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GIRIŞ

Bilindiği üzere Hz. Peygamber ve ona inananlar, Mekke’de kaybettik-
leri yaşam ve emniyet hakkını kendilerine sunulan eman anlaşmasıyla 
Medine’de elde etti. Ancak bu durum, Mekkeli müşriklerin baskısını orta-
dan kaldırmaya yetmedi. Bilakis önemli savaş ve çatışmaların gerçekleşti-
ği beş yıllık bir süreç yaşandı. Medine, Hendek Savaşı’nda (7 Şevval 5-1 
Zilkâde 5/1 Mart 627-24 Mart 627) on bin kişilik bir düşman ordusuyla 
burun buruna geldi. Müşrik ordusunun varlık gösteremeden ayrılmasından 
yaklaşık bir yıl sonra Hz. Peygamber umre veya hac yapmak üzere 
Mekke’ye hareket etti. Onun bu yolculuğuna 1500 kişi katıldı. Bu yolcu-
luk umre veya hac gerçekleşmeden Hudeybiye Anlaşması’nın (Zilkâde 
6-Mart 628) yapılmasıyla neticelendi ve Müslümanlar Zilhicce ayında 
Medine’ye döndü. Resûlullah Safer 7’de (Haziran-Temmuz 628) Hayber’e 
hareket etti. Onun Hayber’e Rebîülevvel ayında (Temmuz-Ağustos 628) 
çıktığı da söylenir. Hz. Peygamber Hudeybiye’den dönüp Hayber’e hare-
ket etmeden önce çevre devletlerin kral ve meliklerine davet mektupları 
gönderdi. Burada sunulan arka plâna ilave olarak Hz. Peygamber tarafın-
dan gönderilen davet mektuplarıyla ilgili olarak şu hususa işaret etmek 
yerinde olacaktır.
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ve Çevre Devletlerle Ilişkileri
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Rivayetlerle Ilgili Temel Sorunlar

Hz. Peygamber’in İslâm Dini’nin benimsenmesi veya İslâm hâkimi-
yetinin tanınması amacıyla çevre hükümdar ve meliklere gönderdiği mek-
tuplarla ilgili birden fazla sahâbî yoluyla sonraki nesillere ulaştırılan bir 
takım rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin başta İbn İshâk olmak üze-
re tarihçiler tarafından bir araya getirilmesinde kronolojinin her zaman 
dikkate alınmadığı, öncelikle malzemenin tespit edilmeye çalışıldığı anla-
şılmaktadır. Buna bağlı olarak bir ravi veya bir tarihçinin bile bizzat kendi 
anlatım veya naklinde bir takım çelişkiler görülebilmektedir. Bugün bizim 
için gerekli olan, bu rivayetlerin bir bütün halinde karşılaştırılması ve an-
latılanların tarihsel gerçeklikle bağının doğru kurulmasıdır. İbn Sa‘d tara-
fından da uygulandığı üzere tarihçilerin, konuyla ilgili rivayetleri zaman 
zaman birleştirerek kendi anladıkları kurgu üzerinden aktardıkları unutul-
mamalıdır. 

Meselâ İbn Sa‘d’ın, olayları tarih sırasına göre sıralamaya riayetten 
ziyade “Resûlullah’ın İslâm’a Davet İçin Bazı Arap Meliklerine ve Bir 
Kısım Krallara Gönderdiği Mektuplar” başlığı altında tüm rivayetleri top-
lamaya çalışması dikkat çekicidir. Rivayetler arasında kırıntı mahiyetinde 
tarihlendirmeler görülmekle birlikte asıl amaç tüm mektupların bir araya 
getirilmesidir. Yine İbn Hişâm’ın da tercih ettiği rivayetleri bir araya top-
layarak tarihlendirme kaygısı taşımaksızın mektupları müstakil bir başlık 
altında bir bütünlük içinde sunmaya çalıştığı görülmektedir.

Rivayetlerin bu sunum tarzı asırlar içinde bu rivayetleri nakleden mü-
ellifler kadar günümüz araştırmacıları için de bir hayli uğraştırıcı özelliğe 
sahiptir. Çoğu zaman bir rivayet esas alınarak oluşturulan ön kabuller üze-
rine oturtulmaya çalışılan bu çabalar ne yazık ki rivayetlerdeki karmaşayı 
derinleştirmekten öte bir şey sunmamaktadır. Özellikle rivayetlerde yer 
alan bazı tarihleri, yaşanan olaylarla örtüştürmek için nesî usulünü bir 
açıklama tarzı olarak değerlendiren yaklaşımlar da her zaman yerini bul-
mamaktadır.

İbn Sa‘d’ın sunduğu rivayetlerin bir başlangıç tarihi sunduğu açıktır. 
Bu, Zilhicce 6 (1 Zilhicce 6-29 Zilhicce 6/12 Nisan 628-10 Mayıs 628) 
tarihi olup Hudeybiye’den dönüş sürecini ifade etmektedir. Mehmet 
Apaydın’ın hesaplamaları göz önünde bulundurularak hicrî altıncı yılla 
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dokuzuncu yıllar arasında hicrî miladî takvim dönüştürmesinde nesî usulü-
ne bağlı olarak aylar, bir ay öncesine çekilebilir. Ancak bu uygulamada ele 
alacağımız mektuplarla ilgili olarak olayların seyrini kökten etkileyen bir 
durum söz konusu değildir.

Muhtemelen altı elçinin aynı gün yola çıkması ve gittikleri yerin dilini 
konuşması şeklindeki rivayet, Hz. Îsâ’nın havarilerini tebliğ için gönder-
mesiyle ilgili İncil metniyle bir iz düşüm oluşturma gayreti içinde üretil-
miştir. Ancak bu rivayetin akabinde zikredilen Resûlullah’ın gönderdiği 
ilk elçinin Amr b. Ümeyye ed-Damrî olduğu ve bazı elçilerin ise Mekke’nin 
Fethi’nden sonra gönderildiğinin açık oluşu elçilerin hepsinin aynı gün 
gönderilmediğini, birbirinden farklı zamanlarda gönderildiğini ortaya koy-
maktadır. Tarihçilerin sunum tarzlarındaki farkı görmemiz açısından bir 
örneğe daha işaret edilebilir. Meselâ İbn Sa‘d, önde gelen krallara gönde-
rilen mektuplarla ilgili örnek bir metin vermemektedir.

Aşağıda yer alan satırlarda şahsî değerlendirme ve tercihlerimiz çerçe-
vesinde teşekkül eden kronoloji esas alınarak Hz. Peygamber’in gönder-
miş olduğu davet mektuplarının bir kısmı incelenecektir.

Habeşistan Kralına Gönderilen Davet Mektubu

Hz. Peygamber’in Habeşistan’la ilişkileri zengin bir geçmişe sahiptir. 
Öncelikle Mekke’de emanlarını kaybeden ve baskıyla yüzleşen 
Müslümanlar, Habeşistan’a hicret etti. Hz. Peygamber, yeğeni Ca‘fer b. 
Ebû Tâlib’in de içlerinde olduğu daha büyük bir grup Habeşistan’a hicret 
ederken krala bir mektup gönderdi. Bu mektup hicretle ilişkili bir muhte-
vaya sahipti. Ancak bu mektup ve daha sonra gönderilen diğer mektuplar 
tarihçilerin nakillerinde birleştirilmiş, dolayısıyla karışmış görünmektedir. 
Bu husus yeniden ele alınmaya muhtaçtır. Ancak biz burada davet mektu-
bu olarak gönderilenle ilgili mütalaalarımızı söylemek istiyoruz.

Davet mektuplarıyla ilgili bazı nakillerde dikkatleri çeken “Hz. 
Peygamber’in ilk olarak Amr b. Ümeyye ed-Damrî’yi Habeşistan’a gön-
derdiğini” ifade eden rivayet, tarihî gerçeklikle oldukça mutabık görün-
mektedir. Zira davet mektubunun götürüldüğü sırada aynı zamanda muha-
cirlerin geri dönmeleri ve Ümmü Habibe ile nikâh kıyılması da istenmişti. 
Bu talebin gerçekleştiği bilindiğine göre bu durumda Amr b. Ümeyye 
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ed-Damrî’nin hicrî altıncı sene Zilhicce’nin sonu veya yedinci sene 
Muharrem’in başında yani 628 Mayıs’ının en geç sonlarında Habeşistan’da 
olması gerekmektedir. Muhacirlerin Medine’ye geldikleri ve Resûlullah’ın 
Hayber’e gitmiş olduğunu öğrenmeleri üzerine oraya gittikleri malum ol-
duğuna göre şu ihtimallerden bahsetmek mümkündür: 

Eğer Hz. Peygamber’in Hayber’e Safer ayında çıktığını dikkate alır-
sak 1 Safer 6-29 Safer 6 (22 Haziran 627-20 Temmuz 627); Rebîüllevvel 
ayında sefere çıktığını dikkate alırsak 1 Rebîülevvel 6-29 Rebîülevvel 6 
(21 Temmuz 628-18 Ağustos 628) tarihlerinde Hz. Peygamber’in 
Hayber’de olması gerekmektedir. Dolayısıyla mektubun gönderilmesi ve 
muhacirlerin geriye dönüşü bağlamında tarihsel akış oldukça sorunsuz 
durmaktadır.

Davet mektubunda hidayete tâbi olanlar övülerek “Ey Kitap Ehli! 
Allah’tan başkasına tapmamak, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah 
varken kişileri ilahlaştırmamak üzere bizimle sizin aranızda ortak olan 
vahye gelin. Eğer bu davetten yüz çevirirseniz şahit olun ki biz müslümanız 
(Âl-i İmrân 3/64).” ifadeleri yer almaktaydı. 

Zikri geçen âyetin de içinde bulunduğu Âl-i İmrân sûresinin 62. âye-
tinden 85. âyetine kadar olan kısmının Medine döneminde hicrî üçüncü 
yılda nâzil olduğu anlaşılmaktadır. Âyetlerde Yahudilerle ilgili bir takım 
bilgilerin bulunması bu tarihi doğrulamaktadır. Son yahûdi topluluğun 
Hendek Savaşı sonrasında hicrî beşinci yılda etkisiz hale getirildiği göz 
önünde bulundurulursa durum daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bu âyet-i 
kerîmelerin Mekke Fethi’nin akabinde Tebük Seferi’nden önce gelen 
Necrân heyeti ile ilgili nâzil olduğunun düşünülmesi karışıklığın temel se-
bebi olmalıdır. Netice olarak davet mektuplarında bu âyet-i kerîmenin yer 
almasını ileri sürerek mektupların tarihini, hattâ sıhhatini tartışmaya açan 
araştırmacılar bulunsa da onların görüşlerine itibar edilmemelidir.

Hz. Peygamber’in Habeş kralına göndermiş olduğu davet mektubu, 
onun tarafından olumlu karşılandı. Hz. Peygamber’le ilgili olumlu düşün-
celere sahip olan Habeş kralı, Arap Yarımadası dışında İslâm’a sempati 
duyan ilk kraldı. O aynı zamanda çevresinin de bu duygular içinde olması-
na destek çıktı. Böylece Habeşistan topraklarında İslâm’ın yayılmasının 
ilk tohumları atılmış oldu. Davet mektubundan sonra Habeş kralı, Ca‘fer b. 



92 IMAN ŞEHRI MEDINE  

Ebû Tâlib başkanlığında Medine’ye dönen kafileyle birlikte saray çevre-
sinden yakınlarının da bulunduğu birçok kişiyi Medine’ye gönderdi. 
Bunlardan bir kısmı deniz yolculuğu esnasında gemilerinin batması üzeri-
ne boğuldu. Buna karşın Medine’ye ulaşanlar da bulunuyordu. Rivayetlerde 
Hz. Peygamber’i görmek için yola çıkan veya onunla müşerref olan kişi-
lerle ilgili zikredilen rakamlar Habeşistan’da İslâmiyet’e duyulan ilginin 
bir hayli yoğun olduğunu göstermektedir.

Bizans’ın Mısır Idarecisine (Mukavkıs) Gönderilen Mektup

Resûlullah, Hâtıb b. Ebû Beltea ile İskenderiye’nin Bizans idarecisine 
de (Mukavkıs) bir davet mektubu gönderdi. Mukavkıs, bu mektuba hürmet 
gösterdi. Resûlullah’a hediye gönderdi. Gönderdiği hediyeler arasında bu-
lunan Mâriye adındaki câriye, Resûlullah’ın oğlu İbrahim’in annesi oldu. 
Mâriye 8. Hicri senenin Zilhicce ayında (Mart 630) İbrahim’i dünyaya ge-
tirdi. İbrahim 29 Şevvâl 10’da (27 Ocak 632 Pazartesi) vefat etti. Mektubun 
gönderilmesi ile başlayan gelişmelerde herhangi bir sorun bulunmamakta-
dır. 

Hz. Peygamber’in Mukavkıs’a gönderdiği mektup Habeşistan ve 
Bizans krallarına gönderilen mektupla benzer özelliklere sahiptir. 
Mektupta, hidayete tâbi olanlar övülmekte ve “Ey Kitap Ehli! Allah’tan 
başkasına tapmamak, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah varken kişi-
leri ilahlaştırmamak üzere bizimle sizin aranızda ortak olan vahye gelin. 
Eğer bu davetten yüz çevirirseniz şahit olun ki biz müslümanız (Âl-i İmrân 
3/64).” ifadeleri yer almaktaydı.

Bizans Kralına Gönderilen Davet Mektubu

Rivayetlerden Hz. Peygamber’in, Bizans kralına birden fazla mektup 
gönderdiği ortaya çıkmaktadır. İlk mektubun Hudeybiye dönüşü sonrasın-
da Habeşistan, Mısır ve İran’a gönderilen mektuplarla aynı anda gönderil-
miş olduğu söylenebilir. Hamidullah tarafından Bizans kralına gönderilen 
ilk mektup 628 tarihli olarak değerlendirilmektedir. Biz bu noktada 
Hamidullah’la aynı kanaati paylaşıyor ve Hudeybiye Anlaşması’ndan son-
ra gönderilen mektubun Buharî tarafından sunulan mektup metni olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu mektup Habeş ve İran Kralına gönderilen metne ben-



9316. DERS  Hz. Peygamber’in Davet Mektupları ve Çevre Devletlerle Ilişkileri

zerlik göstermekte ve mektupta, hidayete tâbi olanlar övülerek “Ey Kitap 
Ehli! Allah’tan başkasına tapmamak, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 
Allah varken kişileri ilahlaştırmamak üzere bizimle sizin aranızda ortak 
olan vahye gelin. Eğer bu davetten yüz çevirirseniz şahit olun ki biz müs-
lümanız (Âl-i İmrân 3/64).” ifadeleri yer almaktadır. Bununla birlikte 
Bizans kralına gönderilen mektupla ilgili farklı rivayetlerin bulunması ve 
bu rivayetlerin farklı zaman dilimlerine işaret etmesi üzerinde tartışılması 
gereken hususların bulunduğunu ifade etmektedir.

Mektup Dıhye b. Halîfe el-Kelbî tarafından Bizans’ın Busrâ valisine 
teslim edilmek üzere götürüldü. Busrâ valisi mektubu krala iletti. Hz. 
Peygamber’in Bizanslıların Ninova zaferini Hudeybiye’de bulunduğu 
günlerde haber aldığı ve akabinde Medine’ye döndükten sonra mektubu 
gönderdiği şeklindeki rivayetler göz önünde bulundurulursa mektupta 
muhteva sorunu olmadığı görülecektir. Ancak bu mektubun Bizans kralına 
ulaştırılmasıyla ilgili oldukça kritik bir evre bulunmaktadır. Heracleios’un 
Ninova zaferinden sonra Sâsânîlerin başkentine saldırı düzenlemeden 
İrminiye bölgesine çekildiği ve ardından İstanbul’a döndüğü burada hatır-
lanmalıdır. Bu esnada Ninova’dan Kudüs’e gitmiş olması, dolayısıyla bu-
nun Mayıs-Haziran aylarına doğru uzamış olabileceği ihtimali yüksek gö-
rünmektedir. Bu durumda Bizans kralına mektup ulaştıktan sonra 
Araplardan bir grup tüccarı huzuruna kabul etmesi şeklinde Buharî met-
ninde yer alan anlatım bu tarihlere denk gelen bir olay olarak düşünülebi-
lir. Bununla birlikte bazı rivayetlerde Bizans kralının kazandığı zaferin 
neticesinde ertesi sene kutsal haçı Kudüs’te yükseltmek üzere İstanbul’dan 
Suriye bölgesine tekrar gelişi ile irtibatlandıran anlatımlar da mevcuttur. 
Bunların birbirinden farklı hâdiselere işaret ettiği düşünülebilir ve dolasıy-
la bu rivayetlerin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Eğer bunları ayır-
madan aynı hâdisenin farklı anlatımları olarak değerlendirir ve bir bütün 
halinde görmek istersek o zaman Hz. Peygamber’in Bizans kralına gön-
derdiği ilk mektubun tarihini 629 yılına almak durumundayız. Yani 628 
yılında mektup gönderilmediğini veya gönderilmiş olsa bile Bizans kralına 
ulaştırılamadığını düşünmek zorundayız.

İşte bu noktada birinci mektubun Bizans kralına ulaşmadığını düşüne-
rek 629 yılında Hz. Peygamber’in İstanbul’dan dönen Heracleios’a ulaştı-
rılmak üzere yeni bir mektup gönderdiği, hatta bunu da birden fazla elçiy-
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le gönderdiğini düşünmemiz uygun olacaktır. Bu mektuplardan birisini 
Dıhye’nin değil de Hâris b. Umeyr el-Ezdî’nin götürdüğü ve Busrâ’ya yol 
alırken Gassân emirlerinden Şurahbîl b. Amr tarafından Mûte’de yakala-
narak öldürüldüğü bilinmektedir. Bilindiği üzere bu hadise üzerine Hz. 
Peygamber Mûte’ye bir birlik göndermiştir (Eylül 629). Eğer bu mektubun 
Mayıs 628’de gönderildiğini kabul edecek olursak yaklaşık olarak on dört 
ay sonra Hz. Peygamber’in Mûte Seferi’ni düzenlediği gibi bir sonuç orta-
ya çıkacaktır. Bu da anlamsız görünmektedir. Mektubun 629 yılında gön-
derildiğini kabul edersek o zaman hâdiseden üç-dört ay gibi bir süre sonra 
Mûte’ye bir birlik gönderilmiş olduğu ortaya çıkacaktır. Bu durum krono-
lojik olarak gelişmelere daha uygun durmaktadır.

İbn Sa‘d tarafından verilen bilgilerde Resûlullah’ın, Bizans Kralı 
Herakleios’a da bir mektup gönderdiği, mektubu Dıhye b. Halîfe el-Kel-
bî’nin, Heracleios’a iletilmek üzere Busrâ emirine verdiği belirtilmektedir. 
Onun verdiği ilave bilgilere göre Heracleios Sâsânî Devleti’ne karşı ka-
zandığı zafer için bir şükran nişanesi olarak İstanbul’dan Kudüs’e yürüme-
ye ahdetmişti ve o sıralar Hıms’da bulunuyordu. Busrâ emiri mektubu kra-
la burada verdi. Bizans kralı bu mektubu önde gelenlerle mütalaa etti. 
Dolayısıyla bu mektubun gönderilme tarihini 629 yılında Heracleios’un 
İstanbul’dan Suriye’ye geldiği bahar aylarından sonraki bir zaman dilimi 
olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu arada İbn Sa‘d tarafından 
verilen bilgiler çerçevesinde Şücâ b. Vehb el-Esedî’nin, Gassânî lideri 
Hâris b. Ebû Şemir el-Gassânî’ye gönderilmesi de tam bu tarihlere denk 
gelmektedir. 629 senesinde Herakleios, Hıms’tan Kudüs’e ilerlerken mek-
tup Hâris’e ulaştırılmış, o da öfkelenerek Medine’ye ordu gönderme iste-
ğini Bizans Kralına iletmişti. Kral tarafından geri çevrilen ve Kudüs’teki 
hazırlıklarla ilgilenmesini isteyen talep neticesinde olaylar durulmuştu. 
Yine yukarıda da belirttiğim üzere Hz. Peygamber tarafından gönderilen 
Hâris b. Umeyr el-Ezdî’nin Busrâ’ya yol alırken Gassân emirlerinden 
Şurahbîl b. Amr tarafından Mûte’de yakalanarak öldürülmesi de bu tarih-
lere rastlamaktadır. Şahsen ben bu üç elçinin aynı zaman diliminde veya 
birbirine çok yakın bir zaman içinde Suriye bölgesindeki gelişmeler çerçe-
vesinde 629 baharının sonları veya yaz aylarının başlarında Bizans’a elçi 
olarak gönderildiğini düşünüyorum. Burada Hz. Peygamber’in ilk elçinin 
öldürülmesi üzerine iki elçiyi daha gönderdiği ileri sürülebilir.
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Buna bağlı olarak İbn Sa’d ve diğer müellifler tarafından Hudeybiye 
Anlaşması sonrasında gönderilen mektuplar arasında zikredilen ve 
Heracleios’un şükran yürüyüşü yaptığına dair bilgileri içeren rivayetleri, 
Bizans kralının Ninova zaferinden sonra İstanbul’a dönmesi sebebiyle al-
tıncı yılda gönderilen mektuplar arasında zikretmemek daha uygun ola-
caktır. Çünkü rivayette zikri geçen şükran yürüyüşü Hudeybiye 
Anlaşması’ndan bir sonraki yıl yani 629 yılında gerçekleşmiştir ve Kutsal 
Haç 630 yılının başlarında Kudüs’te törenle yerine konulmuştur. Bu du-
rumda Hudeybiye Anlaşması sonrası gönderilen mektuplar arasında zikre-
dilen bu mektup (629’da gönderildiğini düşündüğümüz mektup) ya Hz. 
Peygamber’in Heracleios’a gönderdiği ikinci mektupla ilgili olmalıdır, ya 
da ilk mektup olup tarihi 629 yılı olmalıdır. Burada Heracleios’un Suriye’de 
ne zaman bulunduğu ve Kutsal Haç’ın ne zaman Kudüs’te yerine konuldu-
ğu hususunun Hristiyan tarihçiler arasında net olmadığı ve farklı tarih ara-
lıklarının verilebileceği itirazı getirilebilir. Ancak bunun tarihçilerin kul-
landıkları tarihlendirme tekniğinden kaynaklandığını söylemek ve bunları 
uzlaştırmanın mümkün olduğunu ifade etmek gerekiyor.

Bu diplomasinin son ayağını ise Hz. Peygamber’in Tebük Seferi esna-
sında gönderdiği İslâm hâkimiyetine boyun eğilmesini isteyen mektup teş-
kil etmektedir. Zira bu mektupta eğer İslâm hâkimiyeti tanınmayacak ise 
cizye vermeleri istenmektedir. Bu mektuba biraz sonra tekrar değinilecek-
tir.

Gassânî Emiri Hâris b. Ebû Şemir’e Gönderilen Mektup

Hz. Peygamber, Şücâ‘ b. Vehb el-Esedî’yi, Gassânî emiri Hâris b. Ebû 
Şemir’e gönderdi. Yukarıda vurguladığımız üzere İbn Sa‘d’ın sunduğu ri-
vayeti dikkate alacak olursak Dıhye ile Şücâ’nın aynı tarihlerde yola çık-
mış olması gerekmektedir. Zira Şücâ’nın verdiği bilgilere göre Gassân 
emiri mektubun teslim edildiği esnada Dımaşk’ta Gûta bölgesinde idi. 
Heracleios ise Hıms’tan Kudüs’e doğru gelmekte idi. Gassân Meliki de 
onu ağırlamak üzere hazırlık yapmakta idi. Dolayısıyla Bizans Kralına 
gönderilen Dıhye ile ilgili rivayetle bir bütünlük arz eden bu nakil bize 
Şücâ’nın da Dıhye ile aynı tarihlerde gitmiş olması gerektiğini söylemek-
tedir. Bu tarihin 629 yılı olması gerekmektedir.
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Şücâ, Hâris’e mektubu verince Gassân emiri sinirlenerek Hz. 
Peygamber’i cezalandırmak üzere ordu hazırlanmasını istedi. Sonra duru-
mu Heracleios’a bildirdi. Heracleios, onun üzerine gitmemesini, Kudüs’te 
kendisiyle birlikte olmasını emretti. Kayser’den gelen cevabı Şücâ’ya ak-
tardı. Şücâ Medine’ye döndü. Hâris b. Ebû Şemir Mekke’nin fethedildiği 
yıl öldü (Medine’den çıkış: 13 Ramazan 8/4 Ocak 630, Mekke’nin Fethi: 
20 Ramazan 8/11 Ocak 630)

Hâris b. Ebû Şemir’in ölümünden sonra muhtemelen Cebele b. Eyhem 
işbaşına geçmiş olmalıdır. Hz. Peygamber ona da bir mektup göndermişti. 
O, başlangıçta İslâmiyet’i kabul etti. Ancak daha sonra Hz. Ömer döne-
minde Hristiyanlığa geri döndü.

Hevze b. Ali el-Hanefî’ye Gönderilen Mektup

Hevze, Yemâme’de yaşayan Benû Hanîfe’nin reisiydi. Hristiyan inan-
cını benimsemişti. Sâsânî Kralı Hüsrev Perviz’le (590-628) diplomatik 
ilişkileri bulunuyordu ve İran-Yemen ticaret kervanlarına yardımcı oluyor-
du. Kendisine Hüsrev tarafından taç giydirilmiş ve Hecer’de bazı topraklar 
kendisine verilmişti. Hz. Peygamber Selît b. Amr el-Âmirî’yi, Hevze b. 
Ali’ye gönderdi (Muharrem 7/Mayıs 628). Hevze elçiyi iyi karşıladı. 
Resûlullah’a hediyeler gönderdi. Resûlullah’tan kendisini yerinde bırak-
masını istedi. Resûlullah Mekke’nin fethinden döndükten sonra Hevze’nin 
ölüm haberini aldı. Onun yerine geçen Sümâme b. Üsâl Müslümanlığı ka-
bul etti. Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in aynı anda zikri geçen iki kişi-
ye mektup gönderdiğine dair bilgiler de bulunmaktadır.

Burada Derveze’nin iddia ettiği üzere mektupların Mekke’nin fethin-
den sonra gönderildiği şeklindeki yaklaşımı da zikretmek gerekiyor. Ancak 
bu yaklaşıma katılmak mümkün görünmemektedir. Zira mektup gönderi-
len bazı kişilerin Mekke’nin Fethi’nden sonra öldüklerine dair kayıtlar bu-
lunmaktadır.

Necrânlılara Gönderilen Mektup

Hz. Peygamber’in biraz sonra ele alacağımız Bahreyn ve Umân ör-
neklerinde olduğu üzere Mekke’nin fethinden hemen sonra veya 
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Mekke’den ayrılmak üzere iken Necrânlılara da İslâm’a davet mektubu 
göndermiş olduğu anlaşılmaktadır.

Mekke’nin fethi 20 Ramazan 8’de (11 Ocak 630) gerçekleşti. Şevval 
ve Zilkâde aylarında Huneyn Savaşı, Tâif kuşatması ve Ciirrâne’de gani-
metlerin paylaştırılması ile meşgul olan Hz. Peygamber Zilkâde ayında 
umresini yaptı ve hac yapmaksızın Medine’ye hareket etti. Bahreyn ve 
Uman’a göndermiş olduğu mektuplar bu esnada gönderildi. Aynı şekilde 
Necrân’a da mektubun bu aşamada gönderilmiş olması gerekmektedir. Hz. 
Peygamber Mart ayında Medine’ye geldi. Eylül ayında ise Tebük Seferi 
için Medine’yi terk etti. Dolayısıyla Mart ve Eylül ayları arasında gerçek-
leşen bir Necrân heyetinden bahsetmek mümkündür. Necrân heyetinin ge-
nelde Tebük Seferi sonrasında gelen heyetler arasında zikredilmesi sebe-
biyle, bir karışıklık oluştuğunu düşünmek mümkündür. Zührî’den gelen 
bir rivayet ilk cizyenin Necrânlılardan alındığı şeklindedir. Bu rivayet esas 
alındığında Tebük Seferi’nden önce Necrânlılarla anlaşmanın yapılmış ol-
ması gerekmektedir.

Tebük Seferi Sırasında Gönderilen Davet Mektupları

Hz. Peygamber Tebük’te bulunduğu sırada çevre yerleşim yerlerine de 
davet mektubu gönderdi. Bunlar Yahudi ve Hristiyan yerleşim yerleri olup 
Bizans’a tâbi durumdaydılar. Bizans hâkimiyetinin bu bölgede zayıflamış 
olması, Hz. Peygamber’in kendi hâkimiyetini tanımaları için gönderdiği 
kentlerin İslâm’a boyun eğmesini sağlamıştır.

Bunlar arasında Maknâ Yahudileri, Yuhannâ b. Ru‘be’nin lider olduğu 
Eyleliler, Dûmetülcendel lideri Ukeydir bulunmaktadır. Cerbâ ve Ezruh’ta 
yaşayanlar da Hz. Peygamber’e tâbi oldular. Onların da Yahudi oldukları 
ifade edilmektedir.

Sâsânî Kralına Gönderilen Mektup

Hz. Peygamber’in davet mektubu gönderdiği hükümdarlardan birisi 
de Sâsânî kralıdır. Resûlullah’ın Sâsânî kralına gönderdiği mektubun 
Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra gönderilen mektuplar arasında yer aldı-
ğı anlaşılmaktadır. Tarihçiler tarafından verilen bilgiler bu konuda şüphe 
bırakmamakta, ancak hangi krala gönderildiği hususunda bir takım karı-
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şıklıklar bulunmaktadır. Hamidullah, siyasî gelişmelerin getirdiği kolaylık 
dolayısıyla Hz. Peygamber’in Sâsânî Devleti’ne mektup göndermekle da-
vetine başlamış olabileceğini ileri sürmektedir.

Elde edilen bilgiler çerçevesinde iki kral üzerinde durmak mümkün-
dür. Bunlardan birisi II. Hüsrev Pervîz (591-628), diğeri ise Şîreveyh veya 
Siroy’dur (25 Şubat 628-6 Eylül 628).

İbn Sa‘d tarafından verilen bilgiye göre Resûlullah, Sâsânî kralına 
Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî’yi gönderdi. Kisrâ gönderilen mektuba say-
gısızlık yaparak yırtmaya çalıştı. Ayrıca Yemen valisi Bâzân’a bir mektup 
göndererek iki kişiyi Hicâz’a göndermesini ve mektup gönderen kişinin 
araştırılmasını istedi. Bâzân bir mektupla iki kişiyi Medine’ye gönderdi. 
Hz. Peygamber elçileri ertesi gün huzuruna tekrar kabul ederek Kisrâ’nın 
oğlu Şîreveyh tarafından öldürüldüğünü haber verdi. İki kişi bu haberle 
Bâzân’ın yanına döndü. Bâzân ve Ebnâ denilen Yemen’de yerleşmiş olan 
İranlılar Müslüman oldular. İbn Sa‘d, Sâsânî kralının öldürülmesiyle ilgili 
olarak 7. Yılın Cemâziyelevvel ayının 10. Günü Salı gecesini vermektedir 
(15 Eylül 628 Perşembe). Bu tarihin Vâkıdî’ye ait olduğu Taberî’den anla-
şılmaktadır. Taberî, Yezîd b. Habîb rivayetinde tarih olmamasına karşın 
Vâkıdî’ye dayanan rivayette vefat tarihini oldukça detaylı bir şekilde sun-
maktadır.

Hüsrev’in Ninova yenilgisinden çok kısa bir süre sonra oğlu tarafın-
dan Şubat ayında tutuklandığını ve kısa bir süre sonra öldürüldüğünü göz 
önünde bulundurursak Hz. Peygamber’in davet mektubuna muhatap olan 
kralın Şîreveyh (Siroy) olduğu anlaşılacaktır. Muhtemelen rivayette yer 
alan Hz. Peygamber’in öldürüldüğünü ifade ettiği kral Siroy’dur ve onun 
ölüm tarihi ile İbn Sa‘d tarafından verilen tarihle örtüşmektedir. Mayıs 
ayında mektubun gönderilmesi, bu mektubun Bahreyn valisi aracılığı ile 
krala iletilmesi, ardından Sâsânî kralının Yemen valisi Bâzân’a elçi gön-
dermesi ve Muhammed’in durumunun araştırılmasını istemesi ve Bâzân’ın 
attığı adımlar Eylül ayına kadarki gelişmeleri izah etmeye imkân tanımak-
tadır. Bâzân’ın elçileri geldiğinde Hz. Peygamber’in Siroy’un ölüm habe-
rini vermiş olması kuvvetle muhtemel görünmektedir. Tarihçilerin isimleri 
doğru muhafaza edemediği düşünülebilir.
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Ebû Nuaym ve Taberî tarafından verilen bazı bilgiler, Şubat ayında 
Bizans ve Sâsânî devletleri arasında yaşanan gelişmelerin Müslümanlar 
tarafından Hudeybiye’de bulundukları esnada öğrenildiğini göstermekte-
dir. Rivayetlerde verilen bazı detayların yorumlanmaya ihtiyacı bulun-
maktadır. Özellikle Ebû Nuaym’ın, İranlılar, Bizans’a Hudeybiye 
Anlaşması’nın yapıldığı gün mağlup oldular sözü, Sâsânîlerin mutlak ye-
nilgiyi kabul edip Bizans’a aldıkları yerleri ve kutsal emanetleri iade an-
laşması yaptıkları Nisan-Mayıs aylarına ait bir bilgi olarak değerlendirile-
bilir. Zira bilindiği üzere Bizanslıların Sâsânî ordusunu hezimete 
uğratmaları Aralık 627-Ocak 628 aylarında gerçekleşmiş bulunuyordu. 
Hamidullah tarafından biraz önce verdiğimiz İbn Sa‘d’a ait tarihi, yani 
kralın 15 Eylül tarihinde öldürülmesini, Arap takvimindeki hesaplama 
farklılıklarını göz önünde bulundurarak geriye çekmek suretiyle teyit et-
meye çalışması ve öldürülen kralın Hüsrev Pervîz olduğunu söylemeye 
çalışması pek yerinde görünmemektedir.

Siroy’dan sonra Erdeşîr III, Komutan ve Bûran Duht tahta geçti (628-
631). Bûrân Duht’un Hz. Peygamber’e hediye gönderdiği ifade edilmekte-
dir. Bu evrede Sâsânî tahtının oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve 
siyasî istikrarın bozulduğu açıktır. İşte Hz. Peygamber bu durumu göz 
önünde bulundurarak Sâsânî Krallığına tâbi bulunan Bahreyn, Uman ve 
Yemen bölgelerine davet mektupları göndermiş ve kendisine tâbi olmala-
rını istemiştir.

Sâsânî Krallığına Bağlı Bölgelere Gönderilen Mektuplar

Bahreyn: Belâzürî tarafından verilen bilgilere göre, Bahreyn Sâsânî 
devletine tâbi bir topraktı ve orada Abd Kays, Temîm ve Bekir b. Vâil ka-
bileleri yaşıyordu. Bu Arap kabilelerinin başında İran tarafından tayin edi-
len Münzir b. Sâvâ bulunuyordu. Hz. Peygamber 8. Yılda Alâ b. Abdullah 
el-Hadramî’yi Münzir’e ve Hecer merzubanı Sîbuht’a mektup gönderdi. 
İkisi İslâm’ı kabul etti. Bölgede, İslâm’a geçmeyen diğer din mensupları 
da bulunuyordu. 

Alâ’nın kendileriyle yaptığı anlaşmada yer alan cizye ile ilgili madde-
ler Mekke’nin fethinden sonra nazil olan cizye ayeti ile tetabuk etmektedir. 
Dolayısıyla Hz. Peygamber’in Alâ’yı 1 Zilhicce 8 (22 Mart 630) tarihin-
den sonra gönderdiği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere aynı yılın Eylül 
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ayında Tebük Seferi düzenlenmiştir. Buna ilave olarak Hz. Peygamber’in 
bu mektubu Mekke’den göndermiş olduğunu düşünmemizi gerektirecek 
önemli bir ayrıntı daha bulunmaktadır. O da, Alâ el-Hadramî’nin Mekke’de 
oturmakta olduğudur.

Taberî’ye göre Ciirraâne umresi Zilkâde ayında yapılmış ve Resûlullah 
akabinde Medine’ye dönmüştür. İbn Sa‘d tarafından verilen iki rivayet de 
aslında aynı tarihi söylemektedir. Cülendâ’nın oğullarına 8. Yılın Zilkâde 
ayında gönderdiğini söyleyen İbn Sa‘d, Alâ b. el-Hadramî’nin de Ciirrâne 
dönüşünde (yani Zilkâde) ayında gönderildiğini ifade etmektedir.

Belâzürî, Hz. Peygamber’in Alâ’yı 6. Yılda gönderdiğine dair zayıf 
bir görüş olduğunu da belirtir. Ancak onun buna itimat etmediği de açıktır. 
Hamidullah ise bu tarihi hicri 5. Yıla doğru şeklinde vermektedir. Ancak 
mektup metninde geçen ehli kitabın kendi dinlerinde kalabileceği ve ken-
dilerinden cizye alınması gerektiği şeklindeki ifadeler bunu doğrulama-
maktadır. Hamidullah’ın Belâzürî’deki metni ilk davet mektubunun 
Münzir’e gönderildiği şeklinde yorumlaması bir zorlama olarak durmakta-
dır. Zira biraz önce de ifade ettiğimiz üzere Belâzürî bu rivayeti zayıf bir 
görüş olarak nakletmekte ve itibar etmemektedir. Ayrıca metinde mektu-
bun ilk gönderilen mektup olduğuna dair bir ifade yer almamaktadır. Bu 
Hamidullah’ın çıkarımıdır ve doğru değildir.

Umân: Hz. Peygamber Umân’daki Cülendâ’nın iki oğlu olan Abd ve 
Ceyfer’e de mektup gönderdi. Vâkıdî’nin verdiği bilgilere göre Resûlullah, 
Amr b. Âs’ı hicretin 8. yılı Zilkâde ayında Cülendâ’nın oğullarına gönder-
mişti (1 Zilkâde 8-30 Zilkâde 8/20 Şubat 630-21 Mart 630). Her iki kardeş 
de İslâmiyet’i kabul etmiş ve Amr b. Âs’ın hükmüne boyun eğmişlerdi. 
Amr b. Âs, Hz. Peygamber’in vefatına kadar orada kalmıştır. Dolayısıyla 
birçok rivayette geçtiği üzere Amr b. Âs’ın 6. Yılın Zilhicce ayında veya 7. 
Yılın Muharrem ayında Hz. Peygamber tarafından elçi olarak gönderilme 
ihtimali bulunmamaktadır. Hudeybiye Anlaşması’ndan dönülen günleri 
ifade eden bu tarihler, henüz Amr b. Âs’ın Müslümanlığı tercih etmediği 
bir dönemi ifade etmektedir.

Taberî’nin elçilerle ilgili olarak tercih ettiği görüş, Hz. Peygamber’in 
6. Yılın Zilhicce ayında altı kişiyi elçi olarak gönderdiği şeklindedir. 
Bunlar Mukavkıs, Hâris b. Ebû Şemir el-Gassânî, Kayser, Hevze b. Ali, 
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Kisrâ ve Necâşî’dir. Onun verdiği listede Amr b. Âs tabii olarak bulunma-
maktadır. Taberî’nin verdiği bilgilerden İbn İshâk’ın Acem ve Arap kralla-
rına İslâm’a davet mektuplarının Hudeybiye ile Resûlullah’ın vefatı ara-
sında geçen zaman diliminde gönderdiği şeklinde sunduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak çoğu zaman bunlar, aynı zaman diliminde çıkmış gösterilmektedir.

Yemen: Hz. Peygamber, Yemen’de bulunan Arap kabilelerine de mek-
tup gönderdi. Bunlardan bir kısmı kişilere özel olarak gönderilmiştir. 
Bunlar arasında Hâris b. Abdükülâl, Şüreyh (Şerh) b. Abdükülâl, Nuaym b. 
Abdükülâl, üç bölgenin (Zû Ruayn, Meâfir ve Hemdân) idarecisi Numan’a 
mektup gönderdi. Zür’a b. Zî Yezen Himyer kabilesinden Müslüman olan 
ilk kişiydi. Hz. Peygamber Himyer’den Benû Âmir kabilesine davet mek-
tubu gönderdi. Bunlarda cizye ile ilgili hükümler bulunduğuna göre gön-
derilme tarihleri Mekke’nin fethi esnasında olmalıdır.

SONUÇ

Hz. Peygamber tarafından Hudeybiye Seferi dönüşünde gönderildiği 
ifade edilen ve kaynaklarda hepsinin de aynı günde yola çıktıklarını ifade 
eden rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır. Bu kişilerle ilgili listeler tarihçiler 
tarafından kısmî farklılıklarla sunulmaktadır. Ancak sunulan listelerdeki 
isimlerin bir kısmı ile ilgili anlatımlar da kesinlikle Hudeybiye Seferi dö-
nüşüne denk gelmemektedir. Bu hususta günümüze kadar yapılan çalışma-
ların yeniden gözden geçirilmeye ve tartışılmaya ihtiyacı bulunmaktadır.
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