber vermişti. Hz. Peygamber de
Abdullah’a ezanı gür sesli Bilâl-i Habeşî’ye öğretmesini istedi. Daha sonra Bilâl bir
evin üstüne çıkıp sabah ezanını okudu. Bir süre sonra Mescid-i Nebevî’nin arka
kısmına ezan okumak için özel bir yer yapıldı.
Hicretten sonraki en önemli düzenlemelerden biri kıblenin Mekke’deki
Mescid-i Harâm’a çevrilmesi oldu. Medine’de Yahudiler, Hz. Peygamber’in
Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılması hakkında kendi kıblelerine
yöneldiği dolayısıyla bunu kendilerinden öğrendiği şeklinde sözler söylüyorlardı. Bir
gün Hz. Peygamber Benî Selime Mescidi’nde öğle veya ikindi namazını kıldırırken
Cebrâil kıblenin değiştirildiğini bildirmiş ve namazın ilk iki rekatı Kudüs’e, son iki
rekatı ise Mekke’ye yönelerek kılınmıştı. Bu mescid “Mescid-i Kıbleteyn” (iki
kıbleli) olarak isimlendirilmiştir. Kıblenin değişmesi üzerine Yahudiler, Hz.
Peygamber’in kıskançlık dolayısıyla böyle bir değişiklik yaptığı iddiasıyla
konuşmaya devam ettiler. Münafıklarsa Hz. Peygamberin doğduğu toprakları
özlediğini ve bu sebeple kıbleyi değiştirdiğini söylemeye başladılar. Müşrikler ise
onun dinini şaşırdığı şeklinde dedikodu çıkardılar. Kur’ân-ı Kerîm’de doğunun da
batının da Allah’a ait olduğu, Allah’ın dilediğini doğru yola ileteceğini, kıble
değişikliğinin Hz. Peygamber’e samimi bir şekilde itaat edenlerle iki yüzlüleri ayırt
etmek üzere yapıldığını ve bu değişikliğin inanmayanlara ağır geleceği bildirilmiştir.
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Hz. Peygamber’in emriyle şehirde nüfus sayımı yapıldı. Buna sayıma göre
Müslümanların sayısı 1500 kadardı. Muhâcirler Medine’ye geldikten sonra en iyi
bildikleri iş olan ticarete başladılar. Hz. Peygamber’in emriyle şehirde Müslümanlar
için bir pazar yeri yapıldı. Ticareti ellerinde tutan Medineli Yahudilerin bu alandaki
tekeline son verildi. Bakı‘ mevkiini şehir mezarlığı olarak belirledi. Şehir hayatıyla
ilgili merkezinde cami, çevresinde kurulan çarşı-pazar ve şehrin bir parçası olarak
uygun bir yere ayrılan mezarlığıyla Medine, sonraki dönemlerde bütün İslâm
toplumları için örnek oldu.
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Uygulamalar
1. Mescid-i Nebevî’nin İslâm tarihindeki yeri ve önemi hakkında bilgi
edininiz.
2. Muhammed Hamidullah tarafından neşredilen “Medine Sözleşmesi”nin
metnini inceleyerek ne tür düzenlemeler yapıldı hakkında detaylı bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1. Hicret sonrasında yapılan düzenlemeler hakkında genel bir değerlendirme yapınız.
2. Muâhât ne demektir?
3. Medine Sözleşmesini İslâm tarihi ve dünya tarihi açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mekkeli müşriklerin baskı ve engellemeleri karşısında tebliğ faaliyetlerini
rahatça sürdürebileceği bir yer arayışında olan Hz. Peygamber aradığı desteği o
dönemki adı Yesrib olan şehir halkında bulmuştu. Yesriblilerin daveti üzerine hicret
eden Hz. Peygamber bu şehirde yeni bir hayat için toplumsal düzenlemeler yapmıştır.
Mescid-i Nebevî’nin inşası, Müslümanlara ait yeni bir çarşı kurulması, Medine
sözleşmesi bu çerçevede değerlendirilmesi gereken başlıca adımlardır.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin taraflarından değildir?

a.

Beni Kurayza

b.

Beni Nadir

c.

Beni Kaynuka

d.

Mekke müşrikleri

e.

Medineli müşrikler

2.

Hz. Peygamber’in yaptırdığı ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Nemire Mescidi

b.

Mescid-i Nebevî

c.

Mescid-i Kıbleteyn

d.

Mescid-i Harâm

e.

Kuba Mescidi

3.

Kendisine rüyada ezan öğretilen sahabî aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Abdullah b. Zeyd

b.

Zeyd b. Hârise

c.

Bilâl-i Habeşî

d.

İbn Ümmü Mektûm

e.

Abdullah b. Amr

4.

“Muâhât” terimi ne anlama gelir?

a.

Mekke müşriklerine karşı savaş ilanı

b.

Medine Yahudilerinin şehirden çıkarılması kararı

c.

Medine Sözleşmesi ile, bir arada yaşamanın sağlanması

d.

Mekke müşrikleri ile barış yapılması

e.

Ensâr ve muhâcirîn arasında kardeşlik kurulması
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5.
Aşağıdakilerden
düzenlemelerden değildir?

hangisi

hicretten

a.

Medine’de nüfus sayımı yapılması

b.

Namazın farz kılınması

c.

Kıblenin değişmesi

d.

Medine sözleşmesi

e.

Ezan uygulamasının başlaması

sonra

gerçekleştirilen

6.
Mescid-i Nebevî inşa edilene kadar Hz. Peygamber şehre bir saat
mesafedeki Kuba’da ikamet etti. (D / Y)
7.
Medineli Müslümanlar muhâcirîn, Mekke’den gelenler ise ensâr olarak
isimlendirilir. (D / Y)
8.

Medine’de yaşayan Arap kabileleri Evs ve Hazrec idi. (D / Y)

9.
...................... adı verilen sahabiler Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde
yapılan gölgelikte eğitim görmekte ve barınmaktaydılar.
10.
Kıble değişikliği Hz. Peygamber .................................adı verilen
mescidde namaz kıldırırken yapılmıştır.
11.
Benî Kurayza, Benî Nadîr ve Benî...................Medine’de yaşayan üç
Yahudi kabilesi idi.

Cevaplar: 1. d, 2. e, 3. a, 4. e, 5. b, 6. Y, 7. Y, 8. D, 9. Ashâb-ı suffe, 10. Mescid-i
Kıbleteyn, 11. Kaynuka.
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7. MEKKELİ MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Mekkeli Müşriklerle Yapılan Savaşlar
7.2. Hudeybiye Antlaşması
7.3. Mekke’nin Fethi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hicretten sonra Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklerle ilişkileri ne şekilde
devam etmiştir?
2. Müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye Antlaşması’nın
imzalanması karşısında ashabın tavrı nasıl olmuştur?
3. Mekke’nin fethi sonrasında Hz. Peygamber şehir halkına nasıl muamele
etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mekkeli müşriklerle
yapılan savaşlar

Hz. Peygamber’in Mekkeli
müşriklerle yaptığı
savaşların sebep ve
sonuçlarını kavrama

Hudeybiye Antlaşması

Mekke’nin fethi

Hz. Peygamber’in en azılı
düşmanlarıyla barış
yapmasının çok yönlü
sonuçları üzerinde fikir
yürütebilme

Hz. Peygamber’in bir
dönem ayrılmak zorunda
kaldığı Mekke’yi
fethettikten sonra
düşmanlarına karşı barışçı
tavrını değerlendirebilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar


Gazve: Hz. Peygamber’in bizzat katılıp kumanda ettiği savaşlardır.


Seriyye: Hz. Peygamber’in kendisinin katılmadığı, sahabîlerden
birinin kumandası altında gönderdiği birlikler ve bu birliklerin yaptığı askerî
harekâtlardır.

Bedir Gazvesi: Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 4/624
yılında Bedir mevkiinde gerçekleşen ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan ilk
savaş.

Hudeybiye Antlaşması: Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler
arasında 6/628 yılında Hudeybiye mevkiinde imzalanan barış antlaşması.
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Giriş
Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber Mekkelilerin şahsına ve diğer
Müslümanlara yaptıkları

zulümler karşısında intikam duygusuyla hareket

etmemişse de Mekkeliler Medine’deki münfıkların da yardımıyla Müslümanları

sıkıştırmaya devam etmişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Müslümanların
haklarını korumak ve müşriklerin İslâm’ı güçsüz bırakmalarına fırsat vermemek
temelinde bir siyaset takip etmişti. Kureyşliler Medine’ye mektuplar göndererek

Müslümanları himaye etmelerinin yanlış olduğunu ifade ederek onların şehirden
çıkarılmasını istemişlerdi. Müşriklerin zorluk çıkarmaya ve baskılara devam
etmeleri üzerine Hac sûresinin 39-40. âyetleriyle Müslümanlara savaşabilme izni
verildi. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında cereyan eden Bedir, Uhud ve
Hendek savaşlarından sonra iki taraf arasında Hudeybiye’de bir antlaşma
imzalanmıştı. Ne var ki antlaşma Mekkeliler tarafından bozulmuş ve kısa bir süre
sonra Müslümanlar’ın Mekke’yi neredeyse çatışma yaşanmadan fethetmesi sonunda
Mekke halkının büyük bir kısmı İslâm’ı kabul etmişi.
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7.1. Mekkeli Müşriklerle Yapılan Savaşlar
7.1.1. Bedir Gazvesi
Medine’nin 160 km. kadar güneybatısında, Mekke-Medine yolunun Suriye
kervan yoluyla birleştiği bir yerde bulunan küçük bir kasaba olan Bedir,
Müslümanların Medine’ye hicretinden sonra Mekkeli müşriklerle yaptıkları savaşların
ilkidir. Mekkeliler, Müslümanların hicret ederken geride bıraktıkları malları kendi
servetlerine katmış, yarımadanın kuzey ve güney istikametlerine doğru ticaret
kervanları düzenlemekteydiler. Hz. Peygamber, Ebû Süfyân idaresinde 1.000 develik
ve 50.000 dinar değerinde büyük bir kervanın Suriye’den dönmekte olduğu haberini
aldı. Bu kervana Bedir’de baskın yapmayı planlayan Hz. Peygamber, 12 Ramazan 2
(9 Mart 624) tarihinde muhâcîr ve ensârdan toplam 305 kişiyle birlikte Medine’den
hareket etti. Mekkelilerin kervanını idare eden Ebû Süfyân Hicâz topraklarına girince
Hz. Peygamber’in baskın planından haberdar oldu ve yardım istemek üzere Mekke’ye
adam gönderdi, ayrıca pusuya düşmemek amacıyla yolunu değiştirerek daha az
kullanılan sahil yolundan ilerlemeye devam etti. Haber Mekke’ye ulaşınca şehirde
derhal savaş hazırlıkları başladı. Kervanın kurtulduğu haberini de almalarına rağmen
Ebû Cehil kumandasında 1.000 kişilik bir ordu Bedir’e doğru hareket etti. 17
Ramazan 2 (13 Mart 624) tarihinde her iki taraf da Bedir’e doğru yola çıktı. Buraya
ilk ulaşanlar Müslümanlar idi. Hz. Peygamber savaştan önce Hz. Ömer’i Kureyşlilere
göndererek savaşmadan Mekke’ye dönmelerini teklif ettiyse de Kureyşliler tarafından
bu teklif kabul edilmedi. Eski Arap geleneğinde “mübâreze” denilen, her iki taraftan
da birer kişi tarafları kızıştırıp savaşı başlattığı meydan okumada Müslümanların
tarafından Hz. Hamza karşısına çıkan Esved b. Abdülesed’i öldürdü. Mübârezelerden
sonra başlayan savaş Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Yetmiş müşrik
öldürülmüş ve yetmiş kişi de esir alınmıştı. Müslümanlar ise on dört şehit vermişti.
Hz.

Peygamber

esirlere

iyi

muamele

edilmesini

emretti.

Vaktiyle

Müslümanlara büyük işkenceler yapan iki müşrik öldürüldü. Diğer esirler ise Hz. Ebû
Bekir’in teklifiyle maddi durumlarına göre kurtuluş fidyesi karşılığında serbest
bırakılmasına karar verildi. Fidye ödemeye gücü yetmeyen esirlerden okuma yazma
bilenler on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında, imkanı olmayan ve
okuma yazma bilmeyen bazı esirler ise karşılıksız serbest bırakıldı. Toplanan ganimet
ve fidyeler savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Bedir’de elde edilen
zafer Müslümanlara büyük moral ve itibar kazandırdı.
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7.1.2. Uhud Gazvesi
Bedir’deki mağlubiyetin intikamını almak isteyen Mekkeli müşrikler, bir an
önce savaş hazırlıkları yapmaya başlamak üzere liderleri Ebû Süfyân’a baskı
yapmaktaydılar. Suriye-Mısır ticaret yolunun Müslümanların kontrolünde oluşu da
Mekkelileri endişeye sevk etmekteydi. Kureyşliler, çevrelerindeki kabilelerden de
temin ettikleri kuvvetle yaklaşık 3.000 kişilik bir ordu meydana getirerek Medine’ye
doğru harekete geçtiler. Hz. Peygamber Kureyşlilerle Medine dışında savaşmak
istememekteydi, ancak Bedir’e katılmamış bazı genç sahabiler ile tarla ve bahçeleri
müşrikler tarafından tahrip edilen ensârdan bazı kimselerin ısrarıyla şehre 5,5 km.
mesafedeki Uhud’a gitmeye karar verdi. 1.000 kişiyle yola çıkan İslâm ordusu,
Abdullah b. Übey liderliğindeki 300 münafığın ordudan ayrılmasıyla 700 kişiyle
Uhud dağı eteklerine vardı. Hz. Peygamber arka tarafı emniyete almak için Ayneyn
tepesine elli okçu yerleştirmiş ve her ne sebeple olursa olsun yerlerinden
ayrılmamalarını emretmişti. İki ordu 7 Şevvâl 3 (23 Mart 625) tarihinde karşı karşıya
geldi. Savaşın başında Müslümanlar düşmanlarını püskürtüp geri çekilmeye mecbur
bırakınca, Ayneyn tepesine yerleştirilen okçular da dahil Müslümanlar ganimet
toplamak için savaş meydanına indiler. Bunları takip eden Kureyşliler’in süvari
birliğinin başındaki Hâlid b. Velîd, yerinde kalan az sayıdaki okçuyu şehit ederek
Müslümanlara arkadan saldırdı. İslâm ordusu galip gelmek üzereyken savaşın seyri
bir anda değişti ve Hz. Hamza’nın da aralarında bulunduğu yetmiş Müslüman şehit
oldu. Beklemedikleri bir manzarayla karşılaşan Müslümanlar dağılmaya başladı.
Nihayet Müslümanlar Uhud dağının eteklerine çekilerek Hz. Peygamber’in etrafında
toplandılar. Kureyşliler ise Ebû Süfyân’ın etrafında toplandı. İki taraf bundan sonra
savaşı sürdürmedi ve bu şekilde savaş sona erdi. Kureyşlilerin Uhud’da verdikleri
kayıp 22-23 veya 37 idi. Uhud, Hz. Peygamberin verdiği emrin kat’î bir şekilde
tutulması gerektiğini Müslümanlara açık bir şekilde gösteren ibretlik bir örnektir.
7.1.3. Hamrâülesed Gazvesi
Uhud Gazvesi’nden Medine’ye dönen Hz. Peygamber, Kureyşlilerin
Medine’ye saldıracaklarına dair bir istihbarat almıştı. Bunun üzerine ashabına sadece
Uhud’a katılan gazilerle bir sefere çıkılacağını bildirdi. Yaklaşık 500 kişiyle birlikte
Medine’ye 8 mil mesafedeki Hamrâülesed’e kadar giden Müslümanlar, durumdan
haberdar olan Kureyşliler’in Medine üzerine gitmekten vaz geçip Mekke’ye
dönmeleri üzerine burada beş gün kaldıktan sonra Medine’ye döndüler. Bu sefer
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Müslümanların halen güçlü olduğunu ve kendilerine güvendiklerini göstermesi
bakımından önemlidir.
7.1.4. Hendek Gazvesi
Kureyşliler’in Medine’ye yaptıkları son saldırı savaşı olan Hendek Gazvesi,
Mekkeli müşriklerin yanı sıra Gatafan, Fezâre, Süleym, Kinâne ve Sakîf gibi çeşitli
kabilelerin Müslümanlara karşı birleştiği bir savaştı. Çeşitli grupların ittifakı
sebebiyle kaynaklarda “Ahzâb” (gruplar) olarak da adlandırılmıştır. Mekkeli
müşriklerin kalabalık bir orduyla Medine’ye saldırmak üzere hazırlık yaptıkları haberi
Hz. Peygamber’e ulaşmıştı. İran asıllı sahabi Selmân-ı Fârisî’nin tavsiyesiyle
Medine’nin etrafına savunma amacıyla hendek kazılması karar verildi. Şehrin üç
tarafını çevreleyen hendek 5,5 km. uzunluğunda, 9 m. genişliğinde ve 4,5 m.
derinliğindeydi. Sayısı 10.000 kişiye ulaşan müşrik ordusu Ebû Süfyân’ın
kumandasında Medine’ye ulaşınca o zamana kadar Arap yarımadasında şahit
olmadıkları hendek karşısında şaşkına döndü. Müşrikler hendeğin dar kısımlarından
geçmeye çalışıyor, ok atışlarıyla Müslümanları yıpratmayı amaçlıyorlardı. Yirmi gün
kadar süren kuşatma, Mekkelilerle birlikte gelen müttefik kabileler sonuç
alınamadığından artık kuşatmayı kaldırmak istiyorlardı. Havalar soğumakta ve haram
aylardan Zilkâde girmek üzereydi, hac mevsimi de yaklaşmaktaydı. Bu sebeple
müşrikler kuşatmayı kaldırarak geri döndüler (Zilkade 5/Nisan 627). Müslümanların
şehir savunması esnasında oldukça zorlandıkları bilinmektedir. Öyle ki Hz.
Peygamber bir gün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını topluca kılmak zorunda
kalmıştı. Hendek Gazvesi, müşriklerin Müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırı
savaşıdır.

7.2. Hudeybiye Antlaşması

Hz. Peygamber ve Müslümanlar doğup büyüdükleri şehri özlemekte ve

kıblegâhları Kâbe’yi ziyaret etme hasretiyle dolup taşmaktaydılar. Bir gece Hz.
Peygamber rüyasında Kâbe’yi tavaf ettiğini gördü ve ashabına umre yapmak amacıyla
Mekke’ye gitmek için hazırlık yapmalarını emretti. Zilkâde 6 (Mart 628) tarihinde
Mekke’ye hareket eden Müslümanlar Hz. Peygamber’in emriyle yanlarına kurbanlık
olarak yetmiş deve ve savaş teçhizatı olmayan, yolculuk esnasında bulundurdukları
kılıç almışlardı. Hz. Peygamber ve beraberindeki 1400 kadar sahabi Mekke’ye 17 km.
mesafedeki Hudeybiye’de konakladı. Müslümanların geliş amaçlarının Kâbe’yi
ziyaret etmek olduğunu bildikleri halde Kureyşliler Hâlid b. Velîd kumandasında 200
kişilik bir süvari birliğini Hudeybiye’ye sevk ettiler. Hz. Peygamber geliş amaçlarını
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bildirmek üzere Hırâş b. Ümeyye’yi elçi olarak Kureyşlilere gönderdi ancak elçiye
çok kötü muamelede bulunuldu. Bunun üzerine Mekke’de çok sayıda akrabası
bulunan Hz. Osman elçi olarak gönderildi. Kureyşliler isterse kendisinin Kâbe’yi
tavaf edebileceğini ancak Müslümanlara müsaade edilmeyeceğini söylediler. Hz.
Osman da Hz. Peygamber tavaf yapmadan kendisinin de Kâbe’yi tavaf etmeyeceği
cevabını verdi. Bunun üzerine onu tutukladılar. Bu haber Müslümanlara Hz.
Osman’ın şehit edildiği şeklinde ulaştı. Buna son derece üzülen Hz. Peygamber, orada
bulunan Müslümanlardan müşriklerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına
dair biat aldı. İslâm kaynaklarında “Bey‘atü’r-rıdvân” olarak bilinen bu biata
katılanlara bir ağacın altında biat ettiklerinden dolayı “ashâbü’ş-şecere” (ağaç altında
biat edenler) denilmiştir.
Kureyşliler Müslümanların bu kararlılığını görünce telaşa kapıldılar. İlk olarak
Hz. Osman’ı serbest bıraktılar, ardından da Süheyl b. Amr başkanlığında bir heyeti
müzakere yapmak üzere Hz. Peygamber’in yanına gönderdiler. Hz. Ali tarafından
kaleme alınan anlaşma Hz. Peygamber ve Süheyl b. Amr tarafından imzalandı.
Anlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler, ziyaret için ertesi
yıl gelecekler ve şehirde üç gün kalabileceklerdi. Mekkelilerden biri Medine’ye
kaçarsa iade edilecek, Medine’den Mekke’ye kaçanlarsa iade edilmeyecekti. Anlaşma
on yıl geçerli olacaktı. Taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan bir kabile ile savaşa
girerse diğeri pasif kalacaktı. Her iki taraf da hakimiyetleri altındaki toprakların geçiş
emniyetini sağlayacaktı. Anlaşma maddeleri ilk başta Müslümanların aleyhine gibi
görünse de, durumun öyle olmadığı zamanla anlaşıldı. Özellikle Mekke’den
Medine’ye kaçanların iadesi konusu Mekkeli müşriklerin talebiyle iptal edildi. Çünkü
İslâm’ı kabul ettikleri için Mekke’de barınamayan, Medine’ye de gidemeyen bazı
gençler Mekke-Suriye ticaret yolu üzerinde bir yere yerleşerek Kureyşlilere ait ticaret
kervanlarını tehdit etmeye başlamışlardı. Hz. Peygamber, Hendek Gazvesi’nde
Müslümanlara karşı oluşan ittifağı bu anlaşmayla bitirmiş oldu. Diğer taraftan Hayber
Yahudileri ve Gatafân kabilesine karşı Kureyş’in tarafsız kalması da sağlandı.
Kureyşlilerce Müslümanların kendilerine denk bir muhatap olduğunun teyit edildiği
Hudeybiye antlaşmasından sonra İslâm Arap yarımadasında daha hızlı bir şekilde
yayılmaya başlamıştır.

7.3. Mekke’nin Fethi

Mekke çevresinde yaşayan Benî Bekir b. Abdümenât ile Huzâalılar arasında

uzun süredir devam eden kan davası Hudeybiye antlaşması ile sona erdirilmiş, Benî
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Bekir Kureyşlilerle, Huzâalılar da Müslümanlarla ittifak kurmuşlardı. Benî Bekir’in
Kureyşlilerden de destek alarak bir gece Huzâalılara baskın yaparak aralarında kabile
lideri Ka‘b b. Amr’ın da bulunduğu bazı kişileri öldürmesi üzerine Huzâalılar
Medine’ye bir heyet göndererek müttefik oldukları Hz. Peygamber’den yardım
istediler. Hz. Peygamber Kureyşliler’e bir mektup göndererek Benî Bekir ile ittifaktan
vaz geçmelerini veya öldürülen Huzâalıların diyetinin ödenmesini istedi. Aksi halde
anlaşmanın bozulacağını bildirdi. Mekkeliler ise bu teklifleri kabul etmeyip
Hudeybiye antlaşmasını yenilemek üzere Ebû Süfyân’ı Medine’ye gönderdiler. Ancak
Ebû Süfyân’ın Medine’deki faaliyetleri herhangi bir sonuç vermedi.
Hudeybiye’nin hükümsüz kalması üzerine Hz. Peygamber Mekke üzerine bir
sefere karar verdi. Bu kutsal beldeyi kan dökmeden teslim almayı istediğinden,
çıkılacak seferin yeri gizli tutularak hazırlıklara başlandı. Hazırlık haberlerinin şehir
dışına çıkmaması için gayret edildi, ayrıca ordunun gücünün fark edilmemesi için
bazı kabilelerin kendilerine yolda katılmasını istedi. Medine’deki hazırlığı Mekke’ye
bildirmek üzere gönderilen bir mektup yakalandı. 13 Ramazan 8 (4 Ocak 630)
tarihinde şehirden ayrılan İslâm ordusu, yolda katılanlarla birlikte 10.000 kişilik bir
sayıya ulaşmıştı. Hz. Peygamber gidilecek yeri gizli tuttuğundan Zülhuleyfe’de
ihrâma girmedi ve Mekke yakınlarındaki Merrüzzahrân’da konakladı. Böylesine
kalabalık bir ordunun Mekke kapısına dayandığını haber alan Kureyşliler, Ebû Süfyân
başkanlığındaki bir heyeti Hz. Peygambere gönderdiler. Hz. Peygamber de onları bir
gece karargâhta tutup ordunun geçit merasimini izletti ve ardından İslâm’ı kabul
etmeye davet etti. Böyle bir orduya karşı savaşmayı göze alamayan Ebû Süfyân ve
beraberindekiler İslâm’ı kabul ettiler ve Mekke’ye döndüler. Kâbe’ye veya Ebû
Süfyân’ın evine sığınanların emânda olacağı bildirildi. Ordusunu dört kola ayıran Hz.
Peygamber, mecbur kalınmadıkça savaşılmaması, kaçanların takip edilmemesi, yaralı
ve esirlerin öldürülmemesini bildirdi ve Safâ tepesinde kendisiyle buluşulması
talimatını verdi. Hz. Peygamber’in emri üzerine ilk olarak Hâlid b. Velîd’in kumanda
ettiği sağ kol harekete geçti ve şehrin fethi esnasında tek çarpışma da burada meydana
geldi. Diğer kollardan binlerce Müslüman aynı anda şehre girdi ve Hz. Peygamber’in
önceden verdiği talimat gereği 20 Ramazan 8 (11 Ocak 630) tarihinde Safâ tepesinde
buluştular. Ardından Hz. Peygamber Mescid-i Harâm’a giderek Hacerülesved’i
selamlayıp öptü ve Kâbe’yi tavaf etti. Daha önce de ilan edildiği gibi Kâbe’ye, Ebû
Süfyân’ın evine veya kendi evlerine sığınan bütün Mekkelilerin emniyette olduğunu
söyledi. Mekke’nin fethi sonrasında kimsenin malına dokunulmadı ve esirler serbest
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bırakıldı. Müslümanlara karşı şiddetli düşmanlıkta bulunup kan döken on kişi hariç
herkes affedilmişti. Kâbe’nin içindeki ve çevresindeki putlar kırıldı ve Hz. Peygamber
Kâbe’de iki rekat namaz kıldı. Bilâl-i Habeşî’nin ezan okumasını istedi. Daha sonra
Mekkeliler kadınlı erkekli Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek Müslüman oldular.
Fetihten sonra bir süre Mekke’de kalan Hz. Peygamber, Attâb b. Esîd’i şehre vali
tayin etti, Muâz b. Cebel de İslâm’ı yeni kabul edenlere dinin esaslarını öğretmek
üzere şehirde bırakıldı.
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Uygulamalar
1. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Bedir Gazvesi”, “Uhud
Gazvesi”, “Hendek Gazvesi”, “Hudeybiye Antlşması” maddelerini okuyunuz.
2. İbrahim Sarıçam’ın Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Evrensel Mesajı adlı
eserinden Mekke Müşrikleriyle İlişkiler başlığını okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1. Hicretten sonra Mekkeli müşriklerle savaş yapılmasının temel sebepleri nelerdir?
2. Uhud Gazvesi’nde Müslümanların üstünlüklerini kaybetme sebeplerini tartışınız.
3. Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarını değerlendiriniz.
4. Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber’in şehir halkına karşı gösterdiği tavır
hakkında bir değerlendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hicretten sonra Müslümanlar Mekkeli müşriklerin devam eden baskılarıyla
karşılaştılar. Kendilerine savaşabilme izni verildikten sonra Mekkeli müşriklerle
Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Son iki savaşın özellikle sonuncusunda
Mekkeliler diğer Arap kabilelerinden büyük destek sağlayarak Müslümanlara karşı
sayısı 10.000’i aşan bir orduyla Medine’ye taarruz için harekete geçmişti. Hudeybiye
Antlaşması iki taraf arasında on yıl sürecek bir barışı öngörmektedi ancak
Mekkelilerin antlaşmaya aykırı hareket etmeleri sebebiyle barış bozuldu ve kalabalık
bir orduyla harekete geçen Müslümanlar 630 yılında Mekke’yi fethettiler.
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Bölüm Soruları
1.

Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?

a.

Hendek Gazvesi

b.

Hamrâü’l-Esed Gazvesi

c.

Bedir Gazvesi

d.

Mekke fethi

e.

Uhud Gazvesi

2.
Mekke fethinin tarihi hicrî ve milâdî olarak aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
a.

7/628

b.

10/632

c.

8/630

d.

7/629

e.

9/631

3.
Mekke müşrikleriyle yapılan savaşların
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

kronolojik

sıralaması

a.

Hendek - Uhud - Bedir - Hamraü’l-Esed

b.

Bedir- Hendek - Hamraü’l-Esed-Uhud

c.

Bedir -Uhud- Hamraü’l-Esed-Hendek

d.

Uhud - Hamraü’l-Esed -Hendek - Bedir

e.

Bedir -Uhud- Hendek-Hamraü’l-Esed

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye barışının maddeleri arasında yer

a.

İki taraf dilediği kabile ile anlaşma yapabilecekti.

almaz?

b.
Müslümanlar o yıl umre yapacak ve seneye de gelip sadece üç gün
kalacaklardı.
c.

İki taraf arasında on yıl savaş olmayacaktı.
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d.
edilecekti.
e.

Mekke’den Müslüman olup Medine’ye hicret eden olursa geri iade
Medine’den Mekke’ye dönen olursa iade edilmeyecekti.

5. Hendek Gazvesi’nin tarihi hangisinde doğru verilmiştir?
a.

3/625

b.

4/626

c.

5/627

d.

6/628

e.

7/628

6.
Uhud Gazvesi Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ilk
savaştır.(D / Y )
7.
Uhud Gazvesi’nden sonra Kureyşlilerin intikam almak istediği
yönündeki haber üzerine Hamraü’l-Esed Gazvesi düzenlenmiştir.(D / Y )
8.

Bedir Gazvesi 3/625 yılında yapılmıştır. (D / Y)

9.
Hz. Peygamber’in amcası ..........................,Vahşî b. Harb tarafından
şehid edilmiştir.
10.

Uhud Gazvesi’nde Mekke ordusu kumandanı ..................................idi.

Cevaplar: 1. e, 2. c, 3. c, 4. b, 5. c, 6. Y, 7. D, 8. Y, 9. Hz. Hamza, 10. Ebû Süfyân
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8. KUREYŞ DIŞINDAKİ MÜŞRİK ARAPLARLA VE
MÜNAFIKLARLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kureyş Dışındaki Müşrik Araplarla İlişkiler
8.2. Münafıklarla Olan İlişkiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Peygamber’in Mekkeli müşrikler dışındaki Araplarla ilişkileri nasıldı?
2. Hz. Peygamber’in İslâm toplumunda yaşayan münafıklara karşı tavrı nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kureyş dışındaki müşrik
Arap kabileleri ile ilişkiler

Kazanım

Hz. Peygamber’in Kureyş
dışındaki Arap
müşrikleriyle ilişkilerini
değerlendirebilme
Münafıkların İslâm
toplumuna zararları ve Hz.
Münafıklarla münasebetler Peygamber’in münafıklara
karşı tutumu hakkında
yorum yapabilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar

Recî Vak‘ası: Hz. Peygamber’in İslâm’ı öğretmek üzere gönderdiği
10 sahabînin Recî kuyusunda pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayı.

Bi’rimaûne Faciası: Hz. Peygamber’in İslâm’ı öğretmek üzere
gönderdiği 70 kadar sahabînin Bi’rimaûne kuyusunda pusuya düşürülerek şehid
edildiği, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları çok üzen olay.

Huneyn Gazvesi: Mekke’nin fethinin hemen ardından Hevâzin
kabilesi ile yapılan ve Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan savaş.

Münafık: İslâm’a inanmadığı hâlde kendisini Müslümanmış gibi
gösteren kimselere verilen ad.
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Giriş
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra Arap yarımadasının çeşitli
bölgelerinde yaşayan müşrik Arap kabileleriyle ilişkileri olmuştu. İslâm’a davet
temelinde kurulan ilişkiler üzerinde Müslümanların Kureyşlilerle olan ilişkilerin
belirleyici bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Hudeybiye Antlaşması’nın
Müslümanların itibarını artırdığı ve bilhassa Mekke’nin fethinden sonra müşrik Arap
kabileler Hz. Peygamber’e elçiler gonderek İslâm’ı kabul ettiklerini bildirmişlerdir.
Diğer

taraftan

Medine’de

yaşayan

münafıklar

İslâm

için

büyük

tehlike

oluşturmaktaydı. Zira bu grup Mekke’nin fethine kadar müşriklele ittifak halinde
olmuşlardı. Bu bölümde Hz. Peygamber’in Mekke dışındaki müşrik Araplar ve
Medine’de yaşayan münafıklarla olan ilişkileri ele alınacaktır.
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8.1. Kureyş Dışındaki Müşrik Araplarla İlişkiler

8.1.1. Recî‘ Vak‘ası
Uhud Gazvesi’nden birkaç ay sonra Adal ve Kare kabilelerinden Medine’ye

bir heyet gelerek İslâm’ın kabileleri arasında yayıldığını bildirmiş ve Hz.
Peygamber’den

kendilerine

İslâm’ı

öğretecek

kişiler

göndermesi

talebinde

bulunmuşlardı. Bunun üzerine on kişilik bir irşad heyeti elçilerle birlikte Medine’den
ayrılmıştı. Heyet Recî‘ suyu olarak bilinen mevkide konakladığı esnada, Hz.
Peygamber’e gelen kabile temsilcilerinden biri Hz. Peygamber’e düşman olduklarını
bildiği Hüzeyl kabilesinin Lihyânoğulları koluna giderek heyetin yerlerini onlara
haber verdi. Lihyânoğulları’ndan 100 kişilik silahlı bir grup Müslümanların yedisini
bulundukları yerde katletti. Bir kişi yolda hayatını kaybetti. Kalan iki kişi de Bedir’de
kaybettikleri yakınlarının intikamını almak isteyen Kureyşliler’e satıldı. Haram
aylarda bulunulması sebebiyle hapsedilen bu iki sahabi, bir süre sonra şehit edildiler.
Bu elim hadisenin haberi Medine’de büyük üzüntüye sebep oldu. Savaş sebebi teşkil
eden bu olaya misillemede bulunmak amacıyla Hz. Peygamber

200 kişilik bir

kuvvetle Lihyân kabilesi üzerine sefere çıkmışsa da, Lihyânoğulları’nın dağlara
çekilmiş olması sebebiyle iki gün sonra Medine’ye geri döndü (Rebîülevvel
6/Temmuz 627).
8.1.2. Bi’rimaûne Faciası
Recî‘ Vak’ası’ndan kısa bir süre sonra Âmir b. Sa‘saa kabilesi reisi Ebû Berâ
Âmir b. Mâlik Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’den İslâm hakkında bilgi almış,
kendisi Müslüman olmamasına rağmen kabilesine İslâm’ı öğretecek kişilerin
gönderilmesini istedi. Hz. Peygamber, bu kişiler için can güvenliği konusunda söz
aldıktan sonra ashâb-ı suffeden 70 kişilik bir grubu bu amaçla görevlendirdi. Harâm
b. Milhân adlı sahabi, Bi’rimaûne’ye gelince Hz. Peygamber’in mektubunu Âmir b.
Sa’saa kabilesi liderine götürmekle görevlendirildi. Bu sırada Âmir b. Mâlik’in
öldüğüne dair bir haber yayılması üzerine mektup Âmir b. Mâlik’in yeğeni Âmir b.
Tufeyl’e verildi, kendisi ve kabilesi İslâm’a davet edildi. Öteden beri Hz.
Peygamber’e kin besleyen Âmir b. Tufeyl elçiyi öldürttü ve civar kabileleri de
kışkırtarak Bi’rimaûne’de beklemekte olan Müslümanların üzerine saldırttı. Birkaç
sahabi dışında gruptakilerin tamamı şehit edildi. Vahiy yoluyla olaydan haberdar olan
Hz. Peygamber o zamana kadar görülmemiş bir şekilde üzüldü. Kırk gün kadar sabah
namazından sonra bu felakete sebep olanlara beddua etti. Bunun intikamının alınması
için Şücâ‘ b. Vehb kumandasında yirmi dört kişilik bir kuvveti Rebîülevvel 8’de
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(Temmuz 629) onların üzerine gönderdi. Şücâ‘, ani bir gece baskınıyla ele geçirdiği
çok sayıda kadın ve hayvanla Medine’ye döndü. Bunun üzerine kabileden Müslüman
bir heyet Medine’ye gelerek esir alınan kadınların iade edilmesini talep etti.
Ashabıyla istişare eden Hz. Peygamber, kadınların İslâm’ı kabul etmeleri üzerine
onları serbest bıraktı.
8.1.3. Benî Müstalik (Müreysi) Gazvesi
Huzâa kabilesinin bir kolu olan Benî Müstalik, Mekke-Medine arasında
yaşamaktaydı. Genel olarak Huzâa kabilesi İslâm’a ve Hz. Peygamber’e müsbet bir
tavır içindeyken, Benî Müstalik kolu Kureyşlilerin yanında yer almakta ve fırsat
buldukça Müslümanlara düşmanca tavırlar göstermekteydi. Kureyşliler Hendek
Gazvesi için hazırlık yaparken Benî Müstalik kolunun lideri olan Hâris b. Ebû
Dırâr’ın kabileye ait Müreysi suyunun başında karargah kurarak kabilesinden ve civar
kabilelerden Müslümanlar üzerine saldırmak için asker toplamaya başladığı yönünde
Hz. Peygamber’e bir istihbarat ulaştı. Hz. Peygamber bunun doğruluğunu araştırmak
için Büreyd b. Husayb’ı bölgeye gönderdi. Büreyd, Benî Müstalik’in böyle bir
hazırlık yapmakta olduğunu gördü ve elde ettiği bilgileri Hz. Peygamber’e sundu.
Bunun üzerine Hz. Peygamber 2 Şaban 5 (27 Aralık 626) tarihinde otuzu süvari 700
kişilik bir kuvvetin başında Benî Müstalik üzerine sefere çıktı. Müslümanların büyük
bir kuvvetle geldiğini gören bazı kabileler ayrılarak topraklarına çekildiler. Benî
Müstalik mensupları Müslüman olmaya davet edildi. Buna ok atarak karşılık
vermeleri üzerine başlayan savaş Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. 600-700
kadar esir, 2.000 deve ve 5.000 koyun Müslümanların eline geçti. Ganimet malları
Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Esirler arasında Benî Müstalik lideri Hâris b. Ebû
Dırâr’ın kızı Cüveyriye de bulunmaktaydı. İslâm’ı kabul etmesi üzerine Hz.
Peygamber Cüveyriye’yi azat ederek onunla evlendi. Bu evlilik yoluyla Benî
Müstalik’in hısımları olduğunu gören Müslümanlar ellindeki esirleri serbest bıraktılar.
Müslümanların bu tavırları karşısında Benî Müstalik’in hemen tamamı İslâm’ı kabul
etti. Kabile lideri Hâris b. Ebû Dırâr da Hz. Peygamber’in yanına gelerek Müslüman
olmuştu.
8.1.4. Huneyn (Hevâzin) Gazvesi
Mekke’nin fethi esnasına ele geçirilen bir casustan, Hevâzin kabilesinin
Müslümanlara karşı savaşmak üzere büyük bir hazırlık içinde oldukları öğrenilmişti.
Cahiliye döneminden beri Kureyşliler ile aralarında hasmâne ilişkiler bulunan
Hevâzin, düşmanlıklarını bu kabile içinden çıkan Hz. Peygamber’e de yönelmişti.
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Ayrıca Hevâzin’in bazı kollarının Hudeybiye antlaşmasının yol emniyetiyle ilgili
hükümlerini ihlal etmesi sebebiyle Müslümanlar için tehlike teşkil etmekteydiler.
Sakîfliler de Mekke’nin fethi sonrasında Evtâs’ta toplanan Hevâzinlilere katılmıştı.
Hevâzin ordusunun başındaki Mâlik b. Avf, ordusunun motivasyonunu artırmak için
kadın, çocuk, mal ve hayvanlarını da cepheye getirtmişti. Bu hazırlıkları haber alan
Hz. Peygamber 12.000 kişi ile Mekke’nin fethinden on yedi gün sonra yola çıktı ve
beş günlük bir yolculuğun ardından 11 Şevvâl 8 (1 Şubat 630) tarihinde Evtâs’a
ulaştı. Fecir vakti Müslümanların ok atışıyla başlayan savaş havanın karanlık olması
ve pusudaki Hevâzinlilerin yerinin tam olarak belirlenememesi sebebiyle ilk başta
İslâm ordusunun öncü birlikleri bozuldu. Ancak Müslümanlar Allah Rasulünün
uyarısı ve dirayetiyle toparlandılar ve şiddetli bir çarpışmanın ardından İslâm ordusu
zafere ulaştı. Dört Müslümanın şehit olduğu Huneyn’de Hevâzinliler yetmiş kayıp
vermişlerdi. Savaş meydanından kaçanların bir kısmı Tâif’e bir kısmı Evtâs’a bir
kısmı ise Nahle’ye sığındı. Hz. Peygamber Tâif üzerine yürürken diğer kısımlar
üzerine birlikler gönderdi. Evtâs’a gönderilen birlik elde ettiği ganimeti Hz.
Peygamber’in talimatıyla Ci’râne’ye getirdi.
Hâlid b. Velîd kumandasındaki 1.000 kişilik öncü birliğin ardından kendisi de
Tâif’e gelen Hz. Peygamber, bir aylık muhasaranın ardından, şehrin müstahkem
surlarla çevrili olması ve Tâifliler’in bir yıl yetecek kadar erzak depoladıklarını
öğrenmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı ve Ci’râne’ye gitti. Tâif kuşatması
Müslümanların ilk defa debbâbe ve mancınık gibi savaş aletleri kullandıkları
gazveydi. Huneyn’de elde edilen ganimet, kadın ve çocuklar dahil 6.000 esir, 24.000
deve, 40.000’den fazla koyun ve 4.000 ukıyye gümüştü. Ganimetin beşte biri
beytülmâle ayrıldıktan sonra geri kalan ganimetleri gazveye katılanlara bölüştürdü.
Ganimetlerin taksiminden sonra Hevâzinliler’den bir heyet Müslüman olduklarını
söyleyerek Hz. Peygamber’den esir ve malların kendilerine iade edilmesini talep
ettiler. Hz. Peygamber ise bir süre ganimetleri taksim etmeden beklediğini, bu
aşamada kimsenin gelmemesi üzerine paylaştırıldığını ve mevcut durumda isteklerini
yerine getirmenin zor olduğunu söyledikten sonra malları ve esirler arasında bir
tercihte bulunmalarını istedi. Hevâzinliler esileri tercih edince Hz. Peygamber ashabın
rızasını alarak esirleri serbest bıraktı. Ci’râne’de iki hafta kaldıktan sonra ihrama girip
Mekke’ye gitti ve umre yaptıktan sonra Medine’ye döndü.
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8.2. Münafıklarla Olan İlişkiler

Peygamberimizin Medine’de karşılaştığı en büyük problemlerin başında nifak

hareketi gelmekteydi. Gerçekte İslâm’a ve Hz. Peygamber’e inanmayan fakat
kendilerini mü’min gösteren münafıkların başı Abdullah b. Übey idi. Abdullah b.
Übey Hazreclilerin lideriydi. Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki savaşlar sona erdiği
zaman Yesrib’in idaresi kendisine verilmek üzere anlaşılmışken Müslümanların şehre
hicretiyle bu gerçekleşmemiş ve hayatı boyunca Hz. Peygamber’e düşman olarak
yaşamıştı. Şehirde yaşayan Yahudiler ve Mekkeli müşrikler de onun bu düşmanlığını
tahrik etmekteydiler. Kur’ân’daki “Münâfikûn” sûresi bu zümre ve benzer özellikler
taşıyanlar hakkında olarak nazil olmuştu.
Abdullah b. Übey’in Müslümanlar dışındaki tüm gruplarla ilişkisi vardı.
Amcası Ebû Âmir er-Râhib’in desteğini almış, Kureyşli müşrikler ve Medine’deki
Yahudilerle dostluk anlaşmaları yapmıştı. Zaman içinde bu ilişkilerini açıklamaktan
da çekinmedi. Benî Kurayza ve Benî Nadîr Yahudilerini Hz. Peygambere karşı
savaşmak üzere kışkırttı. Müslümanlar karşısında Yahudi ve müşrikleri bir araya
getirip ortak bir cephe oluşturmaya çalıştı. Ne var ki Mekke’nin fethinden sonra bu
ittifak tamamen sona erdi. Mekke’nin fethinden sonra önce Tâif ardından da
Suriye’ye giden Ebû Âmir, buradaki Hıristiyanları Hz. Peygambere karşı kışkırtmak
suretiyle Abdullah b. Übey’e olan desteğini sürdürdü.
Benî Müstalik gazvesi esnasında ensâr ve muhâciler arasında fitne çıkarmaya
çalışan Abdullah b. Übey, sefer dönüşünde ordudan geri kalan Hz. Âişe’ye iftira
atmaktan çekinmedi. Bu iftira Kur’ân’da kınanmış ve Müslümanlar da bu tuzaklara
düşmemeleri konusunda uyarılmıştır.
Hz. Peygamber Tebük seferine çıkmadan hemen önce, şehrin uzağında
olanların namazlarını rahatça kılabilmeleri için bir mescit inşa ettiklerini ve
kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Hz. Peygamber de
sefer dönüşünde bunu yapabileceğini söyledi. Ancak sefer dönüşünde nâzil olan bir
âyet, bu mescit ve onu yapanların mü’minlere zarar vermeyi amaçladıklarını bildirdi.
Mescid-i Dırâr (zarar, tefrika mescidi) olarak isimlendirilen bu mescitte namaz
kılmaması bildirilmişti. Buranın mescit görünümü altında Müslümanlara zarar vermek
üzere inşa edilmiş bir fesat yuvası olduğu ortaya çıkınca Hz. Peygamber iki sahabiyi
göndererek burayı yıktırdı.
Hz. Peygamber şehirdeki münafıkları tek tek biliyor ve bunların faaliyetlerinin
farkındaydı. Bununla birlikte hiç kimseye bu şekilde hitap etmemiş ve bunu diğer
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Müslümanlara da yasaklamıştı. Münafıklar karşısında daima mesafeli durmuş, onların
İslâm’a zarar vermelerinin önüne geçmek için dış desteklerini keserek yalnız
kalmalarını sağlamaya çalışmıştır. Ashabı arasında birlik, beraberlik ve kardeşliği
geliştirerek münafıkları etkisiz hale getirmiştir.
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Uygulamalar
1. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Bi’rimaûne”, “Huneyn
Gazvesi”, “Mustalik”, “Recî Vak’ası”, “Tâif” ve “Münâfık” maddelerini okuyunuz.
2. Adem Apak’ın Anahatlarıyla İslâm Tarihi: Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi
adlı eserinden “Dahilî Düşman Münafıklarla Münasebetler” başlıklı kısmı okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1. Recî Vak’ası ve Bi’rimaûne Faciası hakkında bilgi veriniz.
2. Benî Mustalik Gazvesi ve sonuçları hakkında bir değerlendirme yapınız.
3. Huneyn Gazvesi ve Tâif kuşatmasının sonuçlarına dair genel bir değerlendirme
yapınız.
4. Hz. Peygamber’in münafıklara karşı tavrını yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Hicretten sonra Hz. Peygamber Arap yarımadasının çeşitli bölgelerinde
yaşayan müşrik kabilelerle ilişkileri olmuştur. Kureyş’in saygın konumu sebebiyle
diğer Arap kabileleri Kureyş’in tavrına bakarak kendi tavırlarını oluşturmaya
çalışmaktaydılar. Mekke’nin fethinden sonra büyük oranda İslâm karşıtı hareketler
sona ermiş, Huneyn Gazvesi’nde Müslümanların elde ettiği zafer bu anlamda bir
donüm noktası teşkil etmiştir. Diğer taraftan Müslümanların içinde kendilerini
Müslüman olarak göstererek yaşayan münafıklar da kendilerine daima temkin ve
tedbirle yaklaşılan bir grup olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
Bi’rimaûne Faciası’nda şehid edilen sahabîler hangi kabileye İslâm’ı
öğretmek üzere görevlendirilmişlerdi?
a.

Benî Temîm

b.

Âmir b. Sa‘sa‘a

c.

Benî Kelb

d.

Mezhic

e.

Benî Tağlib

2.

Huneyn Gazvesi hangi kabileye karşı yapılmıştır?

a.

Hevâzin

b.

Kudââ

c.

Kureyş

d.

Kinâne

e.

Cezîme

3.

Benî Mustalik hangi kabilenin bir koludur?

a.

Hevâzin

b.

Kinâne

c.

Kureyş

d.

Huzâa

e.

Amâlika

4.

Huneyn Gazvesi hangi yıl yapılmıştır?

a.

6/628

b.

7/629

c.

8/630

d.

9/631

e.

10/632
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5.

Münafıklarla ilgili hangisi yanlıştır?

a.

Mekkeli müşriklerle ittifak kurmuşlardır.

b.

Liderleri Abdullah b. Übey idi.

c.
Benî Nadîr Medine’den sürgün edilirken Hz. Peygamber’in yanında
yer almışlardı.
d.

Uhud Gazvesi’nde yoldan dönerek Müslümanları yalnız bırakmışlardı.

e.

Mescid-i Dırâr olarak isimledirilen bir mescid yapmışlardı.

6.
Bi’rimaûne’de Hz. Peygamber’in mektubunu Âmir b. Sa‘saa
kabilesine götüren sahabi Harâm b. Milhân idi. (D / Y)
7.
Bi’rimaûne Faciası’nda şehid olan sahabîlerin çoğunluğu ensardan ve
ashâb-ı Suffe’den idi. (D/Y)
8.

Huneyn Gazvesi’nden sonra Hz. Peygamber Tâif kuşatmasına gitmişti.

(D/Y)
9.
Huneyn
..............................idi.

Gazvesi’nde

müşrik

orduların

kumandanı

10.
İslâm’a gönülden inanmadığı hâlde Müslüman gözüken kimselere
.........................denir.
Cevaplar: 1. b, 2. a, 3. d, 4. c, 5. c, 6. D, 7. D, 8. D, 9. Mâlik b. Avf, 10. Münafık
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9. YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Yahudilerle İlişkiler
9.1.1. Benî Kaynuka
9.1.2. Benî Nadîr
9.1.3. Benî Kurayza
9.1.4. Hayber’in Fethi
9.2. Hıristiyanlarla İlişkiler
9.2.1. Mute Savaşı
9.2.2. Tebük Gazvesi
9.2.3. Necranlı Hıristiyanlarla Görüşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudilerle ilişkisi nasıldı?
2. Hz. Peygamber dönemin Hıristiyan idareci ve topluluklarıyla nasıl ilişkiler
geliştirmişti?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yahudilerle ilişkiler

Hz. Peygamber’in
Yahudilerle ilişkilerinin
seyri konusunda
değerlendirme yapabilme
Hz. Peygamber’in
dönemin Hıristiyan devlet
ve topluluklarıyla
ilişkilerini kavrama

Hıristiyanlarla
münasebetler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar


Benî Kaynukâ: Medine’de yaşayan bir Yahudi kabilesidir.



Benî Nadîr: Medine’de yaşayan bir Yahudi kabilesidir.



Benî Kurayza: Medine’de yaşayan bir Yahudi kabilesidir.


savaştır.

Mûte Savaşı: Müslümanlarla Bizans ordusu arasında yapılan ilk

138

Giriş
Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde şehirde Benî Kaynuka, Benî Nadîr
ve Benî Kurayza kabilelerine mensup Yahudiler yaşamaktaydı. Medine’ye ne zaman
geldikleri kesin olarak bilinmemekle birlikte Bâbil kralı Buhtunnasr (mö. 605-562)
tarafından Kudüs’ün işgal edilmesinden sonra buraya geldikleri yönünde bir rivayet
mevcuttur. Bu Yahudi kabilelerin dışarında gelmeyip şehirde yaşayan Yahudileşmiş
Araplar oldukları da ileri sürülmektedir. Medine dışında Hayber, Eyle, Vâdilkurâ gibi
yerlerde de Yahudiler yaşamaktaydı. Hz. Peygamber hicretten sonra Medine’de
yaşayan Yahudi kabileleriyle bir arada yaşamanın şartlarını yazılı hale getirdiği bir
anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya rağmen Yahudilerin Mekkeli müşriklerle ittifak
kurmaktan geri durmamışlardır. İslâm’ın doğuş yıllarında Hıristiyanlık, Arap
yarımadasının bilhassa Bizans etkisinin baskın olduğu bölgelerinde yayılmıştı. Hz.
Peygamber Hıristiyanlarla da çeşitli vesilelerle ilişkiler kurmuştur. Bu bölümde Hz.
Peygamber’in Yahudi ve Hıristiyanlarla olan ilişkileri ele alınacaktır.
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9.1. Yahudilerle İlişkiler

9.1.1. Benî Kaynuka
Medine’nin güneybatısında “utum” adı verilen kalelerde yaşayan Benî
Kaynuka, şehirde yaşayan diğer Yahudi kabileleri arasında cesaret ve savaşçılıklarıyla
meşhurdu. Çoğunlukla ticaret, silah yapımı ve kuyumculukla geçinirlerdi. “Sûku Benî
Kaynuka” (Benî Kaynuka Çarşısı) adıyla bilinen kendilerine ait bir çarşıları vardı.
Ticaret sebebiyle şehrin diğer Yahudi kabilelerinden daha zenginlerdi.
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonraki tavırları neticesinde Benî
Kaynuka Yahudileri arasından bazı kişiler İslâm’ı kabul etti. Mesela Yahudi din âlimi
olan Abdullah b. Selâm ailesiyle birlikte Müslüman olmuştu. Hicretten önce Evs ve
Hazrec kabilelerine yakın bir zamanda gelecek olan peygambere tâbi olacaklarını ve
düşmanlarına üstünlük sağlayacaklarını söyleyerek tehdit etmekteydiler. Ancak Hz.
Peygamber’in Medine’ye hicret etmesinden sonra ona tâbi olmadılar, zira bekledikleri
peygamber kendi içlerinden gönderilmemişti. Evs ve Hazrec kabileleri arasında İslâm
öncesi dönemde yaşanan problemleri yeniden canlandırmak istiyorlar, Müslümanlarla
alay ediyor ve münafıklarla işbirliği yapıyorlardı. Hatta bunlar arasından İslâm’ı
kabul ettiğini söyleyip münafıklar safına katılanlar da vardı. Bedir Gazvesi’nde az
sayıda olmalarına rağmen Müslümanların galip gelmelerini bir türlü hazmedemiyorlar
ve bundan duydukları memnuniyetsizliği çeşitli vesilelerle dışa vuruyorlardı.
Taşkınlıkları sebebiyle bir gün Hz. Peygamber Benî Kaynuka çarşısına gitti ve orada
bulunanlara kendisinin beklenen hak peygamber olduğunu belirterek Kureyş’in başına
gelenlerden ders alarak İslâm’ı kabul etmelerini istedi. Buna karşılık Benî
Kaynukalılar kendilerini harpten anlamayan Kureyşlilerle bir tutmamasını, şayet
kendileriyle savaşacak olursa harbin ne olduğunu o zaman anlayacağı şeklinde
küstahça bir cevap verdiler.
Bu gerginliklerin devam ettiği bir ortamda, bir gün Benî Kaynuka çarşısına
alışverişe giden bir hanım Yahudi bir kuyumcu tarafından taciz edildi. O esnada
civarda bulunanlardan yardım isteyen kadının imdadına yetişen bir Müslüman
tartışma esnasında Yahudi kuyumcuyu öldürdü. Orada bulunan Yahudiler de o
Müslümanı öldürdüler. Bu durumda hicretten sonra şehirde yapılan anlaşmayı ilk
bozan kabile Benî Kaynuka oldu. Medine sözleşmesine aykırı hareket eden Benî
Kaynuka’dan her an bir tehlike gelebileceğinden endişe eden Hz. Peygamber,
hicretten 20 ay sonra Benî Kaynuka’nın yaşadığı mahalleyi kuşattı. Zilkâde ayının
başında on beş gün devam eden kuşatmada herhangi bir çatışma yaşanmadı. Ancak
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dışarıdan yardım alma ümidi olmayan Benî Kaynuka teslim olmaya mecbur kaldı
(Zilkâde 2/Nisan 624). Hz. Peygamber, malları Müslümanlara kalmak üzere Benî
Kaynuka’nın şehirden sürgün edilmelerini emretti. Şehirden ayrılmaları için üç gün
süre verildi. Alacaklarını tahsil etme talepleri de Hz. Peygamber tarafından kabul
edildi. Benî Kaynuka’ya ailt mallarının teslim alınması ve şehirden uzaklaşıncaya
kadar gidişlerini kontrol etmek üzere görevliler tayin edildi. Geride çok sayıda silah,
silah malzemesi ve kuyumculuk işlerinde kullanılan malzeme bırakan Benî Kaynuka
Yahudileri Medine’den ayrıldıktan sonra Suriye taraflarındaki Ezriât’a yerleştiler.
9.1.2. Benî Nadîr
Medine’ye yarım günlük mesafede müstahkem kalelerde yaşayan Benî Nadîr
Yahudileri şehirdeki diğer Yahudi kabileler arasında en güçlü olanı idi. Daha çok
tarımla meşgul olup büyük hurmalıklara sahiplerdi. Medine’ye hicretten sonra ilk
zamanlarda Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır içine girmemişlerse de bilhassa
Benî Kaynuka’nın şehirden sürülmesinden sonra açıktan düşmanlık sergilemeye
başladılar. Benî Nadîr’in şairi Ka‘b. Eşref Hz. Peygamber ve Müslümanları hicveden
şiirler yazmakta, aile ve eşleri hakkında edebe sığmayan ifadeler kullanmaktaydı.
Ayrıca Mekke’ye giderek Ebû Süfyân ve Müslümanlardan intikam almak isteyen
diğer müşrikleri kışkırtmaktaydı.

Hz. Peygamber’in

İslâm

aleyhindeki bu

faaliyetlerinin sona erdirilmesini istemesi üzerine Ka‘b b. Eşref öldürüldü. Benî Nadîr
Yahudileri fenalıklarına son vermediler ve bundan sonra da Mekkeli müşrikleri
Müslümanlara karşı kışkırtmaya devam ettiler.
Bi’rimaûne faciasından sağ kurtulan Amr b. Ümeyye Medine’ye dönerken
yolda Benî Âmir b. Sa‘saa kabilesinden iki kişiyi öldürmüştü. Ancak bu kişilerin
Müslüman olduğunu ve Hz. Peygamber’den eman aldıklarını bilmiyordu. Bunun
üzerine Hz. Peygamber Amr’ın yanlışlıkla katlettiği bu iki kişinin diyetini
ödeyeceğini bildirdi. Bu olay, Medine’de Müslümanlarla Benî Nadîr arasındaki
ilişkileri koparan hadiselerin başlangıcını teşkil etti. Medine sözleşmesi gereği Benî
Nadîr’in de diyete ortak olması gerektiğinden Hz. Peygamber, kendilerine düşen
kısmı ödemelerini istemek üzere Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ile
birlikte yanlarına gitti. Benî Nadîr Yahudileri kendilerini iyi karşıladılar, ancak
oturdukları

yerde

üstlerine

taş

yuvarlamak

suretiyle

Hz.

Peygamber

ve

beraberindekilere suikast girişiminde bulundular. Bunu fark eden Hz. Peygamber
ashabıyla oradan ayrıldı. Bu hareketleriyle Medine anlaşmasını bozan Benî Nadîr’e
şehirden ayrılmaları için on beş gün süre tanıdığını bildirdi. Medine’den ayrılmak
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üzere hazırlık yaparken Abdullah b. Übey’in kendilerine yardım edeceğine dair
sözüyle şehirden ayrılmaktan vazgeçtiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Benî Nadîr
Yahudilerini kuşattı. Onlarla anlaşma davetini kabul etmeyen Benî Nadîr, on beş gün
süren kuşatmanın ardından teslim olmaya karar verdiler (Rebîülevvel 4/Ağustos 625).
Yanlarına ailelerini ve götürebilecekleri kadar mallarını alarak şehirden ayrıldılar. Bir
kısmı Hayber’e bir kısmı ise Ezriât’a yerleşti.
9.1.3. Benî Kurayza
Medine sözleşmesini bozmaları sebebiyle şehirden uzaklaştırılan Benî
Kaynuka ve Benî Nadîr’den sonra Medine’de kalan tek Yahudi kabilesi Benî Kurayza
idi. Tarım ve ticaret yaparak geçinen Benî Kurayza, Benî Nadîr ile akraba idi.
Medine’nin güneydoğu bölgesindeki utum adlı kalelerde yaşamaktaydılar.
Medine sözleşmesi gereğince Hendek Gazvesi sırasında şehir savunmasına
katılmaları gereken Benî Kurayza şehri Müslümanlarla birlikte savunmayarak yapılan
anlaşmayı ihlal etmişti. Ayrıca sürgün edildikten sonra Hayber’e yerleşen Benî Nadîr
Yahudileriyle ittifak kurmuştu. Kendileriyle anlaşmalı olunduğu için Benî
Kurayza’nın yaşadığı bölgeye hendek kazılmamıştı. Benî Kurayza Yahudileri ise
Hendek Gazvesi’nin en sıkıntılı zamanlarında Kureyş ile işbirliği yaparak
Müslümanları zor durumda bırakmışlardı. Hendek Gazvesi öğle namazı vakti sona
erdikten sonra gelen vahiy üzerine Hz. Peygamber ashabına haber göndererek ikindi
namazının Benî Kurayza topraklarında kılınmasını emretti. Sancağı Hz. Ali’ye
vererek onu öncü birliklerle gönderdi. Kendisi de savaş hazırlığını yaparak süvari ve
piyadelerle birlikte yola çıktı (23 Zilkâde 5/15 Nisan 627).
Hz. Peygamber Benî Kurayza Yahudilerinin yaşadıkları kalelerin önüne
gelince onları İslâm’a davet etti. Olumsuz cevap vermeleri üzerine teslim olmalarını
istedi. Bu teklif de kabul edilmeyince çatışma başladı. Benî Kurayza On beş veya
yirmi beş gün devam eden kuşatma sonunda teslim olmaya karar verdiler.
Kendilerinin de Benî Nadîr Yahudileriyle aynı şartlara sahip olacakları şekilde bir
anlaşma yapabilmek için Hz. Peygamberle müzakerede bulundular. Hz. Peygamber
bunu kabul etmedi ve ancak kayıtsız şartsız teslim olabileceklerini söyledi.
Kuşatmanın şiddeti dolayısıyla çaresiz bir şekilde teslim olmaktan başka yolları
olmayan Benî Kurayza Yahudileri Hz. Peygamber’in vereceği hükme razı olarak
kalelerinden indiler. Hz. Peygamber, Benî Kurayza hakkında hüküm vermek üzere,
Evs kabilesinden Sa‘d b. Mu‘âz’ı görevlendirdi. Vereceği hükme hem Evslilerin hem
de Benî Kurayza’nın razı olacağına dair söz aldıktan sonra kararını açıkladı. Savaşa
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gücü yeten erkekler öldürülecek, çocuk ve kadınlar esir edilecek, mallar da
Müslümanlar arasında taksim edilecekti. Sa‘d’ın bu kararı hem Tevrat’a (Tesniye,
XX/10-15) hem de Kur’ân’a (Mâide sûresi, 33-34) uygun idi. Hz. Peygamber bu
kararın Allah’ın hükmüne uygun olduğunu söyledi ve tasdik etti.
9.1.4. Hayber’in Fethi
Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan Hayber, Yahudilerin yaşadığı önemli
bir yerleşim yeriydi. Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz. Peygamber’in dikkati
Hayber üzerine yoğunlaşmıştı. Zira Medine sözleşmesine aykırı hareket eden Benî
Nadîr Yahudileri şehirden çıkarıldıktan sonra Hayber’e yerleşmiş ve İslâm karşıtı
faaliyetlerine buradan devam etmekteydiler. Mekkeli müşrikler ve diğer Arap
kabileleriyle anlaşarak İslâm karşıtı ittifakın içinde yer almışlardı. Hendek
Gazvesi’nin düzenlenmesi ve civardaki Arap kabilelerinden büyük katılım sağlanması
onların gayretlerinin bir sonucuydu.
Hz. Peygamber Hudeybiye’den döndükten kısa bir süre sonra Hayber
Yahudilerinin üzerine yürümeye karar verdi. Bunun için 200’ü süvari olmak üzere
yaklaşık 1.500 kişiyle birlikte yola çıktı (Muharrem 7/Haziran 628). Durumdan
haberdar olan Hayber Yahudileri hazırlıklara başladılar. Hayber kaleleri sağlamlığıyla
meşhurdu. Şehirde yaşayan Yahudiler, sayısı hakkında 10.000 ile 20.000 arasında
farklı rivayetlerin bulunduğu kalabalık bir muharip güce sahiplerdi. Yaklaşık bir ay
süren muhasaradan sonra şehirdeki yedi kalenin dördü savaş üçü de sulh yoluyla
Müslümanların eline geçti. Hz. Ali’nin büyük kahramanlıklar gösterdiği savaşta
doksan üç Yahudi ölmüş, 15-20 kadar Müslüman da şehit olmuştu.
Savaş sonunda Müslümanlar çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdiler. Hz.
Peygamber onlara şehri terk etme müsaadesi verdi. Fakat Hayber Yahudileri şehirde
kalarak yetiştirdikleri mahsulün yarısı kendilerine yarısı Müslümanlara olacak şekilde
şehirde kalmalarına müsaade edilmesini istedi. Bu teklif Hz. Peygamber tarafından
kabul edildi. Hayber’deki bu uygulama İslâm tarihinin ilerleyen dönemlerinde benzer
şartlarla anlaşma yapılmasına da örnek teşkil etti.
Hayber’in fethi sırasında Yahudi liderlerinin birinin kızı Sellâm b. Mişkem’in
hanımı Zeyneb bint Hâris bir koyun keserek ikram etmek üzere Hz. Peygamber’i
davet etmişti. İlk lokmada etin zehirli olduğunu anlayan Hz. Peygamber lokmasını
yutmadan çıkardı. Ancak kendisiyle bulunan Bişr b. Berâ zehirlenerek vefat etti. Hz.
Peygamber, Yahudi liderlerden Huyey b. Ahtâb’ın esirler arasındaki kızı Safiyye’yi
azat edip kendisine eş olarak almıştır.
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9.2. Hıristiyanlarla İlişkiler

Arap yarımadasında yaygınlık kazanan dinlerden biri olan Hıristiyanlık

bilhassa Bizans imparatorluğunun etkisiyle yayılmıştı. Bizans’ın hakimiyet alanında
yaşayan birçok Arap kabilesi Hıristiyanlığı kabul etmişti. Peygamberimiz, Bizans
imparatoru Herakleios’un da aralarında bulunduğu bazı Hıristiyan hükümdarlara
İslâm’a davet mektupları göndermiş, onlarla ilişkiler tesis etmişti. Ayrıca bazı
savaşlar da yapılmıştı.
9.2.1. Mûte Savaşı
Mûte Kudüs’e 50 km. mesafede yer almaktadır. Hz. Peygamber’in İslâm’a
davet mektubunu taşıyan Hâris b. Umeyr, Bizans’a bağlı olarak bölgede hüküm süren
Gassânî emîri Şurahbîl b. Amr tarafından topraklarından geçerken öldürüldü.
Uluslararası hukukun “Elçinin dokunulmazlığı” kaidesini açıkça ihlal eden bu hadise
üzerine Hz. Peygamber 3.000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordu kumandanlığına Zeyd b.
Hârise getirilmiş, şayet o öldürülürse yerine Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in, onun da
öldürülmesi halinde Abdullah b. Revâha’nın kumandanlığı ele almasını, onun da
öldürülmesi durumunda Müslümanların kendi aralarından birini kumandan olarak
seçmeleri emretti. Çocuk, kadın, ihtiyar ve manastırlara çekilenlere dokunulmamasını,
ağaçlara zarar verilmemesini emretti.
İslâm ordusu Mûte’ye ulaşınca, Bizans ordusunun takviyesiyle sayıları
100.000 veya 200.000 kişiye ulaşan büyük bir orduyla karşılaştı (Cemâziyelevvel
8/Eylül 629). Müslümanların kumandanı Zeyd b. Hârise savaşın başında şehit olunca
sancağı Ca‘fer b. Ebû Tâlib aldı. Sağ elinin kesilmesi üzerine sancağı sol eline aldı.
Sol elinin de kesilmesi üzerine sancağın yere düşmemesi için iki koluyla göğsünün
arasında tutmaya çalıştı. Ancak bir mızrak darbesiyle şehit düştü. Onun ardından
kumandanlığı devralan Abdullah b. Revâha’nın da şehit olması üzerine Müslümanlar
Hâlid b. Velîd’in kumandanlığı üstlenmesini istediler. Hâlid b. Velîd, sağ kanattaki
askerleri sola, sol kanattakileri sağa, gerideki askerleri öne, öndekileri ise arkaya aldı.
Böylece düşman askerleri yeni yüzlerle karşılaştılar ve Müslümanlara takviye
geldiğini düşünerek moral kaybettiler. Hâlid b. Velîd, Bizans ordusunu geri çekilmeye
mecbur bıraktığı bir anda daha fazla kayıp vermemek için askerini geri geçti ve
Medine’ye döndü. Dönemin en güçlü devletlerinden biri olan Bizans karşısında
kendisinden sayı ve güç bakımından çok daha üstün olan bir orduya karşı böylesine
bir mücadele vererek Medine’ye dönmek büyük bir başarıydı. Nitekim Hz.
Peygamber, ashabıyla Mescid-i Nebevî’deyken savaş alanında cereyan eden
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gelişmeleri nakletmekteyken “...sonunda sancağı Allah’ın kılıçlarından bir kılıç aldı.
Allah Müslümanlara fethi müyesser kıldı” sözleriyle bunu ifade etmişti.
9.2.2. Tebük Gazvesi
Hz. Peygamber, Mûte Savaşı’ndan bir yıl sonra, hicretin 9. yılında (630)
Bizans imparatoru Herakleios’un Suriye bölgesindeki müttefikleriyle birlikte Medine
üzerine bir sefer düzenleyeceğine dair bir haber aldı. Bunun üzerine Medine’de sefer
hazırlıklarına başlandı. Şehirde bir süredir devam eden kuraklık ve kıtlık sebebiyle
son derece zor şartlar altında ordu teçhiz edildi. Tebük seferi hazırlıklarında Hz.
Osman ordu için gerekli savaş malzemelerinin tedarikinde servetinin büyük bir
kısmını harcamıştı. Hz. Peygamber sefer için gidilecek yeri genellikle gizli tuttuğu
halde bu defa sefere katılanların güçlü bir düşmana karşı uzun ve meşakkatli bir
yolculuğa çıkacaklarını bilmeleri için Bizans üzerine sefere çıkılacağını açıkça
söylemişti.
Bu güçlü düşmana karşı 10.000’i süvari 30.000 kişilik bir orduyla Suriye
istikametinde ilerledi. Hz. Peygamber döneminde bu büyüklükte bir ordu ilk defa
hazırlanmıştı. Medine’den 700 km. kadar kuzeydeki Tebük’te karargah kuran Hz.
Peygamber burada on beş yirmi gün kadar kaldı ancak herhangi bir orduyla
karşılaşılmadı. Tebük’te bulunduğu sırada Hz. Peygamber, batı istikametindeki
çoğunluğu Hıristiyan olmakla beraber Yahudilerin de yaşadığı Cerbâ, Eyle, Ezruh,
Maknâ ve Maan’a birlikler göndererek onları İslâm’a davet etti. Elçilerin gönderildiği
bölgede yaşayanlar temsilciler göndererek İslâm’ı kabul etmeyeceklerini ancak cizye
ödeyeceklerini bildirdiler. Hz. Peygamber bu bölgelerin her biri için birer anlaşma
metni hazırlatarak kendilerine verdi. Böylece can, mal ve inanç emniyeti sağlanarak
bu bölgeler İslâm devletinin tebaası haline geldi. Bu esnada 400 kişilik bir kuvvetle
Irak yolu üzerindeki Dûmetülcendel’e gönderilen Hâlid b. Velîd, bölgenin Hıristiyan
idarecisi Ukeydir b. Abdülmelik’i esir alarak Hz. Peygamber’e getirmişti. Ukeydir ile
de cizye ödemesi şartıyla bir anlaşma yapılmış ve Dûmetülcendel de İslâm devletinin
hakimiyeti altına alınmıştır. Hz. Peygamber’in Tebük’teyken o esnada Suriye
bölgesinde olduğu haberini aldığı Bizans imparatoru Herakleios’a ikinci bir İslâm’a
davet mektubu gönderdiği rivayet edilir.
Hz. Peygamberin bizzat katıldığı son gazve olan Tebük, kıtlık ve kuraklığın
devam ettiği zor şartlar altında hazırlandığı için “ceyşü’l-usra” (zor zamanların
ordusu) şeklinde isimlendirilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Tevbe sûresinde gazveye
katılanlar, mazeretle veya mazeret beyan etmeksizin sefere iştirak etmeyenler ve
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sefere destek olmadıkları gibi sefere katılanları da yollarından çevirmeye çalışan
münafıklarla ilgili çok sayıda âyet yer almaktadır.
9.2.3. Necranlı Hıristiyanlarla Görüşme
Hz. Peygamber’in elçi ve mektup göndererek İslâm’a davet ettiği bir diğer
bölge Necran idi. Hıristiyanların yaşadığı bir bölge olan Necran’dan 9/631 yılında
Medine’ye bir heyet geldi. Bu heyeti diğerlerinden ayıran önemli bir fark vardı. Diğer
heyetler çoğunlukla İslâm hakkında bilgi almaktayken, Necranlı Hıristiyanların kendi
inançlarını savunmasıyla bir tür itikadi tartışma meclisi oluşmuştu. Gelen heyettekiler
özellikle Hz. İsa konusunda Hz. Peygamberle tartışmaya girdiler. Hz. İsa ve
Hıristiyanlık hakkında bilgi veren Âl-i İmrân sûresinin ilk seksen âyeti bu sırada nâzil
oldu. Necranlıların iddialarını sürdürmeleri üzerine Hz. Peygamber yanına Hz. Hasan,
Hüseyin, Fâtıma ve Ali’yi alarak onları “mübâhele”ye davet etti. Mübâhele, bir
tartışma esnasında haksız ve yalancı olanın Allah’ın lanetine uğraması için beddua
edilmesi anlamına gelen ve Arap toplumunda başvurulan bir uygulamaydı.
Necranlılar Hz. Muhammed’in hak peygamber olma ihtimalini düşünerek mübâheleye
cesaret edemediler. Cizye ödemek şartıyla inançlarında kalmaya devam ettiler.
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Uygulamalar
1. İsmail Hakkı Atçeken’in Hazreti Peygamber’in Yahudilerle Münasebetleri
adlı kitabını okuyunuz.
2. Hz. Peygamber’in Bizans imparatorluğu üzerine sevk ettiği askeri harekatların
sonuçları üzerine genel bir değerlendirme yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Peygamber’in hicretten sonra yapmış olduğu Medine Sözleşmesi’nin Yahudiler
tarafından nasıl ihlal edildiğini anlatınız.
2. Mûte Savaşı’nın sebep ve sonuçları üzerine bir değerlendirme yapınız.
3. Tebük Gazvesi’nin sonuçlarını değerlendiriniz.
4. Hz. Peygamber’in kendisiyle görüşmek üzere Medine’ye gelen Necran
Hıristiyanları’yla yaptığı görüşme üzerine bir değerlendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Medine’de bulunan Yahudi kabileleri hicretten sonra Hz. Peygamberle
imzaladıkları Medine sözleşmesini ihlal etmeleri sebebiyle cezalandırılmışlardır. Ceza
olarak şehirden sürgün edilen Yahudi kabilelerinin düşmanlıklarına yeni yerleştikleri
yerlerde devam etmeleri üzerine Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra düzenenlenen
askeri harekâtla etkisiz hale getirilmişlerdir.
Hz. Peygamber’in bölgedeki Hıristiyan halkı İslâm’a daveti Müslümanlarla
Bizans impatorluğuyla karşı karşıya getirmiştir. Mûte Savaşı’nda kalabalık Bizans
ordusuyla desteklenen Gassânî ordusuyla savaşılmış, bir süre sonra alınan istihbarat
sonucu Tebük’e kadar gidilerek civar kabileler itaat altına alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşı kumandanlarından değildir?

a.

Abdullah b. Revâha

b.

Hâlid b. Velîd

c.

Ebû Ubeyde b. Cerrâh

d.

Cafer b. Ebû Tâlib

e.

Zeyd b. Hârise

2.
ilerlemiştir?

Tebûk Gazvesi için İslâm ordusu Medine’den hangi yöne doğru

a.

Kuzey

b.

Doğu

c.

Batı

d.

Güney

e.

Güneydoğu

3.
Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamber’in Yahudilere ve Bizans’a
karşı düzenlediği askerî harekât kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
a.

Mûte- Benî Kurayza- Benî Kaynukâ-Benî Nadîr- Tebûk

b.

Benî Kaynukâ-Benî Nadîr-Benî Kurayza-Mûte-Tebûk

c.

Benî Kaynukâ- Benî Kurayza- Benî Nadîr- Tebûk-Mûte

d.

Benî Kurayza -Benî Kaynukâ- Mûte- Benî Nadîr- Tebûk

e.

Benî Kaynukâ- Tebûk-Benî Nadîr- Mûte-Benî Kurayza

4.
Aşağıdakilerden hangisinde Necrân Hıristiyanlarının Medine’ye gelip
Hz. Peygamber’le görüştükleri yıl hicrî ve milâdî olarak doğru verilmiştir?
a.

8/630

b.

9/631

c.

12/633
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d.

7/628

e.

10/632

5.
Hayber Yahudileri ile savaşılmasında aşağıdaki gerekçelerden hangisi
etkili olmamıştır?
a.
b.
sağlaması

Müslümanlara karşı Kureyş’i kışkırtması
Hayber Yahudilerinin Müslümanlara yapılan saldırılarda finansman

c.

Müslümanların yayılmacı bir politika izlemeleri

d.

Hayber Yahudilerinin Medine’nin kuzeyinde sürekli bir tehdit unsuru

e.

Müslümanlara karşı Arap kabilelerini kışkırtması

6.

7.

Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe Sûresi’ndeki
Gazvesi’nden bahsetmektedir. (D/Y)

8.

Beni Kurayza hakkında hükmü veren sahabi Sa‘d b. Muaz’dır. (D/Y)

9.

Hayber’in fethi ......./..........yılında gerçekleşmiştir.

olması

birçok

âyet

Tebûk

Beni Kaynuka Medine’den son çıkarılan Yahudi kabilesidir.(D/Y)

10.
Mûte Savaşı’nda Hz. Peygamber tarafından tayin edilen komutanların
şehid olması üzerine ordu kumandanı ................................. olmuştur.
Cevaplar: 1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. c, 6. D, 7. Y, 8. D, 9. 7/628, 10. Hâlid b. Velîd
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10. İSLÂM’A DAVET MEKTUPLARI, ELÇİLER YILI VE HZ.
PEYGAMBER’İN VEFATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İslâm’a Davet Mektupları
10.2. Elçiler Yılı
10.3. Veda Haccı
10.4. Hz. Peygamber’in Vefatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Hz. Peygamber’in tebliği yaşadığı dönemde dünyanın diğer bölgelerinde
hangi ölçüde bilinmekteydi?
2. Arap kabilelerinin Hz. Peygamber’e elçi gönderme sebepleri neydi?
3. Hz. Peygamber’in yapmış olduğu hac niçin “Veda Haccı” olarak
isimlendirilmiştir?
4. Hz. Peygamber’in Veda Haccı esnasında yaptığı ve “Veda Hutbesi” olarak
bilinen konuşmanın temel insani değerler açısından önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İslam’a davet mektupları

İslâm’ın mesajının
evrenselliğini kavrama

Elçiler Yılı

Hz. Peygamber’in
diplomatik yeteneği
hakkında fikir edinme

Veda Haccı

Hz. Peygamber’in Veda
Hutbesi’ndeki evrensel
mesajları hakkında yorum
yapabilme

Hz. Peygamber’in vefatı

Hz. Peygamber’in “beşer”
ve “resûl” olma
özelliklerini
değerlendirebilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar

Senetü’l-vüfûd (Elçiler Yılı): Arap kabilelerinin yoğun bir şekilde
Medine’ye elçi gönderip İslâm’ı kabul ettiklerini bildirdikleri hicretin dokuzuncu
yılına verilen ad.

Veda Hutbesi: Hz. Peygamber’in vefatından kısa bir süre önce
gerçekleştirdiği Veda Haccı’nda yaptığı konuşma.
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Giriş
Mekke’nin fethinden ve hemen sonrasında Hevâzin kabilesinin İslâm’ı Kabul
etmesi İslâm’ın Arap kabileleri arasında yayılmasını hızlandırdı. Hicretten sonraki 9.
Yılda (630-631) Hz. Peygamberle görüşmek üzere Arap yarımadasının birçok
bölgesinden Medine’ye elçi heyetleri gelmişti. Bu heyetlerin bir kısmı İslâm’ı kabul
ettiklerini bildirmekte, bir kısmı ise dostluk anlaşması imzalamak amacıyla Hz.
Peygamberle görüşmekteydi. Aynı dönemde Hz. Peygamber Bizans imparatoru ve
Sâsânî kisrâsının da aralarında bulunduğu çok sayıda hükümdara İslâm’a davet
mektubu göndermişti. Peygamberimiz bundan bir süre sonra hac ibadetini yerine
getirdi ve burada “Veda Hutbesi” olarak bilinen konuşmasıyla İslâm’ın en temel
ilkerini en veciz haliyle açıkladı. Bu bir tür veda niteliği taşımaktaydı, ashabıyla
burada vedalaşan Hz. Peygamber Medine’ye döndükten kısa bir süre sonra vefat etti.
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10.1. İslâm’a Davet Mektupları

Hz. Peygamber, Hudeybiye’den döndükten sonra katiplerine hazırlattığı altı

adet İslâm’a davet mektubunu o dönemin en önemli devlet başkanlarına gönderdi. Hz.
Peygamber, mektupları götürecek elçilerin gidecekleri bölgeyi tanıyan, ahlaki ve
fiziki güzelliklere sahip, hitabeti düzgün, temsil kabiliyeti olan kişiler olmasına dikkat
etti. Mektuplar diplomatik bir dille yazılmış ve bu geleneğe uygun olarak
“Muhammed Rasulullah” yazılı bir mühürle mühürlenmişti.
Mektuplardan biri dönemin en güçlü devletlerinden Bizans’a gönderilmişti.
İmparator Herakleios mektubu Kudüs’te aldı. Kaynaklarda verilen bilgilere göre
imparator, Dihye el-Kelbî’nin takdim ettiği mektubu alınca Hz. Peygamber hakkında
daha fazla bilgi almak istemiş ve o sırada ticaret için Suriye bölgesinde bulunan Ebû
Süfyân ve arkadaşlarını huzuruna davet etmişti. Onlara Hz. Peygamberin soyu, ailesi,
ahlakı, kişiliği, tebliğ ettiği mesajın temel prensipleri hakkında sorular sormuş ve
aldığı cevapların bir peygamberlerin genel özelliklerine uygun olduğunu söylemişti.
Sâsânî kisrâsı II. Hüsrev Perviz, kendisine gelen mektubu alınca adının Hz.
Peygamber’den sonra yazılı olmasına kızmış ve mektubu yırtmıştır. Mısır mukavkısı
kendisine gelen elçiyi güzel karşılamış, İslâm’ı kabul etmese de onu hediyelerle
uğurlamıştı. Kendisine mektup gönderilen bir diğer hükümdar Habeş necâşîsi Ashame
idi. Daha önce Habeşistan topraklarına hicret eden Müslümanlara iyi davranan ve
onları müşriklere teslim etmeyen Ashame, Hz. Peygamber’in İslâm’a davetine icabet
ederek Müslüman olmuştu. Gassâsî kralı Hâris b. Ebû Şemir kendisine ulaşan
mektubu hoş karşılamamış ve Medine’ye hücum tehdidinde bulunmuştu. Yemâme’de
yaşayan Benî Hanîfe kabilesi reisi Hevze b. Ali, İslâm’ı kabul etmemekle birlikte
elçiye ikram ve güzel muamelede bulunmuştu.

10.2. Elçiler Yılı

Mekke’nin fethi, ardından güçlü bir kabile olan Hevâzinliler’in İslâm’ı kabul

etmesi, Tebük seferiyle Arap yarımadasının kuzey kısmının İslâm hakimiyetine
girmesi birçok kabilenin Medine’ye heyetler göndererek itaat arz etmesiyle
sonuçlandı. Medine’ye bağlılıklarını bildirmek üzere gelen elçilerin hicretin 9. yılında
(630-631) artması dolayısıyla bu yıl “elçiler yılı” (senetü’l-vüfûd) olarak
isimlendirilmiştir. Kabileleri adına Medine’ye gelen heyetler İslâm’ı kabul ettiklerini
bildiriyor, kendileri ve kabileleri adına itaat arz ediyor ve din hakkında bilgi edinmek
için Hz. Peygamber’den öğreniyor veya kendilerine bir öğretmen gönderilmesi
talebinde bulunuyorlardı. Bu kabileler arasında, kendilerinin bazı ibadetlerden muaf
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tutulması talebinde bulunanlar da görülebilmekteydi. Medine’ye gelen heyetlerde
böylesine çarpıcı bir artış olmasının en önemli sebebi İslâm devletinin kazanmış
olduğu güç ve prestij idi. Dolayısıyla bazı kabilelerin, güç dengelerinin Medine’ye
kaydığı bir dönemde Arap yarımadasındaki genel eğilime uygun olarak Medine’ye
itaat arz ettiği ifade edilmelidir. Bu tavır çoğunlukla, Kur’ân-ı Kerîm’de “a‘râbî”
kelimesiyle ifade edilen ve bedevî hayat tarzını benimseyen kabileler arasında
görülmekteydi. Diğer taraftan Necranlı ve Tağlib kabilesine mensup Hıristiyanlarda
görüldüğü üzere, İslâm devletine cizve vererek kendi inançlarında kalmayı tercih
edenler de vardı. Gelen heyetler kimi zaman Abdurrahman b. Avf, Ebû Eyyûb elEnsârî gibi sahabilerin evlerinde, ashâb-ı suffenin yerinde yahut da mescidin avlusuna
kurulan çadırlarda ağırlanıyordu. Heyetlerin Medine’ye gelişleri Hz. Peygamber’in
İslâm’ı anlatması için son derece verimli birer ziyaretti. İslâm’ın temel prensipleri,
ahlak değerleri ve ibadetlerin yanı sıra heyetler Medine’de beşeri ilişkilerin ne şekilde
olması gerektiğini de Hz. Peygamber ile ashabı arasındaki davranış şekillerinden
öğrenmekteydiler. İslâm’ı yeni kabul eden dolayısıyla din hakkında herhangi bilgisi
bulunmayan bu heyetler şehirden ayrılırken kendilerine İslâm diniyle ilgili dikkat
etmeleri

gereken

hususlara

dair

yazılı

belgeler

de

verilerek

hediyelerle

uğurlanıyorlardı. Kimi bölge ve kabilelere vali, zekat veya cizye tahsildarı ve İslâm’ı
öğretecek bir öğretmen tayin ediliyordu. İslâm tarihçilerinden İbn Sa‘d, elçiler yılı
olarak ifade edilen hicrî 9 ve 10. yıllarda (630-631) Medine’ye gelen yetmiş heyetin
ismini kaydetmiş ve bunlarla ilgili çeşitli bilgiler vermiştir.

10.3. Veda Haccı

Hz. Peygamber her yıl Ramazan ayında Cebrâil ile buluşur ve o zamana kadar

kendisine indirilen âyetleri okurdu. Hicretin 10. yılı Ramazan ayında (Aralık 631)
Cebrâil kendisine Kur’ân’ı iki kere okutmuştu. Bunu ruhunu teslim etme vaktinin
yaklaştığı şeklinde yorumladı ve her yıl Ramazan ayında on gün itikafta kalırken o yıl
Ramazan ayında yirmi gün itikafta kaldı. Aynı yıl haccetmek üzere hazırlıklara
başladı ve diğer Müslümanların da kendisine katılmasını istedi. 26 Zilkade 10 (23
Şubat 632) tarihinde yanında ailesi kızı Hz. Fâtıma olduğu halde muhâcirler, ensâr ve
çeşitli kabilelerden Medine’ye gelenlerle birlikte yola çıktı. Zülhuleyfe’de ihrama
girdi. 4 Zilhicce günü Mekke’ye ulaştı, evvela bir umre yaptı, ardından kendisi için
kurulan çadırda kaldı. 8 Zilhicce günü Mina’ya gitti, ertesi gün Arafat’a hareket etti.
Öğle vakti burada sayıları 120.000’den fazla Müslümana “Veda Hutbesi” olarak
bilinen konuşmasını yaptı.
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Allaha hamd ü senâ ile konuşmasına başlayan Hz. Peygamber, bütün
insanların Allah’ın kulu ve aynı anne-babadan türeyen, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun
eşit olduklarını ve Allah katında insanları üstün kılan şeyin takva olduğunu ifade etti.
İnsanların birbirleri üzerindeki hakları üzerinde durmuş, can, mal ve namus
güvenliğinin önemine işaret etmişti. Eşler arasında karşılıklı hak, görev ve
sorumluluklara riayet edilmesini istedi. Müslümanların kardeş olduğunu hatırlattı ve
birlik-beraberliğin önemine değindi. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlere
hassasiyet gösterilmesini istedi. Cahiliye döneminin bütün âdet ve geleneklerinin, ribâ
(faiz) ve kan davalarının yasaklandığını söyledi. Hacılara su temini ve Kâbe
anahtarlarının muhafazası dışında hac ile ilgili nesî başta olmak üzere hac ile ilgili
Cahiliye dönemi uygulamalarının geçerli olmadığını bildirdi. Kendisini dinleyen
ashabına “tebliğ ettim mi?” diye sorduktan sonra üç defa “Şahid ol yâ Rab!” diyerek
sözlerini tamamladı.
Hz. Peygamber o günün akşamında Müzdelife’ye ulaştı, akşam, yatsı ve ertesi
günün sabah namazını burada kıldı. Daha sonra Cemretü’l-Akabe’ye vardı ve burada
her defasında tekbir getirerek yedi taş attı. Oradan Mina’ya geçti ve burada ashabına
bir konuşma yaptı. Ardından kurbanını kesti, sonra traş olup ihramdan çıktı ve
Kâbe’yi tavaf etti. Tekrar Mina’ya giderek Cemreleri (şeytan taşlama) tamamladı.
Ertesi gün Mekke’ye döndü ve güneş doğmadan veda tavafını yaptı. Böylece Hz.
Peygamber hac ibadetinin nasıl yapılacağını da bütün Müslümanlara öğretmiş oldu.
Hz. Peygamber Arafat’ta yaptığı konuşmada “belki sizinle bu yıldan sonra burada
burada bulaşamayacağım” buyurması ve kısa bir süre sonra da vefat etmesi sebebiyle
bu hacca “Veda Haccı”, yapmış olduğu konuşmaya da “Veda Hutbesi” denmiştir.

10.4. Hz. Peygamber’in Vefatı

Hz. Peygamber hac ibadetini yerine getirip Medine’ye döndükten sonra sağlığı

bozuldu. Bu süre içinde Uhud şehitlerini ziyaret edip cenaze namazı kıldı. Cennetü’lBakî‘ kabristanını ziyaret etti ve burada medfun bulunanlar için Allah’tan mağfiret
diledi. Rahatsızlığı döneminde Arap yarımadasının çeşitli yerlerinde peygamberlik
iddiasıyla bazı kişiler ortaya çıktı. Yemen’de Esved el-Ansî, kabilesinden topladığı
600 kadar süvari ile San‘a üzerine yürüdü ve buranın ilk Müslüman valisi Bâzân’ın
yerine tayin edilen oğlu Şehr’i öldürüp karısıyla da zorla evlenerek bölgeye hakim
oldu. Hz. Peygamber bölgeye bir mektup göndererek bu yalancı peygamberin ortadan
kaldırılmasını emretti ve Esved öldürüldü. Elçiler yılında Benî Hanîfe’ye mensup
olarak Medine’ye gelen Müseylimetülkezzâb, heyet Yemâme’ye döndükten sonra
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dinden dönerek peygamber olduğunu iddia etmeye başladı. Hz. Peygamber bir
mektup yazarak kendisini yeniden İslâm’a davet etti. O ise yazdığı cevabî mektupta
Hz. Peygamber’e yeryüzünü aralarında paylaşmayı teklif etti. Müseylime, Hz. Ebû
Bekir döneminde öldürüldü.
Hz. Peygamber’in rahatsızlığı zaman içinde ilerledi. Baş ağrısı ve yüksek ateş
artınca namazları Hz. Ebû Bekir’in kıldırmasını istedi. Kendisini iyi hissettiği bir anda
Hz. Ali ve Fazl b. Abbâs’ın yardımıyla mescide çıktı ve Hz. Ebû Bekir’in arkasında
namaza durdu. Son günlerini Hz. Âişe’nin odasında geçirdi. Vefat ettiği günün
sabahında Hz. Ebû Bekir kendisini ziyaret etmiş ve durumunun iyi olduğunu görünce
izin isteyip evine gitmişti. Fakat durumu birden ağırlaştı ve Hz. Âişe’den rivayet
edildiğine göre “Lâ ilahe illallah, ruh teslimi ne zor şeymiş!” dedi ve “en yüce dosta”
diyerek ruhunu teslim etti.
Hz. Peygamber’in vefat haberi bütün Müslümanları derin bir hüzne boğdu.
Kimisi şaşkın içinde bunu kabul etmek istemiyor, hatta onun ölmediğini söylüyordu.
Hz. Peygamber’in vefat haberini alır almaz Mescid-i Nebevî’ye gelen Hz. Ebû Bekir
ilk olarak Peygamberimizin naaşının başına geldi, ardından mescide gelerek “Ey
insanlar! Muhammed’e tapan biri varsa bilsin ki o ölmüştür. Her kim de Allah’a
tapıyorsa bilsin ki O ölümsüzdür” dedi. Hz. Peygamber, amcası Abbâs’ın oğulları
Fazl ve Kusem ile Üsâme b. Zeyd’in yardımıyla Hz. Ali tarafından yıkandı. Cenaze
namazı cemaatle kılınmadı. Cenazenin bulunduğu yerde önce erkekler, sonra kadınlar
ardından da çocuklar münferit olarak cenaze namazı kıldılar. Peygamberimizin naaşı,
vefat ettiği yer kazılarak Hz. Ali, Fazl, Kusem ve Üsâme tarafından indirildi. Vefat
ettiğinde beyaz bir katır, silah, bir miktar arazisi vardı. Arazi gelirinin ailesinin
ihtiyaçları için harcanmasını ve kalanının devlet hazinesine aktarılmasını istemişti.
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Uygulamalar
1. Hz. Peygamber’in dönemin devlet başkanlarına ve önemli liderlere
gönderdiği mektuplar hakkında daha geniş bilgi ve değerlendirmeler için Muhammed
Hamidullah’ın İslâm Peygamberi adlı eserinin ilgili kısımlarını okuyunuz (c. I, s. 285426).
2.

Hz.

Peygamber’in

Veda

Hutbesi’ni

insan

hakları

bağlamında

değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Peygamber’in İslâm’a davet mektubu gönderdiği hükümdar ve
idarecilerin tavırları nasıl olmuştur?
2. Medine’ye gelen bütün elçi heyetleri İslâm’ı kabul etmekte miydi?
3. Hz. Peygamber Veda Hutbesi’nde hangi hususlar üzerinde durmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hudeybiye Antlaşması’nın ardından İslâm’ı tebliğ için uygun bir ortam bulan
Hz. Peygamber bu dönemde birçok hükümdar ve idareciye İslâm’a davet mektubu
göndermiştir. İslâm’ın Arap yarımadasındaki kabulü veya İslâm devletinin bir otorite
olarak tanınması açısından hicretten sonraki 9. yılda Medine’ye gelen heyetler son
derece büyük öneme sahiptir. Bundan bir yıl sonra Hz. Peygamber sayılarının
120.000’i aştığı ifade edilen ashabıyla hac ibadetini yerine getirmiştir. Bu esnada
İslâm’ın en temel ilkelerini veciz bir ifadeyle verdiği hutbe İslâm tarihinde “Veda
Hutbesi” olarak meşhur olmuştur.
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Bölüm Soruları

1.
Hz. Peygamber Veda Hutbesi’nde “Bütün insanların Hz. Âdem’den
geldiğini, Âdem’in ise topraktan yaratıldığını, Arab’ın Arap olmayana, Arap
olmayanın da Arab’a hiçbir üstünlüğünün bulunmadığını, Allah katında üstünlük
ölçüsünün takva olduğunu” vurgularken Câhiliye dönemindeki hangi yanlış anlayışı
hedef almıştır?
a.

Putperestlik

b.

Ezlâm

c.

Eyyâmü’l-Arab

d.

Asabiyyet

e.

Nesi

2.
Hz. Peygamber’in Bizans İmparatoru Herakleios’a elçi olarak
gönderdiği sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Dihye el-Kelbî

b.

Hâtıb b. Ebû Beltea

c.

Amr b. Ümeyye ed-Damrî

d.

Sa‘d b. Ubâde

e.

Abdullah b. Amr

3.

Hz. Peygamber Veda Haccı’nı hangi yıl yapmıştır?

a.

8/629

b.

10/632

c.

9/630

d.

11/632

e.

12/633

4.
Hz. Peygamber’in, vefatından önce rahatsızlığı artınca Mescid-i
Nebevî’de cemaate namaz kıldırmak üzere görevlendirdiği sahabî aşağıdakilerden
hangisidir?
a.

Hz. Ömer
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b.

Hz. Abbas

c.

Hz. Ebû Bekir

d.

Hz. Ali

e.

Hz. Osman

5.
almamıştır?

Aşağıdaki sahabilerden hangisi Hz. Peygamber’in defin işlerinde yer

a.

Hz. Ömer

b.

Hz. Ali

c.

Kusem b. Abbas

d.

Fazl b. Abbas

e.

Üsâme b. Zeyd

6.
Hz. Peygamber, İslâm’a davet mektupları hazırlarken ilk defa mühür
kullanmıştır. (D/Y)
7.

Hicretin dokuzuncu yılı senetü’l-vüfûd (elçiler yılı) diye isimlendirilir.

(D/Y)
8.
Hz. Peygamber’in İslâm’a davet mektubu gönderdiği Sâsânî
imparatoru II. Hüsrev İslâm’ı kabul etmiştir. (D/Y)
9.
Hz. Peygamber’in yapmış olduğu ilk ve tek hac .................................
olarak isimlendirilir.
10.

Hz. Peygamber eşi ...........................’nin odasında vefat etmiştir.

Cevaplar: 1. d, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. D, 7. D, 8. Y, 9. Veda Haccı, 10. Hz. Âişe
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11. HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hz. Ebû Bekir’in Hayatı ve Halife Seçilmesi
11.2. Üsâme b. Zeyd Ordusunun Gönderilmesi
11.3. Yalancı Peygamberler ve Ridde Hareketlerinin Bastırılması
11.4. Hz. Ebû Bekir Döneminde Fetih Hareketleri
11.4.1. Irak Fetihleri
11.4.2. Suriye Fetihleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Ebû Bekir’in halife olmadan önceki hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesi nasıl gerçekleşmiştir?
3. Hz. Ebû Bekir döneminde gerçekleştirilen fetihler hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hilâfetine kadar Hz. Ebû
Bekir

Hz. Ebû Bekir’in Hz.
Peygamber döneminde
İslâm toplumundaki yerini
kavramak

Hz. Ebû Bekir’in halife
seçilmesi

Hz. Ebû Bekir’in hangi
şartlarda halife olduğunun
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma

Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Ridde hareketleri ve
bastırılması

İrtidat hadiselerinin sebep
ve sonuçlarıyla birlikte
değerlendirilmesi

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Ebû Bekir dönemi
fetihleri

Hz. Ebû Bekir döneminde
Irak ve Suriye bölgelerinde
gerçekleştirilen fetih
harekâtı hakkında bilgi
edinilmesi

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Ebû Bekir’in vefatı ve
şahsiyeti

Hz. Ebû Bekir’in vefatı ve
şahsiyeti hakkında
değerlendirme yapabilmek

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar

Halifelik (Hilâfet): Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların idaresini
yürüten kurumdur.


Hulefâ-yi Râşidîn: Hz. Peygamber’den sonraki ilk dört halifedir.


Ridde: Hz. Ebû Bekir döneminde yaşanan merkezi otoriteye başkaldırı
ve dinden dönme hareketidir.
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Giriş
Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm toplumunun karşılaştığı ilk mesele
bundan sonra Müslümanların idaresinin ne şekilde ve kim tarafından yürütüleceği
meselesiydi. Ensârın ileri gelenlerinin bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiği
haberini alan Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir ile birlikte bu toplantı yerine gitmiş ve yapılan
müzakere sonunda Hz. Ebû Bekir’e halife olarak biat edilmiştir. Hz Ebû Bekir’in
halife olduktan sonra ilk icraatı ridde hareketini bastırmak olmuş, ardından İslâm
orduları Bizans ve Sâsânî topraklarına yönelik bir fetih harekâtına başlamışlardır. Bu
bölümde Hz. Ebû Bekir’in halifelik döneminde İslâm toplumunun ve İslâm devletinin
durumu genel hatlarıyla ele alınacaktır.
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11.1. Hz. Ebû Bekir’in Hayatı ve Halife Seçilmesi

Fil Vak’ası’ndan üç yıl kadar sonra, 573 yılında doğan Hz. Ebû Bekir, Kureyş

kabilesinin Benî Teym (Teymoğulları) koluna mensuptur. Müslüman olmadan önce
elbise ve kumaş ticaretiyle meşgul olduğu bilinmektedir. İlk Müslümanlardan olan
Hz. Ebû Bekir, genel kabule göre Hz. Peygamber’in risaletle görevlendirildiğini
öğrenince kendisiyle görüşmüş ve İslâm’ı kabul etmişti. Müslüman olmadan önceki
adı Abdülkâbe olup Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak isimlendirilmişti.
Kureyşliler arasında saygın bir yere sahip olan Hz. Ebû Bekir gizli davet döneminde
aralarında Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah, Sa‘d b. Ebû Vakkâs, Zübeyr b. Avvâm’ın
da bulunduğu çok sayıda kişinin İslâm’ı kabul etmesine vesile olmuştu. Ticaretten
elde ettiği gelirin büyük bir kısmını Müslüman oldukları için sahipleri elinde işkence
gören kölelerin hürriyetlerine kavuşturulması da dahil İslâm yolunda harcamıştı.
Hicret zamanı gelince Hz. Peygamber ile birlikte hareket ederek ona yol arkadaşı
olmuştu. Mekke’de olduğu gibi Medine’de de daima Hz. Peygamber’in yanında oldu.
Kızı Hz. Âişe’yi Hz. Peygamberle evlendirmişti. Allah Rasulü’nün yanında bütün
savaşlara katıldı. Benî Mustalik Gazvesi’nde muhâcirlerin sancaktarı olmuştu. Tebük
Gazvesi’nde de Müslümanların en büyük sancağını o taşımıştı. Hz. Peygamber
tarafından 9/631 yılında hac emiri olarak tayin edilmiş, ertesi sene onunla Veda
Haccı’na katılmıştı. Peygamberimiz hastalığının arttığı dönemde imamlık için Hz.
Ebû Bekir’i görevlendirmişti.
Peygamberimizin vefatından sonra ensârdan bazı kişiler “Sakîfetü Benî Sâide”
olarak bilinen Benî Sâide Çardağı’nda toplanmış ve Hazrec kabilesinin önde
gelenlerinden Sa‘d b. Ubâde’yi halife olarak seçmek istemekteydiler. Bu toplantıdan
haberdar olan Hz. Ömer, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ve Hz. Ebû Bekir toplantı yerine
gittiler. Ensâr ve muhâcilerin faziletine dair konuşmaların ardından müzakere
esnasında muhâcirler, diğer Arap kabilelerinin halifelik konusunda ancak Kureyş’e
itaat edeceklerini ifade ettiler. Ensârın büyük bir kısmının da ikna olmasıyla Hz. Ebû
Bekir’e biat edildi. Biatın ardından Mescid-i Nebevî’de şöyle bir konuşma yaptı: “Ey
insanlar! Sizin en iyiniz olmadığım halde idareciniz olarak seçilmiş bulunuyorum.
Görevimi hakkıyla yaparsam beni destekleyin, yanlış yaparsam beni düzeltin.
Doğruluk, itimat ve emniyet, yalancılık ise hainlik ve itimadı kötüye kullanmaktır.
Güçsüz olanınız şayet haklı ise hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlü, güçlü
olanınız haksız ise hak sahibi hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçsüzdür. Allah
yolunda cihadı terk eden millet zelil olmaya mahkumdur. Bir millet arasında kötülük
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yaygın olursa Allah o millete umumi bir bela verir. Allah ve Rasulüne itaat ettiğim
sürece bana itaat edin, şayet onlara isyan edersem bana itaat etmeniz gerekmez.
Allah’ın selamı üzerinize olsun.”

11.2. Üsâme b. Zeyd Ordusunun Gönderilmesi

Hz. Peygamber Mûte Savaşı’nda şehit edilenlerin intikamını almak için Suriye

bölgesine göndermek üzere Üsâme b. Zeyd kumandasında 4.000 kişilik bir ordu
hazırlamış ancak bu ordu Peygamberimizin vefatı üzerine gönderilmemişti. Hz. Ebû
Bekir halife seçildikten sonra ilk olarak bu orduyu sefere çıkardı. Bazı sahabiler
Üsâme’nin genç ve tecrübesiz oluşu sebebiyle orduya başka birinin kumandanlık
etmesini istemişse de Hz. Ebû Bekir Üsâme’nin Hz. Peygamber tarafından tayin
edildiğini hatırlatarak bunu kabul etmemişti. Yola çıkacağı zaman Üsâme ve ordusuna
yaptığı konuşma ise son derece önemlidir: “Size on şey tavsiye edeceğim ki, bunlara
uyunuz: Hainlik yapmayınız. Vefasızlık etmeyiniz. Haddi aşmayınız. Kimsenin
uzuvlarını kesmeyiniz. Çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürmeyiniz. Hurma
ağaçlarını kesip yakmayınız. Koyun, inek ve deve gibi hayvanları gıdadan başka bir
maksat için kesmeyiniz. Yolda manastırlara çekilmiş insanlara rastlayacaksınız, onları
kendi hâllerine bırakınız.” Üsâme ordusu bir düşmanla karşılaşmamış ancak
güzergâhı üzerindeki bazı kabileleri itaat altına alıp Medine’ye dönmüştü.

11.3. Yalancı Peygamberler ve Ridde Hareketlerinin Bastırılması

Sözlük anlamı “dönmek, vaz geçmek” olan ridde, Müslüman olduktan sonra

dinden dönen kişileri ifade etmek üzere kullanılır. Hz. Peygamber’in vefatından kısa
bir süre önce başlayan ve Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde artarak devam eden
yalancı peygamberler ve ridde meselesi İslâm dininin temellerini hedef aldığından son
derece tehlikeli bir hareketti. İslâm kaynaklarında “mütenebbî” olarak isimlendirilen
Müseylime, Tuleyha, Secah, Esved ve daha çok sayıda kişi peygamber oldukları
iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Bazı kabileler peygamberlik iddiasında bulunan bu kişilere
inanarak tamamen din dışına çıkarken, İslâm’ı yeni kabul eden bazı kabileler de
namaz kılmakla beraber zekat vermeyeceklerini bildirerek Medine’yle irtibatlarını
kestiler. Mütenebbîlerle savaşmak konusunda Müslümanlar arasında fikir ayrılığı
bulunmazken, Müslüman olduklarını söyleyen ancak zekat vermeyi reddeden kişiler
karşısında nasıl hareket edileceği konusunda farklı görüşler vardı. Hz. Ömer, “Lâ
ilahe illallah” diyenlerle savaşmanın doğru olmayacağını ve o yıl için zekat
toplanılmaması teklifini getirdi. Hz. Ebû Bekir ise Hz. Peygamber’in vefatından önce
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dinin tamamlandığını, esaslarının değiştirilmesinin mümkün olmadığını ve buna izin
vermeyeceğini söyledi.
Onun bu kararlılığı sahabenin de tereddütlerini ortadan kaldırdı. Fezâre
kabilesinin zekatına el koyan Hârice b. Hısn üzerine sefere çıktı. Kısa bir çarpışmanın
ardından isyancılar dağıldı. Daha sonra peygamberlik iddiasıyla taraftar toplayan
Tuleyha b. Huveylid üzerine Hâlid b. Velîd kumandasında bir ordu gönderdi. Benî
Esed, Tay ve Gatafân kabilelerinden çok sayıda taraftar toplayan Tuleyha, şiddetli bir
çarpışmadan sonra savaş alanından kaçarak kurtuldu. Esed ve Gatafân kabilelerinin
İslâm’a girmesi üzerine kendisi de Müslüman oldu.
Bu dönemde Müslümanları en fazla meşgul eden Müseylimetülkezzâb’ın
irtidadıydı. Yemâme bölgesini hakimiyeti altına alan Müseylime, üzerine gönderilen
iki İslâm ordusunu mağlup etmiş, Hâlid b. Velîd kumandasındaki orduyla Akrabâ
denen yerde yapılan şiddetli savaşta öldürülmüştü (12/633). Yemâme savaşında
Müseylime taraftarlarından 21.000 veya 24.000 kişinin öldürüldüğü, Müslümanların
ise 700’ü hafız olmak üzere 2.200 şehit verdiği nakledilmektedir. Müseylime’nin
ortadan kaldırılmasının ardından Arap yarımadasındaki diğer isyanlar da bastırılarak
İslâm toplumunun önündeki büyük bir fitne hareketinin önüne geçilmiş oldu. Hafız
sahabilerin savaşlarda şehid olmaları üzerine Hz. Ömer’in teklifiyle çeşitli
malzemelere yazılı fakat dağınık halde bulunan Kur’ân-ı Kerîm Hz. Ebû Bekir
döneminde iki kapak arasına alındı.

11.4. Hz. Ebû Bekir Döneminde Fetih Hareketleri

Yalancı peygamberler ve irtidat meselesi ortadan kaldırıldıktan sonra, Hz.

Peygamber’in sağlığında devam ettiği şekilde İslâm orduları seferlere gönderildi. İlk
kez Arap yarımadasının dışına gönderilen ordular Sâsânîler’in hakimiyetindeki Irak
ve Bizans’ın kontrolündeki Suriye topraklarını hedef almaktaydı. Sâsânî ile Bizans
arasında uzun süren savaşlar sonunda her iki tarafın da belli bir güç kaybına uğramış
olması ve bölge halkının gördükleri baskı sebebiyle yöneticilerle olan bağlarının
büyük ölçüde kopuk olması, İslâm ordularının bölgeyi kontrol altına almasını
kolaylaştıran etkenlerdi.
11.4.1. Irak Fetihleri
Hz. Ebû Bekir, Sâsânîler’in kontrolündeki Fırat nehrinin güneyindeki bölgeye
Hâlid b. Velîd kumandasında bir ordu gönderdi. Basra Körfezi’nin liman şehri
Übülle’ye kadar uzanan bölge bir kısmı savaşla bir kısmı ise anlaşmayla
Müslümanların hakimiyetine geçti. Hire şehrine ulaşan Hâlid b. Velîd, halkın
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dinlerinde kalmak istemesi üzerine cizye vermeleri şartıyla anlaşma yaptı. Bu,
bölgedeki diğer kabilelerin de benzer şartlarda anlaşmalar yapmasına örnek oldu.
Irak’taki İslâm ordusu Hire’den sonra Sâsânîler’in silah deposu olduğundan stratejik
öneme sahip olan Enbâr şehrini ele geçirdi. Ardından Aynüttemr şehri kısa bir
muhasaranın ardından ele geçirildi. Böylece Basra Körfezi’nden Fırat nehrine kadar
uzanan topraklar İslâm hakimiyeti altına alınmış oldu.
11.4.2. Suriye Fetihleri
Irak’taki fetihlerle aynı dönemde Suriye bölgesinde de İslâm orduları fetih
harekâtına devam etmekteydi. Hz. Ebû Bekir’in Suriye’nin güney topraklarına bir
ordu gönderdiği haberini alan Bizans imparatoru Herakleios, kardeşi Theodoros
kumandasındaki 80.000 kişilik bir orduyu bölgeye sevk etti. Bu gelişme üzerine Hz.
Ebû Bekir Irak cephesinde görevlendirdiği Hâlid b. Velîd’i Suriye cephesine
gönderdi. Bölgeye daha önce görevlendirilmiş komutanlarla buluşan Hâlid b. Velîd
Busra şehrini fethetti. Buradan kuzeye ilerleyerek Ecnâdeyn’de Amr b. Âs ile buluştu.
Bizans ordusuyla yapılan Ecnâdeyn Savaşı’nda Müslümanlar büyük bir zaferle ayrıldı
(28 Cemâziyelevvel 13/30 Temmuz 634). Bu zaferle Suriye ve Filistin bölgesinin
kapıları Müslümanlara açılmış oldu.
Hz. Ebû Bekir 13/634 yılında rahatsızlanmış ve kendisinden sonra Hz.
Ömer’in halife olması için Hz. Osman’a bir ahidnâme yazdırmıştı. Ecnâdeyn
savaşının sonucunu öğrendikten çok kısa bir süre sonra vefat etti ve Hz. Peygamber’in
yanına defnedildi.
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Uygulamalar
1. Hz. Ebû Bekir’in İslâm toplumundaki yeri ve önemi hakkında bir
değerlendirme yapınız.
2. Hz. Ebû Bekir döneminde ortaya çıkan başlıca meseleleri maddeler halinde
özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmeden önceki hayatı hakkında bilgi veriniz.
2. Hz. Ebû Bekir’in halife olarak seçilisini anlatınız.
3. Hz. Ebû Bekir’in Üsâme b. Zeyd kumandasındaki orduyu sefere çıkarması
hakkında bir değerlendirme yapınız.
4. Hz. Ebû Bekir dönemindeki ridde olayları ve bunlarla olan mücadeleler
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
5. Ebû Bekir döneminde yapılan fetihler hakkında genel bir değerlendirme
yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müslümanların ilk halifesi olan Hz. Ebû Bekir, ilk Müslümanlardan biri olup
hayatı boyunca Hz. Peygamber’in en yakınındaki sahabilerden biri olmuştur. Hicret
esnasında Hz. Peygamber’in yolculuk arkadaşı olmuş, hicretten sonra da onunla
birlikte gazvelere katılmıştır. Hz. Peygamber rahatsızlanınca imamlık yapmak üzere
onu görevlendirilmişti. Halife seçildikten sonra ridde hareketlerini bastırarak İslâm
dünyasında çıkması muhtemel fitnelerin önüne geçmişti. Daha sonra Bizans ve Sâsânî
toprakları üzerine düzenlenen seferlerle Irak ve Suriye topraklarının bir kısmı İslâm
devletinin hakimiyeti altına alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1.
Hz. Ebû Bekir’in halife olduktan sonra sefere gönderdiği Üsâme b.
Zeyd hangi bölgeye gitmiştir?
a.
Yemâme
b.
Bahreyn
c.
Mısır
d.
Irak
e.
Suriye
2.
verilmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
4.
yanlıştır?
a.
olmuştur.
b.
c.
başlanmıştır.
d.
e.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Hz. Ebû Bekir’in vefat tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
15/636
12/633
13/634
14/635
14/636
Hz. Ebû Bekir Kureyş’in hangi koluna mensuptur?
Benî Teym
Benî Adiyy
Benî Hâşim
Benî Tâlib
Benî Abbâs
Hz. Ebû Bekir’in halifeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
Bizans’la yapılan Ecnâdeyn Savaşı Hz. Ebû Bekir döneminde
Hz. Ebû Bekir Benî Sâide Sakîfesi’nde halife seçilmiştir.
Hz. Ebû Bekir döneminde Arap Yarımadası dışında fetihlere
Hz. Ali Hz. Ebû Bekir’e hiçbir zaman biat etmemiştir.
Hz. Ebû Bekir 632-634 yılları arasında halifelik yapmıştır.
Hz. Peygamber’in hanımlarından hangisi Hz. Ebû Bekir’in kızıdır?
Hz. Hafsa
Hz. Sevde
Hz. Âişe
Hz. Hatice
Hz. Safiyye

6.
Hz. Ebû Bekir döneminde Sâsânîler’e karşı yapılan Yermûk
Savaşı’nda parlak bir zafer kazanılmıştır (D/Y)
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7.
Hz. Ebû Bekir döneminde Kur’an-ı Kerim iki kapak arasına
getirilmiştir. (D/Y)
8.
Mısır Hz. Ebû Bekir dönemnide fethedilmiştir. (D/Y)
9.
Hz. Ebû Bekir döneminde peygamberlik iddia edenler arasında en
tehlikeli olan ............................... idi.
10.
Hire şehri .......................................kumandasındaki İslâm ordusu
tarafından fethedilmiştir.
Cevaplar: 1. e, 2. c, 3. a, 4. d, 5. c, 6. Y, 7. D, 8. Y, 9. Müseylime, 10. Hâlid b. Velîd
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12. HZ. ÖMER DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Hz. Ömer’in Hayatı ve Halife Seçilmesi
12.2. Hz. Ömer Döneminde Fetih Hareketleri
12.2.1. Irak Fetihleri
12.2.2 Suriye Fetihleri
12.2.3. Mısır ve Kuzey Afrika Fetihleri
12.3. Hz. Ömer Döneminin Diğer Önemli Gelişmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Ömer’in halifelik öncesi hayatıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Hz. Ömer nasıl halife seçilmiştir?
3. Hz. Ömer döneminde gerçekleşen fetihler sonunda hangi bölgeler İslâm devletinin
hakimiyeti altına alınmıştır?
4. Hz. Ömer döneminde devlet yönetiminin müesseseleşmesi alanında yapılan
düzenlemeler hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hilâfetine kadar Hz. Ömer

Hz. Ömer’in Hz.
Peygamber ve Hz. Ebû
Bekir döneminde İslâm
toplumundaki yerini
kavramak

Hz. Ömer’in halife
seçilmesi

Hz. Ömer’in hangi
şartlarda halife olduğunun
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Ömer dönemi fetihleri

Hz. Ömer dönemindeki
diğer faaliyetler

Hz. Ömer döneminde Irak,
Suriye, Mısır ve Kuzey
Afrika cephesinde
gerçekleştirilen fetihler
hakkında bilgi sahibi
olmak.

Hz. Ömer döneminde
devlet yönetimi, hukuk,
ekonomi ve bayındırlık
alanında gerçekleştirilen
icraatların kavranması

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar

Emîrülmü’minîn: İslâm tarihinde Hz. Ömer’den itibaren devlet
başkanlarına verilen unvan.

Divan: Hz. Ömer döneminde, gayri müslimlerden elde edilen ve fey
adı verilen devlet gelirlerini (cizye, haraç ve ticaret malları vergisi) kayıt altına alarak
düzenli olarak dağıtmak üzere kurulan teşkilat.

Harâc: Hz.
topraklarından alınan vergi.

Ömer

döneminden

itibaren

gayri

müslimlerin
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Giriş
Hz. Ömer Müslümanların ikinci halifesi olup Hz. Ebû Bekir’in kendisini tayin
etmesi ve Müslümanların da biat etmesiyle halife olmuştur. Hz. Ömer dönemindeki
fetihlerle İslâm toprakları geniş sınırlara ulaşmıştır. Diğer taraftan idarî alanlarda bazı
düzenlemeler yapılarak müesseseleşme yolunda ilk adımlar atılmıştır.
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12.1. Hz. Ömer’in Hayatı ve Halife Seçilmesi

Kureyş kabilesinin Benî Adiyy koluna mensup olan Hz. Ömer, Fil

Vak’ası’ndan on yıl sonra Mekke’de doğdu. Müslüman olmadan önce Kureyş adına
elçilik görevinde bulunduğu bilinmektedir. Nübüvvetin 6. yılında İslâm’ı kabul eden
Hz. Ömer o zamana kadar Müslümanlara karşı her türlü düşmanlığı gösteren biriydi.
Onun İslâm’ı kabul etmesiyle ilgili kaynaklarda Hz. Peygamber’i öldürmek üzere
yola çıktığı, kız kardeşi ve eniştesinin İslâm’ı kabul ettiklerini öğrenmesi üzerine
yolunu değiştirerek ilk olarak onların evine gittiği, dışarıdan duyduğu Kur’ân-ı Kerîm
sesini inkar eden kardeşi ve eniştesini dövdüğü, inançlarını kararlı bir şekilde
savunmaları üzerine şaşkınlık yaşadığı, bazı âyetlerin yazılı olduğu sahifeyi okuduğu,
bundan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiği rivayet edilmektedir. Son derece
açık sözlü ve kimseden korkmayan bir yapısı olan Hz. Ömer’in İslâm’ı kabul edişi
Müslümanlar arasında büyük sevinçle karşılanmış ve Müslümanlar ilk defa onun
Müslüman olmasıyla Kâbe’de toplu olarak namaz kılabilmişlerdi.
Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber’in daima yakınında olan Hz. Ömer,
Peygamberimizin katıldığı bütün seferlere iştirak etmişti. Kızı Hz. Hafsa’yı Hz.
Peygamber ile evlendirerek yakınlığı daha da artmıştı. Hz. Peygamber’in vefat
haberini alınca bunu bir türlü kabul etmek istememiş, Hz. Ebû Bekir tarafından
sakinleştirilmişti. Hz. Ebû Bekir’in rahatsızlığı namaz kıldıramayacak derecede
artınca imamlık vazifesini Hz. Ömer’e bırakmıştı. Kendisinden sonra halife olarak
tayin ettiğini bildiren bir ahidnâme yazdırarak bunu Mescid-i Nebevî’de okutmuştu.
Orada bulunanlar da buna rıza göstermiş ve 13/634 yılında Hz. Ömer ikinci halife
oldu. İslâm tarihinde “emîrü’l-mü’minîn” tabiri ilk kez kendisi için kullanıldı.

12.2. Hz. Ömer Döneminde Fetih Hareketleri
12.2.1. Irak Fetihleri
Hz. Ömer, Irak cephesinde devam eden harekâta destek vermeleri için
Müslümanlara çağrıda bulundu. Ebû Ubeyd es-Sekafî kumandasında 1.000 kişilik bir
ordu hazırlanarak sefere gitti. Önceleri bazı başarılar elde etmişse de Sâsânîlerle
yapılan Köprü Savaşı’nda yenildi ve şehit oldu (13/634). Bu savaştan sonra Hz. Ömer
bölgeye Sa‘d b. Ebû Vakkâs kumandasında yaklaşık 10.000 kişilik bir İslâm ordusu
sevk etti. Sa‘d b. Ebû Vakkâs, hem İran kisrâsı III. Yezdicerd’e hem de ordu
kumandanı Rüstem’e ayrı ayrı elçiler göndererek onları İslâm’a davet etti. Ancak
onun bu teşebbüsü sert bir tepki ve müstehzi bir tavırla karşılandı. Nihayet iki ordu
Kûfe’nin güneyinde karşılaştı ve Müslümanlar fillerle destekli 70-80.000 kişilik
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kalabalık Sâsânî ordusunu şiddetli bir savaşın sonunda Kâdisiye’de mağlup etti.
Rüstem öldürüldü ve Sâsânî ordusu büyük ölçüde dağıldı (15/636). Müslümanlar bu
zaferden sonra ilerleyerek Sâsânîlerin merkezi Medâin’i ele geçirdiler (Safer 16/637).
Kisrâ III. Yezdicerd buradan ayrılarak doğuya kaçmak zorunda kaldı. Kâdisiye’den
kaçan birlikler kisrânın gönderdiği başka kuvvetlerle Celûla’da toplanmıştı. İslâm
ordusu buraya hareket ederek Sâsânî ordusunu mağlup etti ve Celûla da hakimiyet
altına

alındı

(16/637).

Ardından

Hulvân,

Ahvâz,

Râmehürmüz

fethedildi.

Müslümanların İran topraklarına kesin olarak hakim oldukları savaş Nihâvend idi.
21/642 yılında Hemedân şehrinin 60 km. kadar güneyindeki Nihâvend yakınlarında
meydana gelen savaşta Müslümanların ordusu 30.000 kişiydi. Sâsânî ordusunun asker
sayısı hakkında ise kaynaklarda 60.000 ile 150.000 arasında farklı kayıtlar
bulunmaktadır. Üç gün süren savaşın sonunda Sâsânî ordusu tamamen dağıldı. İslâm
tarihinin dönüm noktalarından biri olan Nihavend savaşı Sâsânîlere bir daha
toparlanamayacakları şekilde ağır darbe indirmiş ve Hemedân, İsfahan ve Dînever
gibi İran’ın büyük ve önemli şehirlerinin fethine zemin hazırladı. Bu sebeple “fethu’lfütûh” (fetihler fethi) olarak isimlendirilmiştir.
12.2.2. Suriye Fetihleri
Hz. Ebû Bekir döneminde kazanılan Ecnâdeyn zaferinden bir yıl sonra Fihl
savaşında Müslümanlar Bizans kuvvetlerine büyük kayıplar verdirdi (13/635). İslâm
ordusu aynı yıl Mercüssuffer ve Mercürrûm savaşlarında Bizans askerlerini mağlup
ederek Dımaşk, Hama, Humus ve Ba‘lebek şehirlerini ele geçirdi. Müslümanların bu
ilerleyişi karşısında İmparator Herakleios sayısı hakkında 50.000 ile 100.000 arasında
farklı rivayetlerin bulunduğu kalabalık bir ordu hazırlatıp Suriye bölgesine gönderdi.
Bu gelişme üzerine Hâlid b. Velîd, Hama ve Humus’taki kuvvetleri çağırıp 25.000
kişilik bir orduyla Yermük vadisine geldi. Savaşmadan geçen üç ayın ardından
başlayan savaş Müslümanların parlak zaferiyle neticelendi (12 Receb 15/20 Ağustos
636). Bizans ordu kumandanı Theodoros öldürüldü, kaçan askerleri takip eden
Müslümanlar Malatya’ya kadar ilerlediler ve şehir halkının Müslümanlara cizye
vermeyi kabul etmesi üzerine anlaşma yaparak geri döndüler. Yermük Savaşı sonunda
Suriye bölgesi kesin olarak İslâm hakimiyeti altına alındı. Ardından Suriye’nin kuzey
bölgesinde bulunan şehirler kısa zamanda Müslümanların eline geçti. Filistin
bölgesinde bulunan İslâm ordularının elde ettiği başarıların ardından Kudüs’ün
anahtarı Patrik Sophoronios tarafından Hz. Ömer’e teslim edildi (17/638).
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12.2.3. Mısır ve Kuzey Afrika Fetihleri
Suriye ve Filistin bölgesinin İslâm hakimiyeti altına alınması, Bizans için
stratejik açıdan öneme sahip Mısır’ın fethine zemin hazırlamıştı. Suriye ve Filistin
bölgesinde mağlup olduktan sonra Mısır’a kaçan Bizanslı kumandan ve askerler
bölgedeki İslâm varlığı için tehdit oluşturmaktaydı. Bölgeye sefer düzenlemek üzere
görevlendirilen Amr b. Âs, Zübeyr b. Avvâm’ın da desteğiyle üç yıl içinde Mısır’ın
fethini tamamladı (640-642).

12.3. Hz. Ömer Döneminin Diğer Önemli Gelişmeleri

Hz. Ömer dönemi, İslâm devleti için bir “müesseseleşme” dönemi oldu.

Fetihler yoluyla genişleyen topraklar ve buna bağlı olarak artan ganimetlerin ne
şekilde paylaştırılacağına dair ilk düzenlemeler yapıldı. Yine bu dönemde, Hz. Ali’nin
teklifiyle hicri takvimin kullanılmasına karar verildi. Beytülmâl gelirlerinden zekat ve
humus

onun

halifeliği

döneminde

Müslümanlara

dağıtılmaya

başlandı.

Gayrimüslimlerin “fey” adıyla ödedikleri vergilerin Müslümanlara dağıtılmasına
karar verildi. Irak, Suriye ve Mısır topraklarının kullanımı, ziraatı iyi bilen eski
sahiplerine bırakıldı ve bunlardan “harâc” adıyla vergi alındı. Elde edilecek fey
gelirlerinin bütün Müslümanlara dağıltılmasına karar verildi. Bu hesapların tutulması
için kayıtlar tutuldu. Gelirlerin düzenli bir şekilde tutulup muhafaza edilmesi için
Medine’de ve diğer büyük merkezlerde müstakil bir hazine yeri (beytülmâl) teşkil
edildi ve bunlar için görevliler tayin edildi. Hz. Ömer, Medine idaresini esas alarak
bir devlet idare teşkilatı oluşturdu. Medine idaresini kendisi deruhte ederken diğer
yerlere valiler tayin etti.
Hz. Ömer 23/644 yılında haccettikten sonra Medine’ye dönmüştü. Kendisine
efendisini şikayet eden bir kölenin hançerle yaralamasından birkaç gün sonra şehit
oldu. Yaralandıktan sonra yerine kimseyi halife olarak bırakmayan Hz. Ömer, aşere-i
mübeşşereden (cennetle müjdelenen on kişi) altı sahabinin yer aldığı bir şûrâ
oluşturarak aralarında birini halife seçmelerini istedi, beraberlik durumu olmaması
için oğlu Abdullah’ı halife seçilmemek kaydıyla bu şûrâya dahil etti. 26 Zilhicce 23/3
Kasım 644’te vefat etti.
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Uygulamalar
1. Hz. Ömer’in idare tarzı hakında bir değerlendirme yapınız.

2. Hz. Ömer döneminde gerçekleşen fetihleri harita üzerinden değerlendirmesini
yapınız.

3. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Ömer” maddesini okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Ömer’in halifelik öncesi hayatı hakkında bilgi veriniz.
2. Hz. Ömer’in hilafet makamına gelişi hakkında bir değerlendirme yapınız.
3. Hz. Ömer dönemindeki idarî düzenlemelerin İslâm tarihindeki yeri ve onemi
hakkında bir değerlendirme yapınız.
4. Hz. Ömer dönemindeki fetihler hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hz. Ömer Kureyş kabilesinin Benî Adî koluna mensup olup cesaret ve bilgili
bir kişi oluşuyla tanınmaktaydı. Müslüman olmdan önce Kureyş adına elçilik vazifesi
yürüttüğü bilinektedir. İslâm’ın ilk yıllarında amansız bir İslâm düşmanı olan Hz.
Ömer nübüvvetin 6. yılında Müslüman olmuştu. Medine’ye hicret esnasında birçok
sahabi gizli olarak hicret etmekteyken Hz. Ömer Kâbe’yi tavaf ettikten sonra hicret
etmek üzere yola çıktığını açıkça söyledikten sonra yakınlarıyla birlikte Mekke’den
ayrılmıştı. Hayatı boyunca Hz. Peygamber’in en yakınındaki sahabilerden biri olan
Hz. Ömer, Peygamberimizin bir karar alırken danıştığı sahabilerden biriydi. Hz. Ebû
Bekir’in vefat etmeden önce onun vasiyeti doğrultusunda halife seçildi. On yıllık
halifeliği boyunca adaletle hükmetmesiyle meşhur oldu. Halifeliği döneminde yapılan
fetihlerle Suriye, İran ve Mısır topraklarının büyük bir kısmı İslâm devletinin
hakimiyeti altına alındı. İdarî alanda birçok önemli düzenleme onun tarafından
gerçekleştirildi.
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Bölüm Soruları
Hz. Peygamber’in hanımlarından hangisi Hz. Ömer’in kızıdır?
Hz. Sevde
Hz. Safiyye
Hz. Âişe
Hz. Hafsa
Hz. Hatice
2.
Hz. Ömer döneminde gerçekleşen Nihavend Savaşı’nda İslâm
ordusunun kumandanı kimdi?
a. Sa‘d b. Ebû Vakkâs
b. Amr b. Âs
c. Nu‘mân b. Mukarrin
d. Hâlid b. Velîd
e. Ebû Ubeyde b. Cerrâh
3. Hz. Ömer’in halifelik yılları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a. 632-642
b. 644-656
c. 631-641
d. 636-647
e. 634-644
4. Hz. Ömer Kureyş’in hangi koluna mensuptur?
a. Benî Teym
b. Benî Hâşim
c. Benî Abbâs
d. Benî Adiyy
e. Benî Tâlib
5. Hz. Ömer’in halifeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Hz. Ömer adaletiyle meşhur olmuştur.
b. Hz. Ömer halifeliği döneminde Emîrul-mü’minîn unvanıyla anılmıştır.
c. Hz. Ömer’den sonra Hz. Osman halife olmuştur.
d. Sâsânîler’le yapılan Kâdisiye Savaşı Hz. Ömer döneminde olmuştur.
e. Hz. Ömer Benî Sâide Sakîfesi’nde halife seçilmiştir.
6. Hz. Ömer döneminde Bizans’a karşı Ecnâdeyn Savaşı yapılmıştır (D/Y)
7. Hz. Ömer döneminde Kur’an-ı Kerim mushaf haline getirilmiştir. (D/Y)
8. Kuzey Afrika’nın fethi Hz. Ömer döneminde tamamlanmıştır. (D/Y)
9. Hz. Ömer’in gayri müslimlerin topraklarından aldığı vergiye ................. adı
verilir.
10. Hz. Ömer döneminde devlet gelirlerini toplamak amacıyla oluşturulan
hazinenin adı .................................’dır.
Cevaplar: 1. d, 2. a, 3. e, 4. d, 5. e, 6. Y, 7. Y, 8. Y, 9. Harâc, 10. Beytülmâl
1.

a.
b.
c.
d.
e.
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13. HZ. OSMAN DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hz. Osman’ın Hayatı ve Halife Seçilmesi
13.2. Hz. Osman’ın Halife Seçilmesi
13.3. Hz. Osman Döneminde Fetihler
13.3.1. İran, Azerbaycan ve Horasan Fetihleri
13.3.2. Afrika Fetihleri
13.3.3. Kıbrıs’ın Fethi
13.4. Zâtüssavârî Savaşı
13.5. Kur’ân-ı Kerîm’in İstinsahı (Çoğaltılması)
13.6. İç Karışıklıklar ve Hz. Osman’ın Şehit Edilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hz. Osman’ın halifelik öncesi hayatıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Hz. Osman nasıl halife seçilmiştir?
3. Hz. Osman döneminde gerçekleşen fetihler sonunda hangi bölgeler İslâm
devletinin hakimiyeti altına alınmıştır?
4. Hz. Osman döneminde yaşanan iç karışıklıkların sebep ve sonuçları hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hilâfetine kadar Hz.
Osman

Hz. Osman’ın Hz.
Peygamber ve kendisinden
önceki halifeler döneminde
İslâm toplumundaki yerini
kavramak

Hz. Osman’ın halife
seçilmesi

Hz. Osman’ın hangi
şartlarda halife olduğunun
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Osman zamanında
fetihler

Hz. Osman döneminde
gerçekleştirilen İslâm
fetihleri hakkında bilgi
edinilmesi

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Osman dönemindeki
iç karışıklıklar ve isyan

Hz. Osman dönemi iç
karışıklık ve isyanların
sebep ve sonuçlarının
değerlendirilmesi

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar


Şûra: Bir konuyu görüşmek (müzakere, istişare) için yapılan toplantı.


İstinsah: Bir kitabın veya yazılı bir metnin elle yazılarak bir
nüshasının çıkarılması, kopya edilmesi.


Fitne: Karışıklık ve kargaşa.
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Giriş
Kureyş’in Ümeyyeoğulları kolundan olan Hz. Osman ilk Müslümanlardan biri
olup Hz. Peygamber’in kızı olan eşi Rukıyye ile birlikte Habeşistan’a ilk hicret eden
Müslümanlardan biriydi. Mekke’nin zengin tüccarlarından biri olan Hz. Osman,
servetini İslâm ve Müslümanların faydalanması için harcamaktan hiçbir zaman geri
durmamuştı. Tebük Gazvesi için yapılan hazırlıklar esnasında ordu için en büyük
maddi desteği o sağlamıştı. Hz. Ömer’in bir köle tarafından yaralanmasından sonra
oluşturulan şûrâ, halifenin kısa bir süre sonra vefat etmesi üzerine aralarından Hz.
Osman’ı halife olarak seçmişti. On iki yıl süren halifelik döneminin ilk altı yılı Hz.
Ömer döneminin devamı mahiyetinde geçmişse de ikinci altı yıllık dönemde
kendisinin ve valilerinin bazı uygulamalarına karşı duyulan tepki isyana dönüşmüş ve
bu hareket halifenin şehit edilmesiyle sonuçlanmıştı.
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13.1. Hz. Osman’ın Hayatı ve Halife Seçilmesi

576 yılında Tâif’te doğan Hz. Osman, Kureyş’in en önemli kollarından biri

olan Benî Ümeyye’ye mensuptu. Ticaretle meşgul olup Mekke’nin önde gelen
zenginlerindendi. Ticaret yapan babası Hz. Osman küçük yaştayken öldüğünden
erken yaşlardan itibaren ticaret hayatının içinde olmuştu. Elbise ve kumaş ticareti ile
ilgilenmekteydi. Aynı malların ticaretini yapan Hz. Ebû Bekir’le yakın arkadaş olan
Hz. Osman, onun vesilesiyle İslâm’ı tanımış ve Müslüman olmuştu. Müslüman
olması sebebiyle bilhassa annesi ve amcası tarafından baskı görse de inancında sebat
etmiş, bir süre sonra da bu baskılar sona ermişti. Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye ile
evlenen Hz. Osman, Mekkeli müşriklerin artan baskıları sebebiyle 615 yılında
Habeşistan’a ilk giden kafilede yer almıştı. Daha sonra Mekke’ye döndü ve
Medine’ye hicret zamanında hicret etti. Böylece ilki Habeşistan’a ikincisi Medine’ye
olmak üzere iki defa hicret etmiş oldu. Medine’ye hicretten sonra ilk zamanlar
ensârdan kardeşi olan Evs b. Sâbit’in evinde misafir olarak kaldı, daha sonra Hz.
Peygamber’in kendisine gösterdiği yere taşındı.
Hz. Peygamber’in daima yanında bulunmasına rağmen eşi Rukıyye’nin
rahatsızlığı sebebiyle Bedir Gazvesi’ne katılamadı. Zira Hz. Peygamber onun
hastalığı esnasında eşinin yanında kalmasını istemişti. Rukıyye, Bedir zaferinin
Medine’ye ulaştığı gün vefat etti. Hz. Peygamber, Hz. Osman’ı diğer kızı Ümmü
Gülsüm ile evlendirdi. Hz. Peygamber’in iki kızıyla evlenmiş olması sebebiyle
kendisine “zinnûreyn” (iki nur sahibi) lakabı verildi. Ümmü Gülsüm Tebük
Gazvesi’nden (9/630) dönüldükten kısa bir süre sonra vefat etti. Bunun üzerine Hz.
Peygamber şayet başka bir kızı olsa onu da Hz. Osman’la evlendireceğini söyleyerek
kendisine olan muhabbet ve itimadını gösterdi.
Hudeybiye anlaşmasında Mekke’ye elçi olarak gönderile Hz. Osman’ın
müşrikler tarafından öldürüldüğü yönünde bir şayianın yayılması üzerine Hz.
Peygamber ashabından kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair biat
almıştı. Sahip olduğu serveti İslâm ve Müslümanlar’ın hizmetinde kullandı. Büyük
maddi sıkıntılarla gerçekleştirilen Tebük Seferi’nde ordunun teçhizatını büyük ölçüde
kendisi karşıladı. Bu sebeple kendisine “sâhibü’l-ceyş” (ordu sahibi) dendi. Hz.
Peygamber’in vefatından sonra halife olan Hz. Ebû Bekir’in katipliğini ve
müşavirliğini yaptı. Hz. Ebû Bekir kendisinden sonra Hz. Ömer’in halife olmasını Hz.
Osman’la istişare etmişti. Hz. Osman, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde en yakın
danışmanlarından biriydi. Oluşturulan şûrâ tarafından halife olarak tayin edildi.
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13.2. Hz. Osman’ın Halife Seçilmesi

Hz. Ömer bir köle tarafından yaralanınca, kendisinden sonraki halifenin

seçilmesi için bir şûrâ heyeti görevlendirmişti. Onun emriyle seçim işi vefatından
sonraya bırakıldı. Heyette Hz. Osman, Hz. Ali, Abdurrahman b. Avf, Zübeyr b.
Avvâm, Talha b. Ubeydullah ve Sa‘d b. Ebû Vakkâs bulunmaktaydı. Abdurrahman b.
Avf, halifeliğe aday olmadığını söyleyerek diğer üyelerin onayını alarak hakemlik
görevi üstlendi. İlk olarak şûrâ heyetinde yer alan üyelerle uzun görüşmeler
gerçekleştirdi. Daha sonra Medine’de ashabın ileri gelenleriyle istişarelerde bulundu.
Hac dönüşü şehre uğrayan vali ve komutanların da görüşlerini aldı. Nihayet bu
çalışmaya başlamasından sonraki dördüncü günün sabah namazında görüşünü
açıklamak üzere halkı Mescid-i Nebevî’ye davet etti. Önce Hz. Ali’yi, sonra da Hz.
Osman’ı çağırıp halife seçildikleri takdirde Allah’ın Kitabı’na ve Rasulünün
sünnetine uyma, kendilerinden önceki halifelerin siyasetini takip ettirme konusunda
söz vermelerini istedi. Hz. Ali buna gücünün ve bilgisinin yettiği kadar uymaya
çalışacağını söyledi. Hz. Osman ise tereddüt etmeden “evet” cevabını verdi.
Abdurrahman b. Avf Hz. Osman’ın cevabı üzerine “Üzerimdeki emaneti Osman’a
yükledim” diyerek kendisini halife seçtiğini açıkladı ve ona biat etti. Ardından Hz.
Ali ve mescidde bulunan diğer kişiler Hz. Osman’a biat ettiler. Böylece Hz. Osman
Müslümanların üçüncü halifesi olarak seçilmiş oldu (Muharrem 24/Kasım 644).

13.3. Hz. Osman Döneminde Fetihler

Hz. Osman’ın on iki yıl süren halifeliğinin ilk altı yılı (24-30/644-650) fetihler

açısından bütün hızıyla devam etti. Son altı yıl (30-35/650-656) yaşanan iç
karışıklıklar sebebiyle fetih harekâtı da hızını kaybetti. Bununla birlikte fetihlerin Hz.
Osman’ın halifeliğinin son iki yılına kadar devam ettiği ve İslâm devletinin hulefâ-yı
râşidîn dönemindeki en geniş sınırlarına bu dönemde ulaştığı ifade edilmelidir. Hz.
Osman dönemi fetihleri şu şekilde tasnif edilebilir:
13.3.1. İran, Azerbaycan ve Horasan Fetihleri
Hz. Ömer döneminde İran topraklarının önemli bir kısmı İslâm topraklarına
katılmıştı. Hz. Osman döneminde İran fetihleri devam ettirildi. Kara fetihleri Bahreyn
üzerinden deniz yoluyla da desteklendi. İslâm ordusunun ilerleyişi karşısında İran
içlerinde kaçmak zorunda kalan Sâsânî imparatoru III. Yezdicerd 31/651 yılında
kendi adamlarınca öldürüldü. İran’ın fethinin tamamlanması üzerine Horasan üzerine
akınlar düzenlenmeye başlandı. İslâm ordusuna kumandanlık eden Ahnef b. Kays,
Kirmân üzerinden Horasan topraklarına girdi ve Tohâristan’a kadar olan bölgeyi ele
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geçirdi. Basra valisi Abdullah b. Âmir de Nişâbûr’u ele geçirdi. Bölge
kumandanlarının iyi muamelesi sonucunda bölge halkı arasında İslâm hızlı bir şekilde
yayıldı. Diğer taraftan İran’ın kuzeyine doğru gerçekleştirilen seferler sonunda
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Arrân ve Tiflis fethedildi. İslâm
fetihlerinin kalıcılığını sağlamak amacıyla bölgeye askeri birlikler yerleştirildi ve
İslâm’ın bölge halkı arasında yayılması için büyük gayret sarf edildi.
13.3.2. Afrika Fetihleri
Amr b. Âs’ın kumandasındaki ordularca fethedilen Mısır, İslâm devletinin
Kuzey Afrika’ya açılan kapısı oldu. Her ne kadar Bizans, Amr b. Âs’ın Medine’de
bulunduğu sırada Mısır’da kaybettiği İskenderiye şehrini bir yıl sonra işgal etmişse de
(24/645), şehir ertesi yıl Amr b. Âs tarafından yeniden hakimiyet altına alındı
(25/646). 26/647 yılında Mısır valisi olarak tayin edilen Abdullah b. Sa‘d, Mısır’ın
batısına doğru ilerleyerek Trablusgarb’dan İfrîkıye’ye (Tunus ve civarı) kadar olan
bölgeyi kontrol altına aldı. Ardından Nil boyunca Mısır’ın güneyine doğru ilerleyerek
Sudan topraklarına girdi. O dönemde bölgede hüküm süren Makarra Krallığı ile
anlaşma imzalayarak bu devleti İslâm devletinin hakimiyeti altına aldı (31/652).
13.3.3. Kıbrıs’ın Fethi
Hz. Osman döneminde İslâm denizcilik tarihi açısından son derece önemli
gelişmeler yaşandı. Akdeniz sahilinde bulunan Suriye ve Mısır’daki eski Bizans
tersanelerinin İslâm devletinin hakimiyetine geçmesi, Müslümanların denizcilik
faaliyetleri için temel teşkil etti. Suriye valisi Muâviye b. Ebû Süfyân, Bizans’a karşı
yürütülen mücadelelerin denizden de desteklenmesi gerektiğinin kaçılmaz olduğunu
görünce halifeyi deniz gücünün artırılması konusunda ikna etti. Nihayet Kıbrıs adası
üzerine sadece gönüllülerin yer alacağı bir sefer hazırlığı başladı. Sahabeden pek çok
kişi gönüllü olarak bu sefere iştirak etmişti. Muâviye’nin kumandanlığındaki İslâm
ordusuna daveti üzerine Mısır valisi Abdullah b. Sa‘d da katılmıştı. 28/649 yılında
1.700 gemiyle Akkâ’dan denize açılan İslâm donanması Kıbrıs’ın merkezi Konstantia
önünde karaya çıktı. Kuşatmanın ardından Kıbrıslıların 7.200 altın vergi vermesi ve
Müslümanlara saldırmaması şartıyla anlaşma yapıldı. Birkaç yıl sonra Kıbrıslıların
anlaşmayı bozması üzerine adaya 33/654 yılında ikinci defa sefer düzenlendi ve savaş
yoluyla ada fethedildi. Güvenliğin sağlanması amacıyla adaya 12.000 kişilik bir
askeri birlik yerleştirildi.
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13.4. Zâtüssavârî Savaşı

Hz. Osman döneminde denizlerde elde edilen başarıların en önemlilerinden

biri Zâtüssavârî adıyla bilinen savaştı. Müslümanların Akdeniz’deki faaliyetleri
Bizans’ı daha fazla endişeye sevk etmekteydi. Zira 31/652 yılında Müslümanlar
Sicilya ve Rodos adalarına seferler düzenlemişler ve İstanbul üzerine bir sefer
hazırlığına başlamışlardı. Müslümanlara kaptırdığı toprakları ve deniz hakimiyetini
geri almak isteyen Bizans bazı teşebbüslerde bulunmaktaydı. Bizanslıların yaptığı
hazırlıklar karşısında Müslümanlar da Suriye valisi Muâviye b. Ebû Süfyân ve Mısır
valisi Abdullah b. Sa‘d’ın ortak yürüttüğü faaliyetlerle İskenderiye tersanesinde gemi
inşasına ağırlık verdiler ve 200 gemilik bir filo oluşturdular. Hazırlıkların
tamamlanmasının ardından Anadolu’nun güney sahilindeki Phoenix (Finikye)
açıklarında 500 gemilik Bizans donanmasıyla karşılaşan İslâm donanması büyük bir
zafer kazandı. Bu savaşın 31/652 veya 34/655 yılında meydana geldiği kaydedilir.
Zâtüssavârî zaferi, Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hakimiyetini bitiren savaştır.

13.5. Kur’ân-ı Kerîm’in İstinsahı (Çoğaltılması)

Hz. Peygamber döneminde kağıt, taş, deri, kemik gibi çeşitli malzemelere

yazılmış olan Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde Hz. Ömer’in
teklifiyle mushaf haline getirilmişti. Diğer taraftan sahabiler kendilerinde yazılı
bulunan veya ezberledikleri şekliyle Kur’ân’ı okumaya devam ediyorlardı. İslâm
devletinin Hz. Ebû Bekir döneminden itibaren Arap yarımadasının dışında geniş
alanları kapsayacak şekilde genişlemesinin bir sonucu olarak bu bölgelerde yaşayan
halklar da İslâm’ı kabul etmeye başladı. Fethedilen yerlerde yaşayan Müslümanlar,
kendi bölgelerinde yaşayan sahabilerin mushaf ve okuyuşlarına göre Kur’ân’ı
okumakta ve bu da ciddi kıraat farklılıklarını ortaya çıkarmaktaydı. Ordusundaki
askerler arasındaki tartışmalara şahit olan Huzeyfe b. Yemân, Medine’ye gelerek bu
ciddi soruna acilen bir çözüm bulunması konusunda Hz. Osman ile görüştü. Hz.
Osman da Hz. Ebû Bekir döneminde mushaf haline getirilen ve o dönemde Hz.
Hafsa’da bulunan Kur’ân esas alınarak bir heyet kurdu. İstinsah ve çoğaltma için
heyet başkanı olarak Zeyd b. Sâbit tayin edildi. 25-30/646-651 yılları arasında
faaliyetlerine devam eden heyetin çalışmaları sonunda Kur’ân yedi nüsha olarak
çoğaltıldı, biri Medine’de bırakıldıktan sonra diğer nüshalar Mekke, Kûfe, Basra,
Şam, Yemen ve Bahreyn’e gönderildi. Nüshaları bu merkezlere götüren kişiler aynı
zamanda o nüshayı okutmakla da görevlendirilmişti. Bu çalışma büyük memnuniyetle
karşılandı ve Kur’ân öğretimi bu nüshalar esas alınarak yapıldı.
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13.6. İç Karışıklıklar ve Hz. Osman’ın Şehit Edilmesi

Hz. Osman’ın halifeliğinin bilhassa ikinci altı yılı (650-656) çeşitli

sebeplerden kaynaklanan iç karışıklıklarla geçti. İdarecilerin uygulamalarından
rahatsızlık duyanlar daha ziyade Medine dışında, Irak ve Mısır gibi merkezlerde
uygun

ortam

buldu.

Hz.

Osman’a

yöneltilen

eleştirilerin

başında

devlet

kademesindeki görevlere akrabalarını tayin etmesi ve bu kişilere devlet hazinesinden
büyük bağışlarda bulunması gibi iddialar gelmekteydi. Örnek olarak da amcasının
oğlu Mervân b. Hakem’i devlet katibi tayin etmiş, Ümeyyeoğullarının reisi Ebû
Süfyân’ın oğlu Muâviye’yi Suriye genel valisi yapmış, Mısır valisi Amr b. Âs’ı
azlederek yerine süt kardeşi Abdullah b. Sa‘d’ı, Basra valisi Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin
yerine dayısının oğlu Abdullah b. Âmir’i tayin etmişti. Devletin idari kadroları Hz.
Osman’ın mensubu olduğu Ümeyyeoğulları’nın eline geçmişti. Hz. Osman
muhtemelen bu görevlendirmeleri devlet idaresinde birlik ve beraberliği sağlamak
amacıyla yapmıştı. Ancak bu kişiler arasında bir kısmının liyakatlerinin tartışılıyor
olması ve hata yapanlara önceki halifelerin dönemlerinde olduğu gibi hak ettikleri
cezaların verilmemesi ashabın ileri gelenleri tarafından da eleştirilmekteydi. Mallarını
Allah yolunda harcamayıp biriktiren bazı idarecileri eleştiren Ebû Zer el-Gıfârî’nin
bir rivayete göre sürgüne gönderilmesi de bu bağlamda zikredilmesi gereken bir başka
husustur. Sonunda Kûfe’deki bazı grupların yönlendirdiği hareket, Yahudi

asıllı

Abdullah b. Sebe’nin Mısır’a giderek buradaki halkı kışkırtmasıyla daha tehlikeli bir
boyut kazandı.
Hz. Osman büyük vilayetlerdeki durumu öğrenmek için müfettişler
görevlendirdi. Onların verdikleri rapor, ortalıkta dolaşan haberlerin büyük bir
kısmının gerçeği yansıtmadığı ve vilayetlerde durumun normal olduğu yönündeydi.
Ne var ki ortalıkta dolaşan söylentiler bu raporlarda geçenlerin aksi istikametteydi ve
her geçen gün artıyordu. Hz. Osman, 34/655 yılı hac dönüşünde valileriyle bir toplantı
yaparak muhalifleri nasıl itaat altına alacakları konusunda istişarede bulundu. Sonuç
olarak fitnenin ele başlarının askere alınması ve Kûfe’deki bazı kişilerin maaşlarının
kesilmesini emretti. Valilerine davranışlarında haksızlık yapmamaları ve aşırıya
gitmeden itidalli davranmalarını emretti. Muâviye’nin kendisini Suriye’ye davetini
veya Medine’ye muhafız birliği gönderme teklifini de kabul etmedi.
Bu istişare toplantısından sonra isyancıların ilk ciddi eylemi Kûfe’ye
dönmekte olan vali Saîd b. Âs’ı şehre almamak oldu. Silahlanıp valinin yolunu kesen
isyancılar, onun azledilip yerine Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin vali tayin edilmesi talebinde
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bulundular. Hz. Osman bu talebi kabul etti ancak bu durum isyancıların taleplerinin
sona ermesine yetmedi. Zira bu görev değişikliği isyancıların taleplerine boyun eğme
şeklinde gerçekleşmişti. Diğer merkezlerdeki isyancılar da bundan cesaret aldılar, Hz.
Osman ve valilerini açıktan eleştirmeye başladılar. Bu eleştirilerinde, idarecilerin
hatalı gördükleri bazı uygulamalarını abarttıkları gibi, onlara haksız isnatlarda
bulunmaktan da çekinmediler. Ayrıca Hz. Ali, Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah
ve Hz. Âişe’nin ağzından kendilerini destekler mahiyette mektuplar yazarak halka
onların da bu işin içinde olduğu izlenimini vermeye çalıştılar. Bu mektuplarda halk
cihad için Medine’ye çağrılmakta ve halk üzerinde son derece etkili olmaktaydı.
35/656 yılında Mısır’dan Medine’ye gelen bir heyet, Hz. Osman’a valilerden
ve yönetimden şikâyetçi olduklarını bildirdi. Heyetin şikayetlerini aralarında Hz.
Ali’nin de bulunduğu kalabalık bir topluluğun önünde dinleyen Hz. Osman,
yöneltilen tenkit ve ithamlara teker teker cevap verdi. Bazı uygulamalardaki hataları
da kabul etti. Ganimet mallarının taksimiyle ilgili taleplerini yerine getireceğini
söyleyip geri dönmelerini sağladı. Bundan iki ay sonra, Mısır, Kûfe ve Basra’dan
sayıları 600-1.000 arasında olduğu kaydedilen isyancı gruplar hac kafilelerinin
arasına karışıp bölgeye geldi. Aralarından iki temsilci seçerek Medine’ye gönderdiler.
Halife ile görüşmek üzere şehre geldiklerini söyleyen bu kişilerin gayesi kendilerine
Medine’de karşı koyabilecek bir askeri kuvvetin bulunup bulunmadığını görmekti.
Hz. Ali, Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah ve Hz. Peygamber’in eşleri ile
görüşen bu iki şahıs halifeyle görüştürülme taleplerine olumsuz cevap aldılar. Bu
görüşmeden sonra isyancıların Hz. Ali, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha’ya heyetler gönderip
onlara halifelik teklifinde bulundular fakat hiçbiri bu teklifi kabul etmedi. Hz. Ali, Hz.
Osman’ı bu gelişmelerden gelişmelerden haberdar etti ve oğlu Hz. Hasan’ı halifeyi
korumak üzere gönderdi. Ashabın ileri gelenleri de aynı şekilde Hz. Osman’ı
korumak üzere oğullarını halifenin evine gönderdiler. Bunun üzerine plan değiştiren
isyancılar geldikleri şehirlere dönmek üzere yola çıktılar. Onların ayrıldıklarını
görenler de tehlikenin geçtiğini düşünerek Hz. Osman’ın evinden ayrıldılar. Ancak
isyancılar hızlı bir şekilde toplanarak geri döndüler ve halifenin evini kuşattılar.
Dönüş gerekçesi olarak da Hz. Osman tarafından Mısır’ın eski valisine bazı
isyancıların öldürülmesini emreden bir mektup ele geçirdiklerini söylediler. Hz.
Osman böyle bir mektup yazmadığını ve bundan haberi de olmadığını söyledi. Ancak
isyancılar Hz. Osman’ın evini kuşatmaktan vazgeçmediler. Kimsenin kanının
dökülmesini istemeyen Hz. Osman evinin önünde kendisini korumak amacıyla
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bekleyenlerden silah kullanmamaları konusunda söz almıştı. Yirmi gün ile iki ay
devam ettiği belirtilen kuşatmanın sonunda Hz. Osman’ın evine girerek Kur’ân
okumakta olan halifeyi şehit ettiler. Evi ve beytülmâli yağmalayan âsiler, halifenin
defnedilmesini engellediler. Hz. Osman’ın cenazesi, hanımının gayretleriyle akşam ile
yatsı arasında bir vakitte az sayıda kişinin katılımıyla kaldırılabildi.
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Uygulamalar
1. Hz. Osman’ın bir sahabi olarak Hz. Peygamber döneminde İslam toplumundaki
önemi hakkında bir değerlendirme yapınız.
2. Hz. Osman dönemindeki iç karışıkların sebep ve sonuçları hakkında daha fazla
bilgi edinmek için Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Osman”
maddesini okuyunuz.

208

Uygulama Soruları
1. Hz. Osman’ın halife seçilmeden önceki hayatı hakkında genel bilgi veriniz.
2. Hz. Osman nasıl halife seçilmiştir?

3. Hz. Osman döneminde yaşanan fitne hareketlerinin temel sebepleri ve sonuçları
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tâif’te doğan Hz. Osman Kureyş’in önemli kollarından biri olan
Ümeyyeoğulları’na mensuptur. Babası gibi ticaretle meşgul olmuş ve büyük bir servet
sahibi olmuştu. Yakın arkadaşı Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâm’ı kabul etti. Hz.
Peygamber’in kızı Rukıyye ile evlendi ve Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı
dönemde bir grup Müslümanla Habeşistan’a hicret etti. Hicretten sonra eşi Rukıyye
vefat edince Hz. Peygamber diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Hz. Ömer’in
vefatından hemen önce oluşturulan şûrâ heyeti tarafından halife seçildi. On iki yıllık
halifelik döneminin ilk altı yılı sükunet, ikinci altı yıllık dönemi karışıklık içinde
geçti. Yaşanan iç karışıklıklar sonunda şehit edildi.
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Bölüm Soruları
1.
Hz. Osman döneminde Kıbrıs’ın fetih tarihi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.
644
b.
634
c.
649
d.
656
e.
645
2.
Hz. Osman döneminde Kur’an-ı Kerim’in istinsahı için görevlendirilen
heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Üsâme b. Zeyd
b.
Abdullah b. Zübeyr
c.
Zeyd b. Hârise
d.
Saîd b. Âs
e.
Zeyd b. Sâbit
3.
Hz. Osman Kureyş’in hangi koluna mensuptur?
a.
Benî Ümeyye
b.
Benî Tâlib
c.
Benî Teym
d.
Benî Hâşim
e.
Benî Adiyy
4.
Hz. Osman’ın halifelik yılları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a.
634-644
b.
642-656
c.
640-652
d.
644-656
e.
654-661
5.
Hz. Osman’ın halifeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a.
İslâm tarihinde ilk fitne hareketleri bu dönemde başlamıştır.
b.
Hz. Osman isyancılar tarafından şehid edilmiştir.
c.
Hz. Osman döneminde İran, Azerbaycan ve Horasan’da da önemli
fetihler gerçekleşmiştir.
d.
Hz. Osman döneminde İslâm donanması kurulmuş ve önemli deniz
zaferleri elde edilmiştir
e.
Hz. Ömer tarafından kendisinden sonra halife olmak üzere tayin
edilmiştir.
6.
Hz. Osman döneminde Bizans’a karşı Zâtüssavârî Savaşı yapılmıştır
(D/Y)
7.
Hz. Osman döneminde Kur’an-ı Kerim istinsah edilerek bazı şehirlere
gönderilmiştir. (D/Y)
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8.
Kıbrıs Hz. Osman döneminde fethedilmiştir. (D/Y)
9.
Hz. Osman’a karşı isyan edenler özellikle ……., Basra ve Mısır’dan
gelenler idi.
10.
Hz. Osman dönemi Suriye valisi ..............................idi.
Cevaplar: 1. c, 2. e, 3. a, 4. d, 5. e, 6. D, 7. D, 8. D, 9. Kûfe, 10. Muâviye b. Ebû
Süfyân
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14. HZ. ALİ DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Hz. Ali’nin Halife Seçilinceye Kadarki Hayatı
14.2. Hz. Ali’nin Halife Seçilmesi
14.3. Hz. Ali’nin İlk İcraatları
14.4. Hz. Ali Döneminde Muhalifler ve İç Karışıklıklar
14.5. Cemel Savaşı
14.6. Sıffîn Savaşı ve Hakem Olayı
14.7. Hâricîlerle Mücadele
14.8. Hz. Ali’nin Şehit Edilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Hz. Ali’nin halife olmadan önceki hayatıyla ilgili neler biliyorsunuz?
2. Hz. Ali nasıl halife seçilmiştir?
3. Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle sonuçlanan iç karışıklıkların durumu Hz. Ali
döneminde nasıldı?
4. Hâricîler adı verilen grup nasıl ortaya çıkmış olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hilâfetine kadar Hz. Ali

Hz. Ali’nin Hz. Peygamber
ve ilk üç halife döneminde
İslâm toplumundaki yerini
kavramak

Hz. Ali’nin halifeliği,
Cemel ve Sıffîn Savaşları,
Hâricîlerle mücadele

Hz. Ali’nin şehid edilmesi
ve şahsiyeti

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma

Hz. Ali’nin hangi şartlarda Sebep – sonuç ilişkisi
halife olduğu ve döneminde kurma
yaşanan iç karışıklıkarın
sebep ve sonuçları üzerinde Kronolojik düşünme
fikir yürütebilmek
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Ali’nin şehid
edilmesiyle sonuçlanan
süreci ve onun şahsiyetini
değerlendirebilmek

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Hz. Hasan’ın halifeliği

Hz. Hasan’ın hangi
şartlarda halife olduğunu
kavramak

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Sebep – sonuç ilişkisi
kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar


eden savaş

Cemel Savaşı: Hz. Ali ve Hz. Âişe arasında meydana gelen savaş.
Sıffîn Savaşı: Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında cereyan


Tahkîm: Hz. Ali ve Muâviye arasındaki anlaşmazlığın çözümü için
hakem tayin edilmesi

Hâricîler: Hz. Ali döneminde ortaya çıkan ve tahkîmi kabul ettiği için
Hz. Ali’nin küfre düştüğünü iddia eden, dinî ve siyasi konularda aşırı görüşleriyle
tanınan muhalefet gurubu.
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Giriş
Hulefâ-yı Râşidîn’in dördüncüsü olan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in amcası Ebû
Tâlib’in oğludur. Hz. Peygamber’in himayesinde büyümüş ve nübüvvetin ilk
döneminde henüz küçük bir çocukken İslâm’ı kabul etmiştir. Hz. Peygamber’in kızı
Fâtıma ile evlenmş, Hz. Peygamber’in soyunu devam ettiren Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin bu evlilikten dünyaya gelmiştir. İlk üç halife döneminde siyasetten uzak
durmuş, Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra kendisine halife olarak biat
edilmiştir. Hz. Âişe ve taraftarlarıyla Cemel, Muâviye b. Ebû Süfyân taraftarlarıyla,
Sıffîn ve bu savaşın ardından ortaya çıkan Hâricîlerle Nehrevan’da savaşmak zorunda
kalmıştır. Beş yıllık halifeliği, Hâricîler tarafından şehit edilmesiyle sona erdi.
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14.1. Hz. Ali’nin Halife Seçilinceye Kadarki Hayatı

Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları koluna mensup olan Hz. Ali, Hz.

Peygamber’in amcasının oğlu olup nübüvvetten on yıl önce Mekke’de dünyaya geldi.
Babası Ebû Tâlib annesi Fâtıma bint Esed’dir. Babasının maddi sıkıntı yaşadığı bir
dönemde Peygamberimiz tarafından bakımı üstlenilmiş ve hicrete kadar Hz.
Peygamber’in himayesinde büyümüştür. Hz. Peygamber’in risaletle görevlendirildiği
dönemde yaşı küçük olmasına rağmen İslâmla müşerref olmuştu. Hicrete kadarki
hayatı hakkında, Hz. Peygamber’in hicret edeceği zaman müşrikleri oyalaması için
onu kendi yatağına yatırdığı dışında bilgi yoktur.
Mekkelilerin Hz. Peygamber’e bıraktıkları emanet malları sahiplerine teslim
ettikten sonra Hz. Peygamber’in kızı Fâtıma, kendi annesi ve akrabalarıyla hicret
etmek üzere Mekke’den ayrılarak kendilerini Kubâ’da bekleyen Hz. Peygamber’e
yetiştiler. Ensâr ile muhâcirler arasında kardeşlik anlaşması yapıldığı esnada Hz.
Peygamber kardeş olarak kendisine Hz. Ali’yi seçmişti. Hicretten iki yıl sonra, 2/624
yılında Hz. Peygamber kızı Fâtıma ile Hz. Ali’yi evlendirdi. Hz. Peygamber’in nesli
bu evlilikten dünyaya gelen Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin yoluyla devam etti.
Medine döneminde Hz. Peygamber’in daima yanında bulunan Hz. Ali, vekil
olarak şehirde bırakıldığı Tebük Gazvesi hariç Hz. Peygamber’in katıldığı bütün
seferlere katılmış ayrıca bazı seriyyelerin başında kumandan olarak gönderilmişti.
Bedir, Hendek ve Hayber’deki kahramanlıklarıyla destanlaşmıştı. Hz. Peygamber’in
katipliğini yapan Hz. Ali, Hudeybiye antlaşmasının maddelerini kaleme almıştı. Hz.
Peygamber’in vefatından sonra cenaze işlemleri vasiyeti üzerine Hz. Ali, amcası
Abbas ve oğulları ile Üsâme b. Zeyd tarafından yapılmıştı. Hz. Ebû Bekir’in halife
seçilmesine itiraz etmemiş ve aleyhte propaganda yapmamıştı. Sadece Hz. Fâtıma’nın
Fedek arazisiyle ilgili talebinin Hz. Ebû Bekir tarafından karşılanmaması sebebiyle,
eşinin altı ay sonra vuku bulan vefatına kadar Hz. Ebû Bekir’e biat etmemişti.
Hz. Ali halifelik seçimleri dahil siyasi işlerden uzak durmuş, herhangi bir idari
vazife almamış ve savaşlara iştirak etmemişti. Kendisini dini ilimlere adamıştı. Bu
alandaki derin vukufu dolayısıyla Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer kendisine daima
müracaat etmişti. Hz. Osman döneminde ortaya çıkan karışıklıklar karşısında diğer
bazı sahabe ile birlikte halifeye eleştirilerini iletmişti. Hz. Osman’ın isyancılarla
yaptığı görüşmelerde halifeye bazı telkinlerde bulunmuş, güvenliğini sağlamak üzere
oğlu Hasan’ı onun evine göndermişti. Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra
kendisine yapılan halifelik teklifini kabul ederek hulefâ-yı râşidînin dördüncüsü oldu.
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14.2. Hz. Ali’nin Halife Seçilmesi

Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra Medine isyancıların kontrolüne girdi.

Abdullah b. Ömer, Sa‘d b. Ebû Vakkâs ve Üsâme b. Zeyd’in de aralarında bulunduğu
ashabın ileri gelenleri halife seçimi konusunu görüşmek üzere Mescid-i Nebevî’de
toplanmıştı. Hz. Ali, kendisine yapılan halifelik teklifini orada bulunan Talha b.
Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm ve Sa‘d b. Ebû Vakkâs’a yöneltmiş fakat onlar bunu
kabul etmek istememişlerdi. Netice olarak Hz. Ali gerek Medinelilerin ısrarı gerekse
isyancıların baskıları üzerine halifeliği kabul etti (35/656). Hz. Ali ensâr ve
muhâcirlerin büyük desteğini almış olmakla birlikte Üsâme b. Zeyd, Abdullah b.
Ömer ve Zeyd b. Sâbit gibi sahabilerin de bulunduğu bazı kişiler biat etmek yerine
tarafsız kalmayı tercih ettiler.

14.3. Hz. Ali’nin İlk İcraatları

Hz. Ali halife seçildikten sonra ilk olarak, Hz. Osman’ın halifeliği döneminde

görev alıp kendisine biate yanaşmayan valileri azletmek oldu. Çünkü genel olarak,
yaşanan olumsuzluklarda valilerin sorumlu oldukları yönünde bir kanaat hakimdi.
Abdullah b. Abbâs gibi bazı sahabiler valilerin tamamını birden azletmemesi, Suriye
valisi Muâviye’yi yerinde bırakması tavsiyesinde bulunmuşlardı. Eğer onu görevden
alırsa kendisini Hz. Osman’ın katledilmesiyle itham edeceğini söylemişlerdi. Ancak
Hz. Ali bu tavsiyeleri dinlemedi ve Hz. Osman döneminde görev yapan valileri
görevden alarak yerlerine mağdur edildiğini düşündüğü kişileri tayin etti. Ne var ki
karışıklıklar devam etmekteydi ve kolay kolay durulacak gibi de görünmemekteydi.
Suriye valisi olarak tayin ettiği Sehl b. Huneyf Tebük’te Muâviye’nin adamları
tarafından geri çevrilmişti. Basra valiliğine önce Osman b. Huneyf ardından Abdullah
b. Abbâs getirildi. Hz. Ali, amcası Abbâs’ın diğer oğullarından Ubeydullah’ı Yemen,
Kusem’i ise Mekke valisi tayin etti. Kûfe’ye Umâre b. Şihâb vali olarak gönderildiyse
de yolda karşılaştığı Tuleyha b. Huveylid’in Kûfelilerin Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’den
başka kimseyi vali olarak tanımayacaklarını söylemesi üzerine Medine’ye döndü.
Mısır valiliğine Kays b. Sa‘d görevlendirildi ancak daha sonra azledilerek
Muhammed b. Ebû Bekir atandı. Bir süre sonra o da azledildi ve Eşter en-Neha‘î
Mısır valisi olarak görevlendirildi. Ancak Muâviye’nin bir adamı tarafından
zehirlenen Eşter Mısır’a varamadan öldü.
Hz. Ali’yi halife olarak seçildikten sonra bekleyen en ciddi mesele Hz.
Osman’ın katillerinin cezalandırılmasıydı. Ne var ki onları cezalandırmak istemesine
rağmen bu konuda bir adım atamadı. Zira sayıları binleri bulan isyancılar “Osman’ı
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biz öldürdük” diyorlardı, yani ortada belirli bir katil yoktu. Bu durumda ortalığın
sükûnete ermesini beklemekten başka bir yol kalmıyordu. Başını Muâviye b. Ebû
Süfyân’ın çektiği Hz. Osman’ın akrabalarıysa katillerin bir an önce cezalandırılmaları
konusunda halifeden somut bir adım atmasını beklemekteydiler.

14.4. Hz. Ali Döneminde Muhalifler ve İç Karışıklıklar

Halifeliğe seçildikten sonra ilk icraatlarının ardından Hz. Ali karşısında

muhalif sesler yükselmeye başladı. Bu hareketlerin ilki Hz. Âişe ve onun etrafında
toplanan Zübeyr b. Avvâm ve Talha b. Ubeydullah’tan geldi. İsyancıların Medine’yi
kuşattığı dönemde haccetmek için Mekke’de bulunan Hz. Âişe, Hz. Osman’ın şehit
edilmesi haberini alında onun suçsuz olduğunu ve mazlum olarak şehit edildiğini
işleyen konuşmasını yapmıştı. Talha ve Zübeyr ise Hz. Ali’ye biat etmişler, birkaç ay
sonra umre yapmak üzere izin alarak Mekke’ye gittiler ve burada Hz. Ali’ye zorla
biat ettirildiklerini söyleyerek ona olan desteklerini çektiklerini bildirerek Hz. Âişe ile
birlikte hareket ettiler.
Diğer muhalefet hareketi Suriye merkezli, Muâviye b. Ebû Süfyân tarafından
yürütülen hareketti. Hz. Ömer döneminden beri Suriye valisiydi ve burada nüfuz
sahibiydi. Hz. Ali halife seçildikten sonra kendisine biat etmeyi Hz. Osman’ın
katillerinin cezalandırılması şartına bağlamıştı. Hz. Ali onun bu tavrını samimi
bulmamaktaydı. Çünkü Hz. Osman’ın çocukları hayattaydı ve bunu talep edecek
olanlar onlardı. Şehit edilen halifenin akrabası da olsa Muâviye’nin böyle bir talepte
bulunmaya hakkı yoktu. Buna karşın Muâviye ise “Allah’ın haram kıldığı canı haksız
yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, onun velisine (hakkını alması için)
yetki verdik. (Fakat o da) öldürmede aşırıya gitmesin. Çünkü kendisine yardım
edilmiştir” meâlindeki âyete dayanarak buna hakkı olduğunu düşünüyordu. Hz.
Osman taraftarları ve bazı akrabaları bu muhalefet gruplarına katılarak Hz. Ali’nin
karşısında yer aldılar. Bir kısmı ise olayların dışında kalmayı tercih ettiler. Hz.
Osman’ın katibi Mervân b. Hakem Mekke’ye giderek Hz. Âişe’nin safına katıldı. Hz.
Osman’ın çocukları Ebân ve Velîd de başta bu gruba katılmışlardı ancak yolda
ayrıldılar.

14.5. Cemel Savaşı

Hz. Âişe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm’ın başını çektiği grup

Mekke’de bir araya gelmişti. Temel iddiaları Hz. Osman’ın mazlum olarak
öldürüldüğü ve Hz. Ali’nin katilleri cezalandırması gerektiğiydi. Hz. Ali’nin
isyancıların baskısıyla halife seçilmesini de doğru bulmuyorlardı. Muâviye’nin
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iddialarıyla benzerlik arz etmekle birlikte her iki muhalif grubun amaçları farklıydı.
Mekke’deki muhalifleri bir mücadele arayışı içinde olmaktan ziyade mevcut şartlar
karşısında rahatsızlıklarını dile getiren bir topluluk olarak görmek mümkündür.
Nereye gidecekleri konusunda net bir fikre sahip olmadıklarından, uzun müzakereler
sonunda Basra’ya gidilmesi kararlaştırıldı. Zira bu şehirde Hz. Osman taraftarları
çoğunluktaydı. Yaklaşık 3.000 kişilik bir kuvvet oluşturan muhaliflerin teçhizi için
Yemen valisi Ya‘lâ b. Ümeyye tarafından getirilen beytülmâle ait mallar kullanıldı.
Yaklaşık 3.000 kişilik bir kuvvetle Mekke’den yola çıkan muhalifler arasında
yolda kimin halife olması gerektiği konusunda tartışma çıktı. Talha, Zübeyr veya Hz.
Osman’ın oğullarından birinin halife olması gerektiği tartışılırken, Hz. Osman’ın
Kûfe valisi halifeliğin Ümeyyeoğulları’ndan alınmaması gerektiği, dolayısıyla Hz.
Osman’ın oğullarından birinin halife olması gerektiğini ileri sürerek taraftarlarıyla
birlikte ayrıldı. Bunun üzerine muhalifler yaklaşık 1.000 kişilik bir kuvvetle yollarına
devam ettiler. Basra önlerine geldiklerinde kendilerine destek olmaları için şehir
halkından destek istediler. Basra valisi Osman b. Huneyf geliş niyetlerini öğrenmek
için bir elçi gönderdi. Hz. Âişe, Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması ve
toplumun bozulan huzurunun tekrar sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Ancak
görüşmelerden bir netice alınamadı. Bunun üzerine muhalifler akşam namazı
sırasında bir baskınla şehre girerek şehir valisi Osman b. Huneyf’i etkisiz hale
getirdiler. Beytülmâl muhalif ordusundakiler tarafından yağmalandı. Hz. Âişe, esir
alınan valinin serbest bırakılmasını sağladı. Ancak valinin saçı ve sakalları kesilmiş
kirpikleri yolunmuştu. Bu vaziyette Hz. Ali’nin yanına giden vali Basra’daki durumu
anlattı.
Suriye’deki muhalifler üzerine harekete geçmek üzere hazırlık yapmaktayken
Mekke’deki muhaliflerin Basra’ya hareket ettikleri haberini alan Hz. Ali onlara
yetişebilmek için yola çıkmış ancak yetişememişti. Basra’ya doğru harekete geçen
Hz. Ali, Zûkar’da konaklamış bulunmaktaydı. Muhaliflerle anlaşabilmek ümidiyle
sahabeden Ka‘ka‘ b. Amr’ı Basra’ya gönderdi. Hz. Âişe’ye, Talha ve Zübeyr ile
görüşen Ka‘ka‘, Hz. Ali’nin etrafında toplandıkları takdirde Hz. Osman’ın katillerinin
cezalandırılmasının daha kolay gerçekleşeceğini ifade etmiş, onlar da şayet halife de
böyle düşünüyorsa barış yapabileceklerini söylemişlerdi. Hz. Ali, Talha ve Zübeyr ile
bizzat görüşmüş ve görüşmeler son derece olumlu sonuçlanmıştı. Hatta Zübeyr,
çıkmış oldukları bu yoldan dönmek istediğini Hz. Âişe’ye bildirdi. Müzakere yoluyla
sorun çözülmek üzereyken, ne olduğu ve nasıl başladığı anlaşılamadan iki taraf da
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kendilerini bir anda savaşın ortasında buldu. Bir rivayete göre Hz. Osman’ın katline
iştirak eden bir grup barış sağlanması halinde cezalandırılacaklarını düşünmüş ve
savaşı başlatmışlardı. Hz. Ali’nin ve Hz. Âişe’nin savaşı durdurmak için gösterdikleri
bütün gayretlere rağmen tüm şiddetiyle çarpışmalar devam etti. Hz. Ali, savaşın Hz.
Âişe’nin devesinin etrafında döndüğünü görünce devenin öldürülmesini emretti,
devenin öldürülmesiyle savaş da sona ermiş oldu. Savaşın Hz. Âişe’nin devesinin
üzerinde cereyan etmesi sebebiyle bu olay kaynaklarda “Cemel (deve) Vak‘ası”
olarak isimlendirilmiştir. Talha ve Zübeyr bu savaşta hayatını kaybetti. Hz. Ali, başta
Hz. Âişe olmak üzere savaşa katılanlara iyilikle muamele etmiş ve savaşta hayatını
kaybedenlerin defin işleriyle bizzat ilgilenmişti. Basra’ya girmeden önce ordusuna
yağmadan sakınmalarını ve kimseye dokunulmamasını emretmişti. Hz. Âişe
Basra’dan ayrılacağı zaman şehrin ileri gelenlerinden kalabalık bir topluluğu
kendisine refakat etmek üzere görevlendirmişti.

14.6. Sıffîn Savaşı ve Hakem Olayı

Hz. Ali Cemel Vak‘ası’ndan sonra Kûfe’ye dönmüştü. Cerîr b. Abdullah’ı

kendisine biat etmeye davet etmek üzere elçi olarak Suriye’ye Muâviye’ye gönderdi.
Ancak Muâviye elçiye red cevabı verdi. Kûfe’ye dönen Cerîr b. Abdullah Hz. Ali’ye
Suriye halkının Muâviye ile birlikte savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Bir süre sonra
Muâviye Hz. Ali’ye bir mektup göndererek Hz. Osman’ın katillerinin kendisine
teslim edilmesi halinde biat edeceğini aksi halde kendisiyle savaşacağını bildiren bir
mektup gönderdi. Bunun üzerine Hz. Ali savaştan başka bir yol kalmadığını anladı ve
valilerine savaş hazırlıkları yapmalarını emretti. Hz. Ali’nin savaş hazırlığını haber
alan Muâviye de ordusuyla birlikte Irak istikametine harekete geçti.
İki ordu 36/657 yılında Fırat boylarında karşılaştı. Taraflar arasında başlayan
çatışmalarda Hz. Ali’nin ordusu üstünlük sağladı. Çatışmanın durduğu bir esnada Hz.
Ali elçileriyle Muâviye’yi kendisine biat etmeye davet etti ancak Muâviye bir kez
daha biat etmeyi reddetti ve katiller kendisine teslim edilinceye kadar savaşacağını
tekrarladı. Bu durumda Sıffîn ovasında iki taraf arasında yeniden savaş başladı. Hz.
Ali’nin ordusu isyancı birliklere karşı kesin bir üstünlük sağladı. Hatta Muâviye’nin
çadırına kadar yaklaşıldı. Hz. Ali’nin savaşı kazanmak üzere olduğunu gören
Muâviye’nin danışmanı Amr b. Âs, aralarındaki ihtilafın Kur’ân’ın hakemliğinde
çözülmesi teklifiyle savaşın durdurulmasını istedi. Suriyeli askerler mızrak uçlarına
Kur’ân sahifeleri asarak savaşı durdurma çağrısı yaptılar. Hz. Ali’nin ordusundaki
hafızlar başta olmak üzere çok sayıda kişi savaşın durdurulmasını istedi. Hz. Ali
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bunun bir savaş hilesi olduğunu söylediyse de askerlerini ikna edemedi. Kendisi de
çaresiz savaşı durdurmak zorunda kaldı. Amr b. Âs’ın planına göre iki tarafı temsil
etmek üzere seçilecek iki hakem Kur’ân’a uygun bir şekilde halifelik meselesini
çözecekti.
Meselenin çözümü için Muâviye tarafında Amr b. Âs hakem olarak gösterildi.
Hz. Ali ise yanındakilerin baskısıyla Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’yi hakem tayin etti. Daha
sonra hakemlerin meseleyi ne şekilde karara bağlayacaklarına dair bir metin
(tahkimnâme) hazırlandı. Bu metne göre, iki hakem bir araya gelerek meseleyi
Kur’ân’a göre çözmeye çalışacaklar, Kur’ân’da bir hüküm bulamazlarsa sünnete
başvurarak adil bir şekilde çözeceklerdi. Eş‘as b. Kays tahkimnâmeyi okurken Hz. Ali
taraftarları arasında yeni bir tartışma yaşandı. Temîm kabilesinden bazı kişiler “Lâ
hükme illâ lillâh” sloganıyla Allah’ın hükmünden başka bir hüküm tanımayacaklarını,
halifelik meselesinin iki hakemin takdirine bırakılamayacağını söyleyerek itiraz
ettiler. Çoğu Temîmli yaklaşık 12.000 kişi Kûfe’ye dönüş yolunda ordudan ayrılarak
Harûrâ’ya çekildi ve Hâricî hareketinin nüvesini oluşturdu.
Hakemler ise vardıkları anlaşmaya göre 37/658 yılında ilk toplantılarını
yaptılar. Hz. Osman’ın haksız yere öldürüldüğüne dair karar alarak ertesi yıl tekrar bir
araya gelmek üzere ayrıldılar. İkinci toplantıda yaptıkları görüşmede Hz. Ali ile
Muâviye’nin bu işin dışında tutulması gerektiği ve şûrâ tarafından seçilecek bir başka
kişinin halife olmasını kararlaştırdılar. Hz. Ali tarafının hakemi olan Ebû Mûsâ elEş‘arî bu kararı açıkladıktan sonra, Amr b. Âs Muâviye’yi halife tayin ettiğini
söyledi. Ebû Mûsâ’nın aldatıldığını söylemesi bir şeyi değiştirmedi. Hz. Ali alınan bu
kararın Kur’ân’a uygun olmadığını ve bunu tanımayacağını söyledi. Muâviye ise
halifenin ümmet tarafından seçileceğine dayanarak Suriye’de halife ilan edildi.

14.7. Hâricîlerle Mücadele

Hz. Ali’nin ordusundan yaklaşık 12.000 asker, Hz. Ali’den anlaşmayı

bozmasını ve tövbe ederek bunu tanımadığını bildirmesini istemiş, ancak halifenin
bunu kabul etmemesi üzerine onun yanından ayrılarak Harûrâ’ya çekilmişti.
Toplandıkları bu bölgede benimsedikleri idare anlayışlarını ilan ettiler. Buna göre,
idareyi ellerine aldıklarında İslâmî hususlar şûrâ yoluyla icra edilecekti. Biatın ancak
Allah’a olduğunu ve iyiliği emredip kötülüğün yasaklanacağını ilan ettiler. Hz. Ali
yeni bir fitneye fırsat vermemek için bu grubu ikna etmek üzere amcasının oğlu
Abdullah b. Abbâs’ı görevlendirdi. Daha sonra bizzat kendisi de onlarla görüşerek
ayrılmalarına sebep olan meseleleri dinledi ve bu ayrılmanın yanlış olduğunu söyledi.
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Bu görüşmeden sonra Abdullah b. Abbâs yeniden Hâricîlerle görüşmek üzere
Harûrâ’ya gitti ve onun telkinleriyle yaklaşık 2.000 kişi bu gruptan ayrıldı. Geride
kalanlar ise küçük gruplar halinde buradan ayrıldılar ve Nehrevan’a gittiler. Onları
ikna etmek üzere Hz. Ali bir mektup daha yazdıysa da değişen bir şey olmadı. Bu
esnada Hâricîlerin kendi görüşlerini paylaşmayan sahabeden Abdullah b. Habbâb ve
hamile eşini öldürmeleri, Hz. Osman ve Hz. Ali’yi tekfir etmeyenin kafir olduğunu ve
bu sebeple öldürülmesi gerektiğini ilan etmeleri üzerine Muâviye üzerine yapmayı
düşündüğü seferi iptal ederek Hâricîlerin üzerine yürüdü. 38/658 yılında Nehrevan’da
yapılan savaşta Hâricîlerin büyük bir kısmı öldürüldü. Bu savaştan sonra Kûfe
yakınlarındaki Nuhayle’ye gelen Hz. Ali, burada bulunan 2.000 kadar Hâricî’ye
kendisine katılmaları veya dönmeleri çağrısında bulundu. Ancak Hâricîler bunu kabul
etmedi ve savaş başladı. Hâricîlerin çoğu bu savaşta öldürüldü. Hz. Ali, Muâviye’ye
karşı sefere çıkma konusunda askerlerin istekli olmaması sebebiyle Kûfe’ye döndü.

14.8. Hz. Ali’nin Şehit Edilmesi

Hakem olayı mevcut sorunu çözmek bir yana, Irak’ta Hz. Ali ve Suriye’de

Muâviye olacak şekilde İslâm dünyasında biat edilen iki halifenin ortaya çıkmasına
sebep olmuştu. Hâricîlerin Nehrevan ve Nuhayle’de Hz. Ali tarafından öldürülmesi,
onların Hz. Ali’ye duydukları öfkeyi artırmıştı. Nihayet Mekke’de toplanan bir grup
Hâricî İslâm dünyasının içine düştüğü durumdan Hz. Ali, Muâviye ve Amr b. Âs’ı
sorumlu tuttular ve üçünü de öldürmeye karar verdiler. Üçüne de aynı gün, 17
Ramazan 40/24 Ocak 661 tarihinde suikast düzenlediler. Suikast için Mısır’a giden
Amr b. Bekr, Amr b. Âs’ı tanımıyordu ve sabah namaz kıldıran Hârice b. Huzâfe’yi
Amr sanarak öldürdü. Muâviye suikastten yaralı olarak kurtuldu. Hz. Ali ise
Aburrahman b. Mülcem adlı Hâricî tarafından zehirli bir hançerle yaralandı ve bunun
etkisiyle birkaç gün sonra vefat etti (40/661).
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Uygulamalar
1. Hz. Ali’nin bir sahabi olarak İslâm toplumundaki yeri hakkında bir değerlendirme
yapnıız.
2. Hz. Ali döneminde yaşanan iç karışıklıkların sebep ve sonuçlarını daha ayrıntılı
öğrenebilmek için Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Ali” maddesini
okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1. Hz. Ali’nin halifelik öncesi hayatıyla ilgili bilgi veriniz.
2. Hz. Ali’nin halife seçildiği dönemde İslâm toplumununda görülen toplumsal
sorunlarla hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Hz. Ali’ye karşı oluşan muhalefet cephelerinin öne sürdükleri iddialar hakkında bir
değerlendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hulefâ-yı Râşidîn’in dordüncüsü olan Hz. Ali 600 yılında Mekke’de doğdu.

Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib’in en küçük oğlu olup babasının yaşadığı

ekonomik sıkıntılar sebebilye Hz. Peygamber’in himayesinde yetişti. Hicretten kısa
bir süre sonra Hz. Peygamber’in kızı Fâtıma ile evlendi. Tebük Gazvesi dışında Hz.
Peygamber’in katıldığı bütün gazvelere iştirak etmiş, Bedir ve Hayber’de gösterdiği

kahramanlıklarla destanlaşmıştı. Vasiyeti üzerine Hz. Peygamber’in vefatından sonra
defin işlerini üstlenmşti. İlk üç halife döneminde aktif siyasetten uzak durmuş, Hz.
Osman’ın şehit edilmesi üzerine istemeyerek de olsa halifeliği kabul etmişti.
Devraldığı siyasî sorunları müzakereyle çözmeye çalışmışsa da muhalefet
cephesiniyle savaşmak

kaçınılmaz olunca halifeliği döneminde Cemel, Sıffîn ve

Nehrvan savaşları yapılmıştır. Kendisini küfre düştüğü ithamıyla bir Hâricînin
suikastine uğramış ve aldığı yaranın etkisiyle şehit olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hulefâ-yi Râşidîn arasında yer almaz?
a.
Hz. Ömer
b.
Hz. Hamza
c.
Hz. Ebû Bekir
d.
Hz. Osman
e.
Hz. Ali
2.
Sıffîn Savaşı’nın tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a.
655
b.
657
c.
659
d.
662
e.
661
3.
Nehrevân Savaşı’nın tarafları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a.
Hz. Ali-Muâviye
b.
Hz. Ali-Hz. Âişe
c.
Hâricîler-Muâviye
d.
Hz. Âişe-Muâviye
e.
Hz. Ali-Hâricîler
4.
Cemel Savaşı adını nereden almaktadır?
a.
Hz. Ali’nin kılıcından
b.
Savaşın meydana geldiği yer adından
c.
Hz. Ali’nin atından
d.
Hz. Âişe’nin devesinden
e.
Savaşın yapıldığı zamandan
5.
Hz. Ali’nin halifelik yılları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a.
644-650
b.
634-644
c.
655-661
d.
656-661
e.
661-665
6.
Hz. Ali, Hz. Osman tarafından tayin edilen şûrâ tarafından halife
olarak seçilmiştir. (D/Y)
7.
Hz. Ali Nehrevan Savaşı’nda Hâricîler tarafından şehid edilmiştir.
(D/Y)
8.
Cemel Savaşı Hz. Ali ile Muâviye arasında cereyan etmiştir. (D/Y)
9.
Hz. Ali ile Muâviye arasında ihtilafın çözümü için başvurulan
tahkimde Muâviye’nin hakemi .................................................idi.
10.
………….. Sıffîn Savaşı’ndan sonra Muâviye’ye halife olarak biat
etmiştir.
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Cevaplar: 1. b, 2. b, 3. e, 4. d, 5. d, 6. Y, 7. Y, 8. Y, 9. Amr b. Âs, 10. Suriye
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