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GIRIŞ

İslâm kaynaklarında “gelme, varma, ulaşma”, “birlikte gelip bir yere 
yerleşen cemâat” ve “bir yere özel olarak gönderilen heyet” anlamlarına 
gelen “vefd” (çoğulu vüfûd) kelimesi, hicretten sonra Hz. Peygamber ile 
görüşmek için gelmeye başlayan çoğu kabile, bir kısmı da şehir temsilcile-
ri için kullanılmıştır.[1] Bu gelen heyetlerin en yoğun olduğu Hicretin 9. 
Yılı’na bundan dolayı “Senetü’l-vüfûd” veya “Âmü’l-vüfûd” (Heyetler 
Yılı) adı verilmiştir.[2] Bu heyetlerin büyük bir ekseriyeti Müslüman olduk-
larını bildirmek üzere Hz. Peygamber’e biat etmeye gelmişler; bir kısmı da 
Hz. Peygamber ile tanıştıktan, sorularını sorduktan ve kendisini dinledik-
ten sonra onun peygamberliğini kabul ederek ihtida etmişlerdir. Bu arada 
gelen heyetler arasında siyâsî ve iktisâdî imkânlar elde etmeyi, hatta Hz. 
Peygamber’i öldürmeyi bile düşünenler, ayrıca kendi dinlerinde kalmak 
isteyenleri de olmuştur.

Hz. Peygamber vahiy almaya başlamasından sonra insanları tevhid 
inancına davet etmek için çeşitli yol ve usullere başvurmuştur. Kaynaklarda 
onun hayatı ve şahsiyeti ele alınırken Medine döneminde şehirde kurduğu 

[1]  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “vefd” maddesi; Fîrûzâbâdî, Kâmûs Tercümesi, “vefd” mad-
desi; İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, “vefd” maddesi. 

[2] İbn Hişâm, II, 559-560
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düzenden başlayarak tertip etmiş bulunduğu gazve ve seriyyeler yanında, 
çeşitli kabilelere ve devlet başkanlarına gönderdiği İslâmiyet’e davet mek-
tupları ve elçileri üzerinde genişçe durulup bilgiler verilmiştir. Bu arada 
geliş sebepleri birbirine benzeyen ve benzemeyen birçok kabileye veya 
bölgeye mensup heyetlerin bizzat kendisiyle görüşmeye gelmesine de kay-
naklarda yer verilmiş, onun tebliğ ve davet faaliyetleri arasında çok mühim 
bir yeri bulunan ve verimli sonuçlar istihsal edilmiş bu konudaki faaliyet-
leri de kaynaklarda yer almış bulunmaktadır. Ancak bazı heyetlerle ilgili 
çok geniş bilgiler nakledilirken, bazı kabile heyetlerinin yalnızca adının 
zikredilmesiyle yetinilmiş, ayrıca gelen heyetlerin sayısında ve geliş tarih-
lerinde ise bir ittifakın sağlanamadığı dikkati çekmektedir.

Hz. Peygamber, kendisine gelen heyetlerini karşılanması, ağırlanması, 
kendileriyle görüşülmesi, sorularına cevaplar verilmesi ve İslâmiyet’in an-
latılıp yaşanır halde gösterilmesi ve heyetlerini uğurlanması gibi hususlar-
da tedbirler almış, sahip olduğu imkanlar içerisinde bir düzen kurmaya 
çalışmış, heyet mensuplarına iyi davranılmasının güzel örneklerini göster-
miştir. Medine’de karşıladığı heyetleri daha çok Mescid-i Nebevî’de Bâb-ı 
Cibrîl tarafındaki üçüncü “Üstüvânetü’l-vüfûd” (Elçiler sütûnu) isimle sü-
tunda karşılamıştır.[3] Elbiselerinin en güzelini giyip onları kabul etmiş, 
ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Elçilerle sohbet edip kendilerine iltifat 
etmiş, sorularına cevaplar vermiş, bazı konularda onlarla tartışmış, bazı 
heyetleri kaldıkları yerlerde sık sık ziyaret etmiş ve Medine’den ayrılırken 
yol azığı yanında kendilerine hediyeler vermiştir. Vefatı esnasında da elçi-
lere hizmette kusur edilmemesini ve onlara iyi davranılmasını ümmetine 
vasiyet etmiştir.[4] Bütün heyetler için söz konusu olmasa da, bazı heyet 
üyelerinin Hz. Peygamber’den kendilerine zekât miktarları başta olmak 
üzere İslâm’ın bazı hükümlerinin yazıldığı bir belge verilmesini istemişler 
ve bu istekleri yerine getirilmiştir. Bu arada Hz. Peygamber’in bazı kabile 
heyetlerine bir emir veya dini tebliğ etmekle birini tayin ettiği de olmuştur.

Heyetlerin misafir edilmesine büyük bir titizlikle dikkat edilmesini 
sağlayan Resûlullah, bu protokol vazifesini yerine getirmek üzere daha 
çok Bilâl-i Habeşî Hazretlerini görevlendirmiştir. Bu hizmeti zaman za-
man başka sahâbîler de yerine getirmiş, gelen kabile ile bir şekilde bağı 

[3] Es-Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, II, 185-186
[4] Buhârî, “Cihâd”, 175-176; “Meğâzî”, 85
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veya tanışıklığı olanların görevlendirildiği de olmuştur. Bunlar arasında 
Hâlid b. Velîd, Hâlid b. Saîd b. Âs ve Muâviye b. Ebû Süfyân gibi isimlerin 
yer aldığı görülmektedir.

Heyetlerin misafir edilecekleri yerlere yerleşmelerini, yemek içmek 
ve istirahat imkânlarının sağlanması yanında, kendilerine Resûlullah ile 
görüşülürken dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılmış, huzura alındık-
larında kendisini nasıl selamlayacakları, kelime-i şehâdet getirmek sure-
tiyle kendisine nasıl biat edileceği başta olmak üzere diğer zarurî bilgiler 
ile onların varsa sorularına cevaplar verilmiştir.

Heyet mensuplarına Kur’an-ı Kerîm ve İslâm dininin esasları öğretil-
meye başlanmış, Mescid-i Nebevî’de cemaatle namaz kılmaları ve 
Resûlullah’ın hutbe ve konuşmalarını dinlemek suretiyle ümmetle bütün-
leşmelerinin sağlanması hedef alınmıştır. Hz. Peygamebr bazı heyet men-
suplarına Abese ve Alâ surelerini bizzat öğretmiştir. Ayrıca Kur’an öğret-
mek üzere ensârdan bazı sahâbîleri de olmuş, bunlar arasında güzel kırâati 
ile meşhur Übey b. Ka’b’ın adı zikredilmiştir.

Gelen heyetlerin Medine’de misafir edildikleri yerler arasında, evleri 
uygun olan bazı sahâbîlerin isimleri verilmektedir. Muhâcirlerden 
Medine’de ilk ev yaptıran Abdurrahman b. Avf’ın “Misafirler Evi” veya 
“Büyük Ev” diye de bilinen ve inşaatı esnasında bizzat Hz. Peygamber’in 
de çalıştığı evi[5] yanında, ensârdan Remle bint el-Hâris (bazı kaynaklarda 
Hades) en-Neccâriyye adlı kadın sahâbînin evinde birçok kabile heyetinin 
kaldığı bilhassa zikredilmektedir. Yine kadın sahâbîlerden Ümmü Şerîk, 
Bilâl-i Habeşî, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Hâlid b. Velîd, Yezîd b. Ebû Süfyân 
ve Muğîre b. Şu’be’nin evlerinde de bazı heyetler kalmışlardır. Bu arada 
Kur’an-ı Kerîm dinlemeleri ve namaz kılarken insanları görüp kaynaşma-
ları için, Mescid-i Nebevî’nin avlusunda veya Bakî mezarlığında kurulan 
çadırlarda, ehl-i suffa’nın yanında ikamet edenleri de olmuştur.

Büyük ekseriyeti 9 ve 10 Hicret yıllarında Resûlullah’a gelen bu he-
yetlerle ilgili haber ve rivayetleri geniş bir şekilde bize ulaştıran en eski 
kaynağımız İbn Sa’d’ın Tabakât’ının siyer bölümüdür. İbn Sa’d 72 heyetin 
Medine’ye geldiğini zikrederken, haberlerin ekseriyetini hocası 

[5] İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîne, I, 235
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Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî’den rivayet etmiştir. Hz. Peygamber’e ge-
len 101 heyete eserinde yer veren Muhammed b. Sâlih ed-Dimaşkî (eş-
Şâmî), İbn Sad’ın eserindeki heyet bilgilerini aynen kitabına aldığını söy-
ledikten sonra, bunların dışında birçok heyete daha kitabında yer verdiğini, 
İbn Sa’d’ın görmediği hocası el-Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Vüfûd’undan birçok 
faydalı bilgiler aldığını söyler. İbnü’n-Nedîm eserinde el-Vâkıdî’nin böyle 
bir eserini zikretmediği gibi, başka kaynaklarda da onun böyle bir kitap 
telif ettiğine hiç işaret edilmemesi dikkati çekmektedir.[6]

Hz. Peygamber’e gelen heyetlerin bazı davranış veya niyetleriyle ilgi-
li az sayıda da olsa bazı hususların Kur’an-ı Kerîm’deki bazı âyetlerin se-
beb-i nüzulü olmasına dair rivayetlerin hedis ve tefsir kaynaklarında yer 
aldığını görüyoruz. Resûlullah İslâm dinini tebliğ etmeye, “Ey örtüsüne 
bürünen! Kalk ve uyar!” (Müddessir 74/1-2) emriyle başlamıştır. Bu âyet-
te yer alan “uyar” (enzir) emri ve bu kelimeden türeyen “nezîr” (uyarıcı) 
kelimeleri, Hz. Peygamber’in özelliği olarak “beşîr veya mübeşşir” (müj-
deleyen) isim veya sıfatlarıyla birlikte birçok âyette yer aldığını görüyo-
ruz.[7] Esasen peygamberlerde bulunması zorunlu olan sıfatlardan birisi de 
“tebliğ” vazifesidir (İbrâhim 14/4). Diğer taraftan, “Ey Peygamber! 
Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını 
iletmemiş olursun…” (Mâide 5/67) ifadeleri, bizzat Hz. Muhammed için 
de bu tebliğ vazifesinin açıkça vurgulandığını göstermektedir. Peygamberlik 
vazifesiyle ilgili olmak üzere Resûlullah’ın büyük ceddi Hz. İbrâhim’in 
Kur’an’da yer alan duasındaki şu ifadeleri de dikkati çekmektedir: “Ey 
Rabbimiz! Soyumuz içinden, onlara Senin âyetlerini okuyacak, kitabı ve 
hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder…”[8] Kur’an-ı 
Kerîm’de İslâm dinini yayma ve Müslümanları dinî görevlerini yerine ge-
tirmeye çağırma anlamında “da’vet” kelimesi ve aynı kökten değişik tü-
revleri yanında; “tebliğ et” veya “hatırlat” (zekkir) gibi kelimelerle birçok 

[6] İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 291-360; eş-Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VI, 396. İbnü’n-Nedîm, 
Heyetler konusunda zamanımıza intikal etmeyen en eski üç el-Vüfûd kitabının yazıldığı-
nı zikretmektedir; bunların müellifleri şunlardır: Hişâm el-Kelbî, Heysem b. Adiy ve 
el-Medâinî’dir (bkz. el-Fihrist (thk. Eymen Fuâd Seyyid), I/2, s. 304, 312, 316). İbn 
Hişâm ise eserinde az sayıdaki heyete yer vermiştir (es-Sîretü’n-Nebeviyye, II, 559-599).

[7] Bu âyetler için bkz. M. F. Abdülbâkî, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kurâni’l-Kerîm, 
“bşr”, “nzr” md.leri.

[8] Bakara 2/129; aynı peygamberlik görevleri, Âl-i İmrân 3/164 ve Cum’a 62/2 âyetlerinde 
de tekrar edilmektedir.
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âyette Hz. Peygamber’e emirler verilmiş bulunmaktadır. “Rabbinin yoluna 
hikmetle ve güzel öğütle davet et…” (en-Nahl 16/125) âyeti bu emirlerin 
en meşhurlarından biridir. Yine Kur’an’da Hz. Peygamber “Allah’ın da-
vetçisi” (dâiyallah) ( el-Ahkâf 46/31-32) veya “dâiyen illallah” (Allah’a 
davet eden) (el-Ahzâb 33/46) ifadeleriyle taltif edilmiştir. “Ey Peygamber! 
Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını 
iletmemiş olursun…” (el-Mâide 5/67) âyetini tebliğe; “Artık sen öğüt ver, 
çünkü sen ancak bir uyarıcısın” (el-Gâşiye 88/21) âyetini de hatırlatmasına 
örnek verebiliriz.[9] Hz. Peygamber’in bu ve benzeri âyetlerin gereğini na-
sıl yerine getirdiğini gösteren en önemli örnekler, kendisine gelen elçilerle 
ilgili faaliyetlerinde müşahede edilmekte, bu âyetlerin daha iyi anlaşılma-
sına yardım eden bilgileri bu örnekler bünyelerinde muhafaza etmektedir.

Hz. Peygamber’e gelen heyetler konusuyla ilgili kaynaklarda yer alan 
haberlerin bir kısmı, Kur’an-ı Kerîm’deki bazı sure ve âyetlerin sebeb-i 
nüzûlü olmaları dolayısıyla ayrıca dikkati çekmektedir. Bu haber ve riva-
yetlerden birkaç örneği burada vermek uygun olacaktır. Hicretin 9. Yılında 
nâzil olduğu anlaşılan Hucurât suresinde iki ayrı bedevî kabile heyetinin 
davranışları, on sekiz âyetli bu surenin bazı âyetlerinin nüzûl sebebi olarak 
gösterilmektedir. Hicretin 9 yılında birçok kolu bulunan Temîmoğulları’dan 
yetmiş seksen kişilik bir heyet, bir öğle vakti Hz. Peygamber’in evinin 
önüne geldi; bedevîlere has kaba bir tavırla kendisine seslenip yanlarına 
çıkmasını istediler. Onların bu tavırları yanında, Hz. Ebû Bekir ile Hz. 
Ömer’in bu kabilenin başına kimin tayin edilmesinin daha uygun olacağı 
konusunu seslerini yükselterek Hz. Peygamber’in huzurunda tartışmaları-
nı da doğru bulmayan âyetlerin (Hucurât 49/2-5) nâzil olduğu nakledilmiş-
tir.[10] Yine Hucurât suresinde, bazı bedevîlerin (a’râb) gerçek anlamda 
iman etmedikleri anlatılmak suretiyle onların bazı davranışları tenkit edil-
mektedir (Hucurât 49/14-18). Hicretin 9 yılı başlarında, bir kıtlık zamanın-
da, Esedoğulları’ndan on kişilik bir heyet Medine’ye geldi. Hz. 
Peygamber’e, Allah’a ve onun peygamberliğine iman ettiklerini söyledik-
ten sonra, kendileri üzerine onun bir ordu göndermeden Müslüman olduk-
larını dile getirmek suretiyle sanki bir iyilik yapmış olduklarını göstermek 

[9]  Bu kelimelerin yer aldığı diğer âyetler için bkz. M. F. Abdülbâkî, el-Mu’cem, “da’v”,“b-
lğ” ve “zekere” md.leri. 

[10] Buhârî, “Tefsîr”, 1-2; Taberî, Tefsîr, XXVI, 74-78
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ve kendilerine minnet duyulmasını ve zekât verilmesini istemişlerdir. 
Bunun üzerine Yüce Allah Hz. Peygamber’e hitaben: “Boyun eğmelerini 
sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle söyle: ‘İslâm’a gir-
menizi bana yapılmış bir iyilik saymayın! Eğer dürüst olacaksanız kabul 
etmelisiniz ki asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulun-
muştur.’”[11]

Hz. Peygamber’in göndermiş olduğu davet mektubu üzerine Necranlı 
hıristiyanlar, 9 yılında (631), içlerinde ileri gelen din adamlarının da bu-
lunduğu altmış kişilik bir heyeti Medine’ye gönderdiler. Bir ikindi namazı 
sonrasında Mescid-i Nebevî’de Hz. Peygamber ile görüşmeye başlayan 
heyet mensupları, İslâmiyet’i kabul etmedikleri gibi Hz. İsâ’nın şahsiyeti 
üzerine, onun “Tanrı’nın oğlu” veya “üçün üçüncüsü” olduğu şeklindeki 
görüşlerini ileri sürerek tartışmaya başladılar ve Hz. Peygamber’e Hz. 
İsâ’nın babasının kim olduğunu sordular. Onların bu sorusuna ve diğer 
iddialarına Hz. Peygamber, Âl-i İmrân suresinin başından itibaren nâzil 
olan seksen âyetiyle cevap verip bunu kabul etmedikleri takdirde kendile-
rini bu surenin 61. âyeti uyarınca mübâheleye davet etti. Bu teklifi düşün-
mek üzere bir gün süre isteyen heyet mensupları, Hz. Peygamber ile mü-
bâhele yapmayı kabul etmeyip kendi dinlerinde kalmaya karar verdiler. 
Hz. Peygamber de cizye ödemek şartıyla onlarla bir anlaşma yaptı ve ülke-
lerine dönmelerine izin verdi.[12]

Kur’an-ı Kerîm’de son nâzil olduğu bilinen iki surede yer alan ve doğ-
rudan doğruya Elçiler Yılı’nı ilgilendiren bazı âyetler ise ayrıca dikkati 
çekmektedir. Bunlardan Hz. Peygamber’e Vedâ Haccı’nda son nâzil olan 
Nasr Suresi’ni önce ele alacağız. İbn İshâk Senetü’l-vüfûd’un başlamasın-
da Mekke’nin fethinin Arap kabileleri üzerindeki tesirini anlatırken bu 
sure ile bağını kuran şu rivayeti nakletmektedir:

“Araplar, İslâmiyet konusunda Kureyş kabilesi ile Resûlullah’ın arala-
rındaki mücadeleyi gözleyip duruyorlardı. Çünkü Kureyş kabilesi insanla-
rın önder ve kılavuzları olmaları yanında el-Beytü’l-Harâm sâkinleri, 
İbrâhim’in oğlu İsmâil’in (Allah’ın selâmı ikisinin üzerine olsun) halis 
çocukları idiler. Ayrıca Arap ileri gelenleri de onların bu durumunu inkâr 

[11] Hucurât 49/17; ayrıca bkz. Taberî, Tefsîr, XXVI, 89- 92
[12] Taberî, Tefsîr,III, 107-109, 207-213
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etmiyorlardı. Resûlullah’a savaş açan ve kendisine muhalefet edenler 
Kureyş kabilesi idi. Mekke fethedilip İslâm hâkimiyetine girince ve Kureyş 
de ona boyun eğince Araplar, Resûlullah’a (s.a.s.) karşı savaşa ve düşman-
lığa güç yetiremeyeceklerini anladılar ve dalgalar halinde Allah’ın dinine 
girdiler. Tıpkı Yüce Allah’ın Nebîsi’ne buyurduğu gibi: ‘Allah’ın yardımı 
gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiği-
ni gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve 
O’ndan af dile! Şüphesiz O, tövbeleri kabul edendir.’(Nasr suresi 110/1-
3)”[13]

Bu surenin ikinci âyeti insanların akın akın İslâmiyet’i kabul ettikleri-
ni ifade ederken doğrudan doğruya Arabistan’ın muhtelif yerlerinden gelip 
Müslüman olan kabile heyetlerine dikkati çekmekte ve Hz. Peygamber’in 
tebliğ faaliyetinin bu son safhasının başarıyla sonuçlandığına işaret edil-
mektedir. Hz. Peygamber’in peygamberlik vazifesinin başarıyla tamam-
landığına işaret eden bu kısa surede, Resûlullah’ın peygamberlik vazifesi-
nin üç önemli safhasına işaret edilmektedir.[14] Mekke ve Medine 
dönemlerindeki başta tebliğ faaliyetleri olmak üzere diğer bütün gayret ve 
çalışmalarının “Allah’ın yardımı” ile gerçekleştiğine, Mekke’nin fethiyle 
büyük bir başarıyla devam edip “Senetü’l-vüfûd” ile taçlandığına vurgu 
yapılmakta ve kabile heyetlerinin gelerek İslam dinini kabul etmelerinin 
Hz. Peygamber’in hayatında büyük bir yerinin olduğuna dikkat çekilmek-
tedir.

Kaynaklarda yer alan haber ve rivayetlerin kabile heyetlerinin Hz. 
Peygamber ile görüşmeye gelmelerinde Mekke’nin fethinin tesirine vurgu 
yapmalarına mukabil, Tevbe suresine hiç atıf yapmamaları dikkati çek-
mektedir. Bilindiği üzere bu surenin ilk yirmi sekiz âyetinde Yüce Allah, 
Mekke’nin fethinden sonra, Müslümanların hac ve umre için henüz müşrik 
olan kabilelerin Kâbe’ye gelmelerine izin veren, bir kısmı süreli bir kısmı 
süresiz yaptığı anlaşmaları feshetmeyi irade buyurmuştur. Ayrıca süreli an-
laşmaları, süresinin sonuna kadar, süresiz olanlarını da dört ay sonunda 
yürürlükten kaldırdığını; müşriklerin necis olduklarından dolayı o yıldan 

[13] İbn Hişâm, II, 559-560; ayrıca bkz. Taberî, Tefsîr, XXX, 214-217
[14] Nasr suresi, Hz. Peygamber’in vefatına işaret ettiği için “Tevdî” (vedâ) suresi olarak da 

isimlendirilmiştir. Surenin tefsiri için bkz. Buhârî, “Tefsîr”, 110/1-2; Taberî, Tefsîr, XXX, 
214-217; Elmalılı, VIII, 6233-6253
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itibaren artık Mescid-i Harâm’a yaklaşmamalarını; Müslümanlara da, 
“Kâbe’yi mabet kabul eden bu müşrikleri”,[15] nerede bulurlarsa öldürme-
lerini emretmiştir (Tevbe 9/1-28). Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac olduğu 9 
yılı haccı esnasında Hz. Ali’nin bu âyetleri okuduktan sonra Hz. Peygamber 
adına ilan ettiği bu hükümlerin yürürlüğe girmesiyle de, müşrik Arap kabi-
le heyetlerinin hicretin 10. yılında da Hz. Peygamber’e gelmelerini mec-
burî hale getirmiştir. Bu surede verilen bu kararların sonucunda Arabistan’da 
yaşayan müşrik Araplar’ın İslamlaşması tamamlanmış ve bu emirler gere-
ği öldürülen kimse de pek olmamıştır.[16] Yahudi, hıristiyan ve mecûsîlere 
ise, cizye vergisini ödemeleri şartıyla kendi dinlerinde kalmalarına yine bu 
suredeki cizye âyetiyle izin verilmiştir (Tevbe 9/29).

Yarımadada İslâmiyet’in hızla yayıldığı bu dönemde bazı Arap kabile-
lerinin topluca Hz. Peygamber’in yanına Medine’ye gelmeleri çok artmış-
tı. Ayrıca bazı rivayetlere göre kabileler arasında devamlı Medine’de kal-
mak düşüncesinde olanlar da bulunuyordu. Aşağıda mealini vereceğimiz 
âyet-i kerimede Yüce Allah, yeni dini öğrenmek ve Hz. Peygamber ile 
görüşmek için kabilelerin topluca gelmelerinin gerekmediğini bildirmiştir. 
Bu emir, aynı zamanda, ev sahibi durumundaki Medineliler’in karşılaşa-
cakları meşakkatin azaltılmasını sağlamayı da öngörmüştür:

“Müminlerin hepsinin toptan akın etmeleri doğru değildir. Dinde derin 
bilgi sahibi olmak ve kabilelerini döndüklerinde uyarmak maksadıyla, her 
kabileden sadece bir zümrenin gelmesi yeterli değil midir? Umulur ki sa-
kınırlar” (Tevbe 9/122).[17]

[15] “Kâbe’yi mabet kabul eden müşrikler” anlayışını, surenin birinci âyetinde “kendileriyle 
muahede yaptığınız müşrikler” şeklindeki ifadeden anlıyoruz. Bu insanlar, hac ve umre 
için ta Hz. İbrâhim’den beri Kâbe’ye gelenlerin çocukları idi.

[16] Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı dönüşü rahatsızlığı ile başlayan ve vefatı ile genişleyen 
ridde hareketleri, bu sonucu değiştirme çabası olarak ortaya çıkmışsa da, bir yıl gibi kısa 
bir sürede bastırılan isyanlarla sınırlı bir irtica hareketi olarak kalmıştır.

[17] Bu âyetin mealini tabiînden Mücâhid’in (v. 103/721) tefsir anlayışına göre verdik; bunun 
için bkz. Mücâhid, Tefsîru Mücâhid, nşr. Abdurrahman Tâhir b. Muhammed es-Sûretî, 
Katar 1396/1979, s. 288-289; ayrıca bkz. Taberî, Tefsîr, XI, 48-52; Ömer Özsoy-İlhami 
Güler, Konularına Göre Kur’an, s. 632-633; Mustafa Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali, 
Ankara 208, s. 205; Hasan Elik-Muhammed Coşkun, Tevhid Mesajı, İstanbul 2015, s. 
513. Âyet-i kerimenin bu meali yanında farklı anlayanlar için de bkz. Süleyman Ateş, 
Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri, İstanbul ts., IV, 154-157; Harettin Karaman ve arkadaş-
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Mekke’nin fethinden önce Medine’ye on üç kabile heyeti geldi; bu 
dersimizde bunlardan yalnızca ikisini anlatacağız. Fetihten sonra Hz. 
Peygamber’in Tâif muhasarasından dönüp Ci’râne’de Huneyn savaşı esir-
lerini ve ganimetlerini taksim edeceği sıralarda kendisine gelen ve savaş-
taki mağlubiyetlerinden sonra Müslüman olmaya karar veren Hevâzin he-
yetinin gelişiyle (8 yılı sonu) başlayan ve sonuncusu 11 yılı Muharrem ayı 
ortasında Yemen’den gelen Naha’ heyetiyle sona eren heyetlerden de yal-
nızca üç örnek olmak üzere ele alacağız.

MEKKE FETHINDEN ÖNCE GELEN HEYETLER

Hz. Peygamber hicretten sonra kendisine iman ve biat etmek için ge-
len kimselerden biat şartı olarak hicret etmelerini şart koşmuştu.[18] Dinin 
geniş bir cemaate yaşanır halde öğretilmesini; kabile esası ve asabiyeti 
üzerine kurulu Arap toplumunu, iman esası üzerine bina edilecek bir üm-
met haline getirmeyi hedef alan bu kararın, peygamberlik vazifesinin gere-
ği olduğu gayet açıktır. Resûlullah, büyük ceddi Hz. İbrahim’in duasında 
ifadesini bulan peygamberlik vazifesindeki esasları mümkün olan fazla 
sayıdaki insanlar üzerinde yerine getirmeye çalışmış; aynı zamanda dinin 
muhafazası ve sonraki nesillere sağlam bir şekilde ve yaşanır bir halde 
ulaşmasının tedbirlerini almıştır. Hz. İbrahim’in duasındaki peygamberlik 
vazifeleri Kur’an-ı Kerîm’in ifadesiyle “Allah’ın âyetlerini insanlara oku-
ması, Kitap ve hikmeti öğretmesi ve kendilerini arındırması (yüzekkîhim)” 
(Bakara 2/129) şeklinde sıralanmıştır. Bütün bu vazifelerin yerine getiril-
mesi için Resûlullah’ın insanlarla bir arada bulunması gerekiyordu. Gerek 
Mekke’de gerek Mekke dışında yaşayan insanların Müslüman olmaları 
halinde Medine’ye hicret etmeleri bir zorunluluktu ve imanla ilgili görülü-
yordu. Nitekim Kur’an-ı Kerîm, buna uymayanları şiddetle kınamış ve on-
ların âkıbetlerinin korkunç olacağını belirtmiş; müminlere böyle kimseler-
le yakın dostluk ilişkilerinin kesilmesini emretmek suretiyle de Hz. 
Peygamber’in bu kararını desteklemiştir ( en-Nisâ 4/72; el-Enfâl 8/72).

Mekke’nin fethinden sonra ise, Medine’ye hicret, bir zaruret olmaktan 
çıkarılmış ve Resûlullah: “Fetihten sonra hicret yoktur; ancak cihad ve 

ları, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, III, 71, 73-75; Kemal Yıldız, Fıkhın Aydınlığında 
İbadet ve Hayat, İstanbul 2006, s. 49-53

[18] Buhârî, “Meğâzî”, 53; Müslim, “Birr”, 6
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niyet kalmıştır; cihada çağrıldığınızda icabet ediniz”[19] buyurmuştur. 
Mekke fethinden önce Resûl-i Ekrem’e gelen heyetleri ele almadan önce, 
hicret ile ilgili bir başka konunun daha açıklığa kavuşturulması uygun ola-
caktır. Hz. Peygamber bazı şahıs veya kabile heyetlerine hicret etmelerini 
şart koşmamış, memleketlerine dönmelerine izin vermiştir. Bundan dolayı 
olsa gerek, kaynaklarda, “Hicret, hadarînin hicreti ve bedevînin hicreti ol-
mak üzere iki tanedir”; veya “İkamet hicreti ve ric’at hicreti”, ayrıca 
“Bedevînin hicreti ve hicretü’t-teellüh (kulluk hicreti?)” olmak üzere fark-
lı ifadelerle Medine’ye hicret etmek veya memleketine dönülmesine izin 
veren ifadelerin yer aldığını görüyoruz.[20] Örnek olmak üzere, Medine 
çevresinde yaşayan bazı kabileler yanında, Hz. Peygamber’in 5 yılında 
Medine’ye gelip Müslüman olan Müzeyne kabilesi mensuplarına hicret 
muafiyeti tanıdığını görüyoruz.

Benî Cüheyne heyeti

Hicretten sonra da Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber ve Müslümanlar 
aleyhine düşmanlıklarına devam ediyorlardı. Resûl-i Ekrem de onlara kar-
şı çeşitli tedbirlere başvurdu; bunlar arasında onların Suriye’ye gönderdik-
leri ticaret kervanlarını hedef aldı. Ayrıca Medine ile Kızıldeniz arasında 
Mekke’ye doğru uzanan geniş coğrafyada yaşayan kabilelerle temasa ge-
çerek dostluk anlaşmaları tesis etmeye başladı. Bu bölgelerde yaşayan bazı 
kabileler İslâmiyet’i kabul etti. Bunlar arasında Eslem, Gıfâr, Müzeyne, 
Eşca’ ve Cüheyne kabileleri bulunuyordu. Hz. Peygamber’in isimlerini sı-
raladığı bu kabilelerin kendisine yardımcı olduklarını, onların Allah ve 
Resûlü’nden başka yardımcılarının bulunmadığını ifade eden hadisi bu ta-
rihî gelişmeye işaret etmektedir.[21] Aynı zamanda Medine çevresinin em-

[19] Hadisin farklı varyantları için bkz. Buhârî, “Sayd”, 10; “Cihâd”, 1, 27, 194; “Menâkıbu’l-
Ensâr”, 45; “Meğâzî”, 53; Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 310-312; İbn Şebbe, II, 482- 483. 
Mekke fethinden sonra Müslümanların, “muhacir” ve “a’râb” (bedevî) diye ikiye ayrıldı-
ğı; muhacirlerin şehirlerde yaşadığı, fey ve ganimetten hisse aldıkları; bedevîlerin ise, 
cihad davetine iştirak etmedikleri sürece, bunlardan hisse alamayacakları, kendilerine 
yalnızca zekat verileceği ile ilgili anlayış için bkz. Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zamanında 
Gayr-ı Müslimler, s. 241-247

[20] Nesâî, “Bey’at”, 12; Ahmed b. Hanbel, II, 160, 191, 192, 194, 195; Ebû Ubeyd, el-Em-
vâl, s. 313-314; İbn Şebbe, II, 484-486

[21] Buhârî, “Menâkıb”, 6; Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 188-195
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niyetini sağlamayı hedef alan bu faaliyetler arasında bu bölümde biz, yal-
nızca Hz. Peygamber’e heyet gönderen kabileleri ve heyetleriyle ilgili 
gelişmeleri ele almakla yetineceğiz. Bu kabilelerin ilki Benî Cüheyne ol-
muştur.

Kahtânîler’den Kudâa’ya mensup birçok kolları bulunan 
Cüheyneoğulları, Necid’den göç edip Medine civarında Kızıldeniz ile 
Vâdilkurâ arasında geniş bir sahaya, bilhassa Yenbû bölgesine yerleşmiş-
lerdi. Çeşitli kolları bulunan bu büyük kabileden iki kişinin Bedir 
Gazvesi’ne katılanlar arasında bulundukları bilinmektedir. Hicretin ilk ay-
larında bu kabilenin farklı kollarından iki ayrı heyetin Medine’ye geldiği 
rivayet edilmiştir.

İbn Sa’d’ın aynı râvîden eserine aldığı bu rivayetin ilkinde, 
Resûlullah’ın Medine’ye geldiği günlerde Cüheyne’nin bir kolu olan 
Benî’r-Rebe’a’dan Abdüluzzâ b. Bedr, yanında ana bir kardeşi ve amcası-
nın oğlu Ebû Rev’a ile Medine’ye geldi. Hz. Peygamber onun adını 
“Abdullah” diye değiştirdi; kardeşine : “Sen de düşmanları korkutursun, 
inşallah” buyurdu. Sonra da onların kimler olduğunu sorunca, “Benî 
Ğayyân” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Siz Benî 
Reşedân’sınız” diye onların vadilerinin adı “Ğavâ”yı da “Reşed”[22] diye 
isimlendirdi. Ayrıca Cüheyne’nin el-Eş’ar ve el-Ecred isimli iki dağları 
için de, “O ikisi cennetin dağlarındandır; oralara fitne girmeyecektir” bu-
yurdu. Bu iki zatın Medine’de muhacir olarak kaldıkları anlaşılmaktadır; 
çünkü Hz. Peygamber, oturdukları mahallede onlara bir mescid planı çizdi 
ki bu şehirde planı çizilen ilk mahalle mescidi olmuştur. Mekke fethinde 
Hz. Peygamber Abdullah b. Bedr’e sancak vermiştir.

Hişâm b. Muhammed el-Kelbî’nin ikinci rivayetinde, sahâbeden bu 
kabileye mensup Amr b. Mürre el-Cühenî kabilesinin değer verdiği bir 
putlarının olduğunu ve kendisinin bu putun bakıcısı olduğunu zikreder. 
Sonra da, Hz. Peygamber’in risâlet haberini işitince putu parçalayıp 
Medine’ye gelip Resûlullah’ın huzuruna çıkar. “Müslüman oldum ve ger-
çek şehadeti getirerek onun helal ve haram olarak getirdiklerine iman et-
tim” diyerek Müslüman olur. Amr bu gelişmeleri bir şiir ile de dile getirir. 
Hz. Peygamber, İslâmiyet’e davet için kendisini kabilesine gönderir. Bir 

[22] Cüheyne’nin suyu; bkz. el-Bekrî, Mu’cem, I-II, 653
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adam dışında kabilesinin tamamı onun davetini kabul edip Müslüman olur; 
Amr, davetini kabul etmeyen kimseye beddua eder; müşrik artık söz söy-
leyemez, gözleri görmez olup başkasına muhtaç hale düşer.[23]

Benî Müzeyne Heyeti

Adnânîler’e mensup olan Müzeyneliler, Medine ile Vâdilkurâ arasın-
daki topraklarda, bir kısmı bedevî bir kısmı da hadarî hayat yaşıyorlardı. 
Hicretten hemen sonra bu kabileden birkaç kişi Müslüman olup Bedir ve 
Uhud Gazveleri’ne katılmışlar; Tihâme’nin dağlık bölgesinde, diğer bazı 
kabilelerden kimselerle eşkıyalık yapanları ise, Hz. Peygamber’in varlı-
ğından haberdar olduklarında Medine’ye bir temsilci gönderip Resûlullah’ın 
himayesini istemişlerdi. Hz. Peygamber de onları himayesi altına alacağını 
ve yaptıkları eski fiillerinden dolayı da kendilerini sorumlu tutmayacağını 
yazılı olarak bildirmişti.[24] Diğer taraftan kabilenin Nühm putunun bakıcı-
sı ve lideri bulunan Huzâî b. Abdünühm, putlarını tahrip ettikten sonra 
yanına kabilesinden on kişi alıp Medine’ye gelip Müslüman olmuş ve ka-
bilesinin de Müslüman olacağına dair teminat verdikten sonra yurduna 
dönmüştü. Ancak kabilesi onun İslâmiyet’e girmeleri teklifini reddetti. Bu 
duruma çok üzülen Huzâî Medine’ye tekrar gelemedi.

Kabilenin gecikmesi üzerine Hz. Peygamber, Huzâî’nin verdiği sözü 
hatırlatan, ancak kendisini hicvetmeyen bir şiir inşad etmesini şair Hassân 
b. Sâbit’ten istedi. Hassân inşâd ettiği dört beyitlik kıt’asında, Huzâî’yi 
muhatap alarak özetle şu noktaları vurguladı: “Verilen sözün tutulması, her 
türlü kabahati yıkar, onun kabilesinin en iyi bir şahsiyeti, Resûl’e biat ede-
rek en hayırlı bir şey yapmıştır. Bunun kendisine büyük bir manevî servet 
kazandırdığını, kendisini sıkan ve güçsüz bırakan şeyin ne olduğunu sorup 
soyundan gelenleri sıkmamasına” dikkatini çekti. Bu beyitleri işiten Huzâî, 
Hz. Peygamber’in şairinin kendilerine bu şiiri tahsis etmesine vurgu yapıp 
kabilesinin hâlâ ne durduklarını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bunun 
üzerine Müzeyneliler, “Biz senden ayrı olamayız!” diyerek Müslüman ol-
mayı kabul ettiler ve 400 kişilik bir heyetle Medine’ye gelerek Resûlullah’a 
biat edip Müslüman oldular ( 5 yılı Recep ayı/Aralık 626). Onların hicret 

[23] İbn Sa’d, I, 333-334; eş-Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, VI, 482-483; Caetani, IV, 317-322; 
Hamidullah, I, 438-442; burada Hz. Peygamber’in bu kabilenin kollarına yazdığı mek-
tuplara da yer verilmiştir; Halil Abdülkerim, Devletü Yesrib, s. 140-143; Ahmet Önkal, 
“Cüheyne”, DİA, VIII, 107

[24] İbn Sa’d, I, 270
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yurdunun kendi memleketleri olduğuna karar veren Resûlullah onlara şöy-
le seselendi: “Sizler, nerede bulunursanız bulununuz muhacirlersiniz! 
Mallarınızın başına dönünüz!” buyurdu; onlar da ülkelerine döndüler.[25]

Merhum Muhammed Hamidullah’ın Hz. Peygamber’in Müzeyneliler’e 
ve diğer bazı kabilelere hicret şartını niçin uygulamadığı hususundaki yo-
rumu dikkati çekmektedir: “Resûlullah’ın yeni ihtidâ edenler karşısında, 
vatanlarını terk edip İslâm Ülkesine hicret etmek için karar vermede ısrar 
etmesine rağmen zaman zaman bu vecibenin şiddet ve sertliğini yumuşak 
tutmuştur. Bu gibi istisnâî durumların maksat ve sâiklerini araştıracak 
olursak görürüz ki, Hicret vecibesinin tatbiki de, bunun bazı zümrelerden 
istisnâ edilmesi de tamamen oluşma yolundaki İslâm camiasının iyilik ve 
hayrına mâtuftur. Meselâ Hicretin beşinci yılında Resûlullah, 
Müzeyne’lilerin kendi topraklarında kalmalarına müsâade etti. Gerçekte 
bunlar, Medine’nin 35 kilometre uzağındaki bir bölgede yaşıyorlardı ve 
bunlar yüzlerce muhârip elemana sâhipti; bunların, üzerinde bulundukları 
topraklarda bırakılması, İslâm Devleti Ülkesinin hudutlarını genişletme 
maksadını taşıyordu ve bunların İslâm Ülkesine hicret etmeleri birçok ik-
tisâdî şart ve durumların doğmasına âmil olacak (yani bunların yaşama 
çare ve vasıtalarının bulunması meselesini ortaya çıkaracaktı) ve terkedil-
miş olan münbit topraklar ve sular, yabancılar ve belki de İslâm düşmanla-
rı tarafından işgal edilmiş olacaktı. Bundan başka, Medine ile 
Müzeyne’lilerin ülkesi arasında oturan Gayrimüslim kabileler varsa, bun-
lar her iki taraftan da İslâm arâzisi ile çevrilmiş olacak ve bunları sür’atle 
İslâmlaşmağa sevkeden dînî ve siyâsî bir âmil rolünü oynayacaktı.”[26]

[25] Kabile heyetinin Medine’ye gelişiyle ilgili İbn Sa’d’ın Vâkıdî ve İbnü’l-Kelbî’den nak-
len eserine aldığı bu haberler, muahhar kaynaklarda da aynen tekrar edilmiştir; bkz. 
et-Tabakât, I, 291-292; eş-Şâmî,ise (VI, 632-634), burada Ahmed b. Hanbel, et-Taberânî 
ve el-Beyhakî’nin eserlerine aldıkları bu kabile heyetiyle Medine’ye gelen, kardeşleriyle 
oraya yerleşen ve Hendek Gazvesi’ne katılan Nu’mân b. Mukarrin’nin rivayet ettiği bir 
hadise yer vermektedir. Bu hadise göre Müzeyne heyeti azıklarının olmadığını söyleme-
leri üzerine Hz. Peygamber, Hz. Ömer’e onların karınlarını doyurmasını emretti. Hz. 
Ömer kendisinde çok az miktarda hurma bulunduğunu ve bu kalabalık heyete bunun 
yetmeyeceğini söyleyince, Hz. Peygamber emrini tekrar etmiştir. Bunun üzerine çaresiz 
kalan Hz. Ömer, gelenleri evinin üst katındaki kilere götürüp kalan az miktardaki hurma-
ları onların önüne koymuş, ancak Allah’ın bereketiyle hurmalar herkese yetmiş, üstelik 
eksilmemişti. Ayrıca bkz. Asım Köksal, V, 87-89; L. Caetani, IV, 160-166; Halil 
Abdülkerîm, Devletü Yesrib, 282-285; İbrahim Sarıçam, “Müzeyne”, DİA, XXXII, 250

[26] Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, 1037-1038; ayrıca C. I, s.443-444; burada 
Müzeyneliler’in yurdu, Medine’nin batısında ve 30 km. uzaklıkta gösterilmiştir; Halîl 
Abdülkerîm ise, Müslümanların sayısının artması sonucunda, zamanın değişmesiyle ah-
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MEKKE FETHINDEN SONRA GELEN HEYETLER

Benî Hevâzin Heyeti

Kays Aylân’a mensup Adnân soyundan gelen ve birçok kolu bulunan 
büyük Hevâzin kabilesi, Mekke ile Necid arasında yer alan bir sahada ve 
güneyde Yemen’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşıyordu.[27] Hevâzin 
kabilesinin mühim bir kolunu teşkil eden ve Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesi 
de, Mekke fethinden sonra yapılan Huneyn savaşında onlarla beraber Hz. 
Peygamber’e karşı savaşıp mağlup olmuşlardır (11 Şevval 8/1 Şubat 630). 
Savaşta yenilen Hevâzin ordusunun bir kısmı çöle, Nahle’ye kaçarken, ba-
zıları karargâhlarını kurdukları Evtâs’a çekilmişlerdi. Hz. Peygamber, 
Nahle’ye kaçanların üzerine ayrı bir birlik göndermişse de çevredeki dağ-
lara kaçanlara ulaşmak mümkün olamadığı için takipten vaz geçilmiştir. 
Evtâs’a kaçanların üzerine Ebû Âmir el-Eş’arî kumandasında ayrı bir bir-
lik gönderilmiş, Hevâzinliler burada yenilmiş ve birçok ganimet ele geçi-
rilmesine mukabil, birliğin kumandanı şehîd olmuştur. Hevâzinliler’in 
genç ve hırslı komutanı Mâlik b. Avf en-Nasrî ise Sakîflilerle beraber 
Tâif’e sığınmıştı. Hz. Peygamber kendilerini takip edip Tâif’i muhasara 
etmişse de, şehrin fethine muvaffak olamamıştı.[28]

Huneyn ve Evtâs savaşlarında Müslümanların eline birçok ganimet 
geçmişti. Hevâzinliler’in kumandanlığını yapan Mâlik, Müslümanlarla 
topyekün bir savaşı göze almış, bunun için de, kadın, çocuk, mal ve hay-
vanlarını da yanlarına almalarını askerlerine emretmiş; böylece onların en 
değerli varlıklarını savaş meydanında bırakıp kaçmalarına engel olabilece-
ğini düşünmüştü.[29] Tâif muhasarasına gitmeden önce Hz. Peygamber, 
Huneyn ve Evtâs’ta ele geçen esirlerin ve ganimetlerin Ci’râne’de toplan-
masını emretmişti. Esirler arasında Hz. Peygamber’in sütkardeşi Şeymâ da 
bulunuyordu. Savaşın hemen ardından Şeymâ, kendisini yakalayan asker-

kâmın değişmesi anlayışıyla hicret şartının uygulanmadığını ifade etmiştir; Devlütü 
Yesrib, s. 283-283

[27] Ebû Ubeyde, Kitâbü’n-Neseb, s.244-267; Kehhâle, Mu’cemu Kabâil, II, 1231-1233; M. 
Ali Kapar, “Hevâzin”, DİA., XVII, 276-277

[28] Hevâzin kabilesiyle yapılan Huneyn Savaşı için bkz. İbn Hişâm, II, 437vd.; Vâkıdî, III, 
885vd.

[29] Hevâzinliler ile yapılan savaşlarda 6.000 esir, 24.000 deve, 40.000 koyun ve 4.000 ukıy-
ye gümüş elde edilmişti; bkz. Vâkıdî, III, 943-944; İbn Sa’d, II, 152
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lere Resûl-i Ekrem’in sütkardeşi olduğunu söyleyerek kendisinin ona gö-
türülmesini istedi. Hz. Peygamber doğru söylediğine dair bir delil isteyin-
ce ona çocukluk günlerinde omuzunu ısırdığını hatırlatarak hâlâ fark edilen 
ısırık izini gösterdi. Bunun üzerine kendisini tanıyan Hz. Peygamber çok 
duygulanıp ağladı; ridâsını yere sererek onu yanına oturttu ve kendisine 
ikramlarda bulundu; sütannesi Halîme ve sütbabası Hâris’in vefat etmiş 
olduklarını, sütkardeşleri Abdullah ile Üneyse’nin ve süt amcasının sağ 
olduğunu öğrendi.[30]

Tâif muhasarasını kaldırıp Ci’râne’ye dönen Hz. Peygamber, Huneyn 
Gazvesi’nde ele geçirilen esirlerin ve ganimetlerin hemen dağıtılması ci-
hetine gitmeyip on günden fazla bir süre oyalanıp Hevâzin kabilesinin 
esirlerini ve mallarını aramak için gelip Müslüman olduklarını bildirmele-
rini ümid ediyor ve esirlerini ve ganimetlerini kendilerine iade etmek isti-
yordu. Fakat Hevâzin heyeti geç kalınca, bazı münafıklarla İslâmî bir şuu-
ra henüz sahip olamayan yeni Müslüman olmuş bir kısım bedevîler, 
ganimetleri hemen taksim etmesi için Hz. Peygamber’i incitecek şekilde 
ısrarda bulundular. Bunun üzerine Hz. Peygamber, beytülmal hissesi hu-
musu (beştebir) ayırdıktan sonra, önce ganimet mallarını, sonra da esirleri 
ashâbına dağıttı. Bu taksimden sonra, başkanlığını Hz. Peygamber’in sü-
tannesi Halîme’nin mensup olduğu Sa’d b. Bekir’den Ebû Surad Züheyr b. 
Surad’ın yaptığı ve Hz. Peygamber’in süt amcası Ebû Burkân’ın da bulun-
duğu on dört kişilik Hevâzin heyeti Ci’râne’ye geldi. Resûlullah’a pişman-
lıklarını arz eden heyet mensupları, kendilerinin ve geride bıraktıkları ka-
bile mensuplarının Müslüman olduklarını bildirip esirlerinin ve mallarının 
kendilerine verilmesini şu ifadelerle Hz. Peygamber’den istediler:

- Biz kökü olan bir aşiretiz; başımıza, sana gizli olmayan bir belâ isa-
bet etmiştir. Bize iyilikte bulun ki Allah da sana iyilikte bulunsun! 

Bundan sonra heyet reisi Züheyr söz alıp şunları söyledi:

- Yâ Resûlallah! Şu gölgelikte bulunanlar, senin süt halaların, süt tey-
zelerin ve sana süt verip bakmış kadınlardır. Eğer biz, (Şam’daki Gassânî 
emiri) Hâris b. Ebû Şemir’i veya (Hîre emiri) Nu’mân b. Münzir’i emzir-
miş olsaydık ve başımıza böyle bir durum gelmiş olup kendilerinden affı-

[30] İbn Hişâm, II, 458; Vâkıdî, III, 913
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mızı ve bağışlanmamızı isteseydik kabul ederlerdi. Sen, süt emzirilip bakı-
lanların en hayırlısısın!

Hevâzinliler’in bu talebi üzerine Resûl-i Ekrem şunları söyledi:

- Benim için sözlerin en sevimlisi, en doğru olanıdır; ben sizin daha 
önce gelmenizi bekledim; ama geciktiniz; iki şıktan birisini, ya mallarınızı 
veya esirlerinizi tercih ediniz. 

Hz. Peygamber’in kendilerine esirlerini ve mallarını beraberce vere-
meyeceğini anlayan heyet mensupları:

- Biz, esirlerimizi tercih ediyoruz, diye cevap verdiler. Bu cevap üze-
rine Hz. Peygamber kendilerine şu karşılığı verdi:

- Bana ve Abdülmuttalib oğulları hissesine düşen esirler sizindir, on-
ları serbest bırakıyorum. Diğer esirlerin iadesi için de öğle namazını kıl-
dıktan sonra ayağa kalkarak şunları söyleyiniz: “Biz çocuklarımız ve ka-
dınlarımız hakkında Resûlullah vâsıtasıyla Müslümanlardan, Müslümanlar 
vâsıtasıyla da Resûlullah’tan şefaat dileriz.” 

Ben de sizin için aynı talepte bulunup esirlerinizi size veririm.

Heyet mensupları namazdan sonra yapılan tavsiyeye uygun olarak is-
teklerini dile getirdiler.

Hz. Peygamber de cemaatin huzurunda, kendisine ve Abdülmuttalib 
oğulları’na ait esirleri onlara iade ettiğini ilan edince muhacirler ve ensâr 
da hisselerine düşün esirleri iade edeceklerini, diğer Müslümanların da 
aynı istikamette hareket edeceklerini söylediler. Bu arada Akra’ b. Hâbis, 
kendisine ve kabilesi Temîmoğulları’na, Uyeyne b. Hısn kendisi ve kabile-
si Fezâreoğullarına, Abbâs b. Mirdâs da kendisi ve kabilesi Süleymoğullarına 
düşen esirleri iade etmeyeceklerini söylediler. Süleymoğulları, reislerinin 
sözüne karşı gelip esirleri bırakacaklarını söyleyince Abbâs b. Mirdâs, ka-
bile mensuplarına, kendisini zor duruma düşürdüklerini söyledi.

Esirlerin iadesi hususunda farklı görüşlerin ortaya çıkması üzerine 
Resûl-i Ekrem ayağa kalkarak şunları söyledi:

- Bu kabile mensupları Müslüman olarak geldiler; ben de kendilerine 
rıfk ile davrandım da onları kadın ve çocukları ile malları arasında mu-
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hayyer bıraktım. Onlar da kadınları ve çocuklarını tercih ettiler. Sizden 
kimin yanında esir kadınlardan biri varsa, gönül rızasıyla onu göndersin. 
Ancak içinizden biri bunu kabul etmez hakkını elinde tutmak istiyorsa, o da 
esirini onlara geri versin. Allah’ın bize fey olarak ihsan edeceği ilk gani-
metten altı deveyi onlara vermek bizim üzerimize farz olsun.

Sahâbîlerin biz buna razı olduk ve esirleri teslim ettik diye konuşma-
larına mukabil Hz. Peygamber, daha önce itiraz edenleri göz önüne alarak 
şu emri verdi:

- Şimdi arîflerinizin (kabileyi tanıyan) yanına gidiniz, onlar esirleri 
bize getirsinler de kimin istediğini, kimin istemediğini bilelim.

Bu emir üzerine Zeyd b. Sâbit ensarın, Ömer b. Hattâb muhacirlerin, 
Ebû Rühm el-Gıfârî de diğer Arap kabilelerinin yanına gittiler ve herkesin 
ayrı ayrı rızasını alarak esirleri Hevâzinliler’e verdiler. Sa’d b. Ebû 
Vakkâs’ın hissesine düşün kadın, Sa’d’ın yanında kalmayı tercih etti ve 
ondan bir oğlu oldu.

Hz. Peygamber sütkardeşi Şeymâ’ya, dilerse kendi yanında kalabile-
ceğini, dilerse kabilesine dönebileceğini teklif etti. Müslüman olmayı ka-
bul eden Şeymâ kabilesine dönmek istediğini söyleyince Hz. Peygamber 
ona ve diğer yakınlarına verilmek üzere birçok hayvan ile üç köle ve bir 
cariye hediye ederek yurduna dönmesine izin verdi. Şeymâ bu kölelerden 
Mekhûl’ü cariyesi ile evlendirdi. Diğer taraftan Şeymâ’nın, daha önce bir 
Müslümanı öldürdükten sonra uzuvlarını keserek yaktığı için Hz. 
Peygamber tarafından öldürülmesi emredilen ve kendisiyle birlikte yaka-
lanıp Resûlullah’ın huzuruna getirilen kabilesinden Bicâd adlı şahsın affe-
dilmesini de sağladığı rivayet edilmiştir.[31]

Savaş esirlerinin iadesinden sonra Resûl-i Ekrem, Hevâzin heyetine, 
Huneyn Savaşı kumandanı Mâlik b. Avf’ın ne yaptığını ve nerede olduğu-
nu sordu. Kendisinin kaçıp Tâif kalesine sığındığını ve Sakîf kabilesiyle 
beraber olduğu cevabını verdiler. Bu cevap üzerine Hz. Peygamber:

[31] İbn Hişâm, II, 458-459, 488-490; İbn Sa’d, II, 153-154; bu iki müellif, Hevâzin heyetinin 
Hz. Peygamber’in huzuruna Huneyn Savaşı’ndan sonra gelmesinden dolayı, bu bilgilere, 
“Heyetler Yılı” başlığı altında değil de, bu savaşla ilgili haberler içinde yer vermişlerdir; 
ayrıca bkz. Buhârî, “Meğâzî”, 54; Vâkıdî, III, 913-914, 949-952
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-Kendisine haber veriniz ki, eğer Müslüman olarak gelirse ailesini ve 
mallarını geri vereceğim gibi, kendisine ayrıca 100 deve de ihsan edece-
ğim, buyurdu.

Mâlik b Avf’a bu haber ulaşınca, Hz. Peygamber’in kendisine va’d 
ettiklerini öğrendiklerinde kendisine mâni olacaklarından korktuğu 
Sakîfliler’den habersiz, bir gece atına binerek Tâif’ten ayrıldı ve yolda, 
adamlarına hazırlattığı kendisini bekleyen devesine binerek Ci’râne’de 
(veya Mekke’de) bulunan Hz. Peygamber’in yanına geldi. Hz. Peygamber 
Huneyn Savaşı’ndan sonra onun ev halkı ve mallarını diğer ganimetlerden 
ayırmış, taksim ettirmemiş, Mekke’de bulunan kabilenin halası Ümmü 
Abdullah bint Ebû Ümeyye’nin yanında muhafaza edilmesini emretmişti. 
Kendisinin Müslüman olup gelmesinden memnun olan Hz. Peygamber, 
sözünü yerine getirdiği gibi, kendisine bir sancak vererek Tâif çevresinde 
yaşayan Müslüman olmayı kabul eden Hevâzinliler ile kabilenin Sümâle, 
Selime ve Fehm adlı kollarının başına vali ve kumandan olarak tayin etti. 
Mâlik b. Avf, kendisine bağlı kabileleri yanına alarak başta Sakîfliler ol-
mak üzere müşrik kabilelerle savaştı. Bilhassa Tâif halkının şehir dışında 
meralara çıkan sürülerine baskınlar düzenleyip mallarına el koydu ve ken-
dilerine büyük zarar verdi. Sakîfliler’in 9 (631) yılında Medine’ye gelerek 
Müslüman olmalarında Mâlik b. Avf’ın bu faaliyetlerinin önemli katkısı 
oldu.[32]

Arap yarımadasında yaşayan kabilelerin Medine ile münasebetlerini 
müstakil bir bölümde ele alan W.M. Watt, Hevâzin heyetinin Hz. Peygamber 
ile görüşmesini kısa bir şekilde özetleyip kabilenin reisi Mâlik b. Avf’ın 
tek mes’uliyetinin İslâm’ı kabul etmesi olduğunu vurgular. Sonra, Hz. 
Peygamber’in Beliyy kabilesinin bir kolu olan Cüayloğulları’na yazdığı 
bir mektupta, bu kabilenin, Mâlik’in kendilerine emir tayin ettiği kabileler-
den “siâye” adlı bir vergiyi alacağını söyler. Sonra da siâyenin, bir kölenin 
özgürlüğüne kavuşması için çalışarak ödeyeceği para olduğunu, bunun bir 
vergi değil, kadınların kurtarılması için yapılan bir ödeme olduğunu belir-
tir.[33] Halbuki “Siâye” kelimesi, hürriyetini kazanmak isteyen kölenin bu-

[32] İbn Hişâm, II, 491-492; Vâkıdî, III, 954-956; Huneyn Savaşı ve Hevâzin heyeti için ay-
rıca bkz. Leoni Caetani, İslâm Tarihi, VI, 65 vd.; Tecrîd Tercemesi, VII, 94-104; 
Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 482 vd.; Asım Köksal, VIII, 396-448, 483 vd.

[33]  Watt, Muhammad At Medina, s. 100-101 
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nun için çalışması (sa’y) anlamında olması yanında, bir başka anlamı da 
“zekât, sadaka”dır ve burada da bu anlamında kullanılmıştır. Esasen 
Watt’ın bu bilgiyi aldığı İbn Sa’d’ın eserinde, bu kelimenin “zekât” anla-
mında olduğu da kaydedilmiş bulunmaktadır.[34]

Benî Esed b. Huzeyme Heyeti

Adnân soyundan Mudar koluna mensup Esed b. Huzeymeoğulları, 
Necid bölgesinden Fırat’a kadar uzanan geniş coğrafyada, bedevî hayatı 
yaşayan savaşçı büyük bir kabile idi. Abs, Süleym, Fezâre ve Tay kabilele-
rine komşu idi; Tay kabilesi bunları yerlerinden ettiği için de başlıca rakip 
ve düşmanları olmuştu. Kabilenin kurucusu Esed’in beş oğlundan çeşitli 
kolları vardı. Dağınık halde, hayvancılık yanında, demircilikle (kuyûn) 
meşgul oluyorlar, Kusâs dağından çıkardıkları demir madeninden “Kusâsî” 
adını verdikleri kılıçlarıyla şöhrete ulaşmış bulunuyorlardı. Câhiliye ça-
ğında yapılan dördüncü Ficâr Muharebesi’nde Kureyş’in safında yer al-
mışlardı.[35]

Hz. Peygamber ve Müslümanlarla ilk münasebetleri düşmanlıkla başla-
dı; Kabilenin kâhin ve reislerinden olması yanında, kahramanlığı ve şairli-
ğiyle tanınan Talha[36] b. Huveylid el-Esedî ve kardeşi Seleme ile kabilesin-
den ve Fezâreoğulları’ndan asker toplayarak Uhud Gazvesi’nden henüz iki 
ay geçmeden Medine’ye bir baskın düzenlemek için hazırlıklara başladı. 
Onun bu hazırlığını Tay kabilesinden birinin haber vermesi üzerine öğrenen 
Hz. Peygamber, daha önce davranarak Ebû Seleme kumandasında bir ordu-
yu onların üzerine gönderdi ve yapılan kısa bir çatışmadan sonra Esedliler 
dağılıp dağlara kaçtılar ve ele geçirilen ganimetler alınarak Medine’ye dö-
nüldü (Katan Seriyyesi, Zilhicce 3/Mayıs 625).[37] Esedoğulları’nın bu düş-

[34] İbn Sa’d, I, 270-271; ayrıca bkz. Buhârî, “Meğâzî”, 61; Müslim, “Hacc”, 141; 
Nevevî, Sahîhu Müsim - bi-Şerhi’n Nevevî, VIII, 164; Fîrûzâbâdî, Kâmûs Tercümesi, IV, 
1007

[35] İbn Sa’d, I, 127; İbn Hazm, Cemhere, s. 190-192; Kalkaşandî, Nihâyetü’l-Ereb, s. 37-38; 
Kehhâle, Mu’cem, I, 21-23; M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 521; kabilenin yerle-
şim yerlerinin detayları için de bkz. Reckendorf, “Esed”, İA, IV, 366-368

[36] Hz. Peygamber’den sonra peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı için kendisine “Tuleyha” 
denilecektir; ancak aşağıda ele alacağımız heyet ile ilgili rivayette da adı “Talha” şeklin-
de kaydedilmiştir.

[37] Vâkıdî, I, 340-346
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manlığı Hendek Gazvesi’nde de devam etti; Kureyş’e yardım için Talha ka-
bilesinin sevk ve idaresini üslendi.[38]

Mekke’nin fethinden sonra 9 yılı başlarında (630 ortaları) Esedoğulları, 
aralarında Talha’nın da bulunduğu on kişilik bir heyetle Medine’ye, Hz. 
Peygamber ile görüşmeye geldiler.[39] Heyet adına, kabilenin Benî’z-Zinne 
(veya Zenne) koluna mensup Hadramî b. Âmir Hz. Peygamber’e şöyle 
seslendi:

-Sen bize bir elçi bile göndermemişken biz, kurak bir yılda ve karanlık 
gecelerde yürüyerek sana geldik![40]

Bu sözleriyle o, Hz. Peygamber’i minnet altında bırakmak istiyordu. 
Onların bu tavrına Kur’an-ı Kerîm’de şu ifadelerle cevap verildi:

“Bu bedevîler, “(Biz seninle savaşmadan) Müslüman olduk” diye 
bunu senin başına kakıyorlar. Sen onlara de ki: “Müslüman olmanızı başı-
ma kakmayın. Eğer (imanınız konusunda) gerçekten doğru söylüyorsanız, 
imanı nasip ettiği için, asıl sizin Allah’a minnet borcunuz vardır.” (Hucurât 
49/17).[41]

Hz. Peygamber, Esedoğulları heyeti arasında kabilenin Benî’z-Zinye 
kolununun adını, “Benî’r-Rişde diye değiştirmek istemiştir. Ancak bu ka-
bile mensupları, daha önce adı değiştirilmiş bir kabileyi, “Benî Muhavvele” 

[38] Vâkıdî, II, 443; Mehmet Salih Arı, “Tuleyha b. Huveylid”, DİA, XXXXI, 363
[39] İbn Sa’d, heyet üyelerinin yedisinin isimlerine yer vermektedir (bkz.I, 292). Buradaki 

listede yer alan Talha’nın, heyet üyelerinden yalnızca beşinin adına yer veren diğerlerini 
yazmayan bazı kaynaklardaki( mesela İbn Hacer, İsâbe, II, 95) bilgiler üzerine M. Watt, 
Esedoğulları’nın hepsinin Müslüman olmadığını ve Talha’nın Müslümanların genişle-
mesine direnmek için hazırlıklar yaptığını düşünmektedir ki bu doğru değildir 
(Muhammad, s. 88). İbn Hacer bir başka yerde heyet üyeleri arasında Talha’ya da yer 
verebilmektedir (İsâbe, III, 542).

[40] eş-Şâmî eserinde, onların, “Diğer Araplar’ın seninle savaştıkları gibi savaşmaksızın 
Müslüman olup geldik” ifadelerine yer vermektedir (Sübülü’l-Hüdâ, VI, 404).

[41] İbn Sa’d’ın çok kısa ve öz rivayetinde, onlar hakkında yalnızca bu ayetin nazil olduğu 
nakledilirken, Taberî, Tefsir’inde ise, “Ey Peygamber! Bir kısım bedevîler (a’râb) sana 
gelip, “Biz iman ettik” demişlerdi. Sen onlara de ki: “Siz gerçek mânada iman etmediniz; 
en iyisi siz, “Teslim olduk” deyin. Çünkü iman sizin kalblerinize henüz tam olarak yer-
leşmedi…” diye başlayan Hucurât 49/14-17 ayetlerinin inzal buyurulduğunu kaydetmek-
tedir (Câmi’u’l-Beyân, XXVI, 89-92; ayrıca bkz. Elmalılı, VI, 4481 vd.).
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(adı değiştirilmiş) diye ayıpladıkları için bu değişikliğe razı olmamış ve 
babalarının ismini tercih etmişlerdir.[42]

Hz. Peygamber heyette bulunan Nekâde b. Abdullah el-Esedî’den bi-
nilmeye elverişli, sütlü ve yanında yavrusu bulunmayan bir deve istedi. 
Kendi develeri arasında bu vasıfta bir deve bulamayan Nekâde, amcası 
oğlu Sinân’ın sürüsünde bulunan deveyi getirdi. Hz. Peygamber, devenin 
memesini sıvazlayıp Nekâde’yi çağırdı ve kendisine devenin memesinde 
biraz süt kalıncaya kadar sağmasını istedi ve hayvanın memesinde kalan 
sütün, geride kalan sütün inmesini sağlar, diye de ekledi. Sağılan sütü ken-
disi ve yanında bulunan ashabına içiren Hz. Peygamber, kalanını da 
Nekâde’ye içmesi için verirken şöyle dua etti: “Allahım! Bu deveye ve onu 
bize bağışlayana bereket ver.” Nukâde’nin, deveyi getireni de eklemesini 
istemesi üzerine, “Getirene de” diye duasını tamamladı.[43]

Heyet üyesi Hadramî’nin Medine’deki ikameti esnasında Kur’an-ı 
Kerîm öğrendiğiyle ilgili dikkati çeken bir haberi de zikretmek uygun ola-
caktır. Resûlullah bir gün Hadramî’ye, “Kur’an’dan bir şey okur musun?” 
diye sorunca, aynı zamanda iyi bir şair olan Hadramî, A’lâ suresinin ilk üç 
ayetini okuduktan sonra, ayetin ifadesine uygun seçili bir ifade ile kendine 
ait bir cümle ekleyince Hz: Peygamber, “Ona sakın bir ilave yapma! O şifa 
veren ve yeterli olandır” buyurarak kendisini ikaz etmiştir.[44]

Esedoğulları heyeti, kuşların uçuşundan uğursuzluk çıkarma, kehanet-
te bulunmak, taş parçalarını kullanarak geleceğe dair bilgi ve hükümler 
vermek gibi bazı hususların hükmünü Resûlullah’tan sordular. Hz. 

[42] İbn Sa’d, I, 292; İbn Sa’d’ın sonradan bulunup yayımlanan Sahabenin dördüncü Mekke 
fethinden sonra Müslüman olanlar bölümünde yer alan Hadramî b. Âmir’in haltercümesi 
kısmında, bu kabile koluna adı verilen Mâlik’in annesi Selmâ, onu küçükken oynatır ve 
kendisine “büyüttüğüm bu çocuğum, benim “zinyem”dir derdi. Bir anne veya babanın 
son çocuğu anlamına gelen bu lakab onun ve kabilesinin adı olmuştur. Hz. Peygamber’in 
Abdüluzzâ adını “Abdullah” olarak değiştirmiş bulunduğu kabileyi istiskal için kullan-
dıkları “Benî’l-Muhavvel” gibi bir değişikliği uygun bulmadıkları anlaşılmaktadır 
(Tabakât (thk. es-Sellûmû ), II, 506).

[43] İbn Sa’d, I, 293
[44] İbn Sa’d, Tabakât (thk. es-Sellûmî), II, 506-507; İbn Hacer, İsâbe, II, 95-96; burada A’lâ 

suresi yanında, Abese suresinin okunduğu da rivayet edilmektedir. Hadramî, “Ki O 
(Yüce Rabbin), hamile olan kadına iyilik etti de kalbiyle karnı arasından hareket eden 
canlı bir varlık çıkardı” cümlesini eklemiştir; ayrıca bkz. Cevâd Ali, el-Mufassal, IX,898-
899
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Peygamber bunların yapılmasının doğru olmadığını buyurarak bunları 
yapmaktan kendilerini men etti. Cahiliye çağında yaptıkları son bir adetle-
rini, yere çizgi çizmek şeklinde yapılan “remil atmak”ın hükmünü de sor-
dular. Hz. Peygamber: “Bu iş peygamberlerden birisine öğretilmişti; kimin 
çizgisi onun çizgisine uygun düşerse, öğrenmek istediği şeyi bilebilir” 
diye cevap verdi.[45]

Esedoğulları heyetinin Medine’de kaç gün kaldıkları, kimin evinde 
misafir edildikleri ve kendilerine hediye verilip verilmediğine dair kay-
naklarda bilgi verilmemiştir.[46]

Benî Sakîf Heyeti

Câhiliye Çağı’nda Hicaz bölgesinin üç büyük şehrinden birisi olan ve 
Vec adlı vadisiyle meşhur Tâif’te yaşayan Adnânîler’e mensup 
Hevâzinoğulları’nın büyük bir şubesi olan ve bazı kollara ayrılan Sakîf 
kabilesi, tarım ve hayvancılık yanında, çeşitli el sanatları ve ticaretle uğra-
şıyordu.[47] Arap toplumunda Menât ve Uzzâ ile birlikte en çok saygı gören 
putlardan biri olan beyaz taştan yapılmış Lât, Sakîf kabilesinin putu idi ve 
Tâif’te bulunuyordu. Sâkîfliler, altında hediyelerin muhafaza edildiği bir 
çukur açıp tıpkı Kâbe gibi üzerine örtü örttükleri ve “beytü’r-rabbe” adını 
verdikleri bir bina yapmışlar ve onun önünde yalnızca kurban kesmekle 
yetinmiyorlar, etrafında tavaf da ediyorlardı. Kureyşliler ile Sakîfliler ara-
sındaki rekabet ve düşmanlık sebebiyle Tâif’teki beyaz taş Mekke’deki 
siyah taşın (Hacerülesved) karşılığı kabul edilmiş, şehrin etrafı harem böl-
gesi kabul edilip Tâif bir tür hac mekânı haline getirilmek istenmiş, böyle-
ce şehrin ekonomik ve turistik cazibesi artırılmaya çalışılmıştır.[48]

[45] İbn Seyyidi’n-Nâs, Uyûnu’l-Eser, II, 250-251; eş-Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VI, 404-405
[46] Heyet mensuplarının hal tercümeleri için bkz. İbn Sa’d, Tabakât (thk. es-Sellûmî), II, 

501-516; kabile heyeti için ayrıca bkz. eş-Şâmî, VI, 404-409; Leoni Caetani, İslâm 
Tarihi, VI, 168-172; Asım Köksal, IX, 52-60; H. Kindermann, “Asad”, EI(2)(Fr.), I, 704-
705; Cengiz Kallek, “Esed”, DİA, XI, 363-365; Halîl Abdülkerîm, Devletü Yesrib, s. 49-
52

[47]  İbn Hazm, Cemhere, s. 266-269, 468; Kalkaşandî, Nihâyetü’l-Ereb, s. 166, 198-199; 
Kehhâle, Mu’cem, I, 148-151; 

[48] Tevfîk Fehd, “Lât”, DİA, XXVII, 107-108
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Resûlullah ile Sakîfliler’in münasebetleri Mekke döneminden başla-
yarak büyük bir düşmanlık çizgisinde geliştiği bilinmektedir. Kureyşli 
Velîd b. Muğîre’nin; “Kur’an ya bana ya da Tâif’teki Sakîf kabilesinin 
reisi Ebû Mes’ûd Amr b. Umeyr’e inerdi” sözlerine Yüce Allah’ın “Onlar: 
‘Şu Kur’an iki şehrin birinde bulunan büyük bir adama indirilseydi ya de-
diler.’ Ey Muhammed! Onlar mı Rabbinin rahmetini paylaştırıyorlar? 
Onların dünya hayatındaki geçimlerini aralarında Biz taksim ettik…” 
(ez-Zuhruf 43/31-32) âyetlerini inzal buyurduğundan beri devam ediyor-
du. Bu düşmanlığın sona ereceği ümidiyle Resûlullah, peygamberliğinin 
onuncu yılının şevval ayında (Ocak 620), Mekke müşriklerinin tavırlarının 
gittikçe sertleşmesi üzerine yeni bir merkez umuduyla yanına aldığı Zeyd 
b. Hârise ile Sakîliler’i İslâmiyet’e davet etmek istedi. Ancak Hz. 
Peygamber’in davetine karşı çıkan Sakîfliler, kendisiyle alay edip onu 
ayak takımına taşlattılar ve yaralanmasına sebep oldular. Kendilerine bed-
dua etmeyen Resûlullah onların hidayeti için dua etmekle birlikte o günler-
de yaşadıklarının Uhud gününden daha şiddetli olduğunu dile getirmiştir.[49]

Sakîflier, Kureyşliler ile aralarındaki çekişmelere, Ficâr savaşları so-
nucunda Kureyş’in Tâif ticaretini denetim altına almasına rağmen, İslâm 
davetine karşı onların safında yer almaya devam ettiler. Hicretten sonraki 
Uhud ve Hendek gazveleri başta olmak üzere Medine’ye karşı yürütülen 
bütün mücadelelere onların safında yer almaktan çekinmediler. 
Hudeybiye’de Kureyş adını müzakereleri yürüten Urve b. Mes’ûd bu kabi-
leye mensuptu. Mekke fethi için ordusuyla yola çıkan Resûlullah’ın belki 
de Tâif üzerine yürüyeceğinden endişeye kapılan Sakîfliler, şehrin etrafını 
çeviren surları takviye edip savaş hazırlıklarına başladılar. Hz. 
Peygamber’in Mekke’yi fethedip Tâif yolu üzerinde Nahle’de bulunan 
Uzzâ putunu tahrip ettirmesi üzerine sıranın kendi putları Lât’a geleceğini 
düşünerek harekete geçip o sıralarda akrabaları olan Hevâzinliler’in 
Müslümanlarla savaşmak üzere hazırlık yaptıklarını öğrenince onların sa-
fına katılarak Huneyn Savaşı’da onlarla birlikte yenilip Tâif’e kaçtılar. 
Huneyn savaşının kumandanı Mâlik b. Avf da onlarla birlikte bu şehre sı-
ğındı. Kendilerini takip eden Hz. Peygamber Tâif’i muhasara etmekle bir-
likte fethine muvaffak olamadı. Huneyn savaşının kumandanı Mâlik b. 
Avf, Tâif muhasarasından sonra Ci’râne’de bulunan Hz. Peygamber’in 

[49] Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 7; İbn Hişâm, I, 361; Taberî, Tefsîr, XXV, 39-41
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yanına gelip Müslüman oldu. Tâif çevresinde otlayan hayvanlarına baskın-
lar düzenleyerek Sakîfliler’i baskı altına almak suretiyle onların Müslüman 
olmak üzere Medine’ye gelmek mecburiyetinde kalacaklarını bildirerek 
Resûlullah’tan izin aldı (6 Zilkade 8/25 Şubat 630).[50]

Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra Sakîf ileri gelenlerinden Urve b. 
Mes’ûd, Ci’râne ve Mekke’de umre ziyaretinden sonra ordusuyla 
Medine’ye dönmekte olan Resûlullah’a yolda ulaşıp Müslüman oldu. 
Sonra da Sakîfliler’i İslâmiyet’e davet etmek üzere izin istedi. Onların 
kendilerini beğenmiş olduklarını ve bu daveti kabul etmeyeceklerini bilen 
Resûlullah, gitmemesini, çünkü kabilesinin kendisini öldürebileceğini 
söyledi. Hz. Peygamber’in bu görüşlerine karşılık Urve: “Yâ Resûlallah! 
Onlar beni çocuklarından daha fazla severler” diyerek gitmekte ısrar etti. 
Hz. Peygamber de izin verdi. Tâif’e giden Urve evinin odasından 
Sakîfliler’e Müslüman olduğunu söyleyip onları da Müslüman olmaya da-
vet etti. Kendisini ok yağmuruna tutarak ağır şekilde yaradılar; Sakif’in iki 
kolu Mâlikoğulları ile Ahlâf’a mensup olanlar, Urve’yi kendilerinin öldür-
düğü yarışına bile girdiler. Ağır yaralı Urve’ye kanının davası için ne ya-
pılmasını istediğini sorduklarında: “Bu, Allah’ın bana büyük bir ikramıdır; 
beni şehadet şerbetiyle sulamıştır: ‘Sizden beni, Resûlullah’ın yanında sa-
vaşıp şehid olanların yanına defnetmenizi istiyorum’” dedi. Kendisini Tâif 
muhasarası esnasında şehid olan sahâbîlerin yanına defnettiler. Onun şeha-
detini öğrenen Resûlullah: “Onun kavmiyle olan durumu, Yâsin sahibinin 
kavmiyle olan durumuna benzer” buyurmuştur.[51]

Sakîf kabilesi mensupları Urve’nin şehadetinden birkaç ay sonra ken-
di aralarında ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Kabilenin dâhîlerin-
den Amr b. Ümeyye, aralarındaki bir ihtilaf yüzünden küs olduğu ve kabi-
lenin Medine’ye göndereceği lideri Abdüyâlîl b. Amr’a bir adam 
göndererek durumlarını görüşmek istedi. Görüşme isteğinin kabul edilme-
si üzerine Amr, Abdüyâlîl’e şunları söyledi: “Başımıza gelen şeylerden 

[50] İbn Sa’d, I, 313; Watt, s. 102-103; Mustafa Küçükaşcı, “Sakîf”, DİA, XXXVI, 10-11; 
a.mlf., “Tâif”, XXXIX, 443-445

[51] Urve için Hz. Peygamber’in bu benzetmesi, halkından kendisini öldürmeye karar veren-
ler için Yâsin sahibi: “O zaman kendisine “cennete gir” denildi; o da şöyle sızlandı: ‘Ah 
keşke halkım gerçeği bilseydi’” (Yâsin 36/26) âyetine atıfta bulunduğu anlaşılabilir. 
Urve için bkz. İbn Hişâm, II, 537-538
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kurtuluş yoktur; gördüğün gibi, Hz. Peygamber’i kastederek, şu adamın 
başarılarını görüyorsun; Araplar’ın hepsi Müslüman oldu; sizin de onlarla 
savaşacak gücünüz bulunmamaktadır. Buna göre oturup bir karar veriniz” 
dedi. Bununu üzerine kabile mensupları bir araya gelip yayılan hayvanla-
rının emniyette bulunmadığını ve yola çıkan insanların da önünün kesildi-
ğini söyleyerek bu işe bir çare bulunmasını dile getirdiler. Sonunda Urve b. 
Mes’ûd gibi birisini Resûlullah’a göndermeye karar verdiler ve bunun için 
de, şehid edilen Urve ile aynı yaşta bulunan Abdüyâlîl’e teklifte bulundu-
lar. Urve’ye yapılan şeylerin kendisine de yapılabileceğinden korkan 
Abdüyâlîl, yanında başka kimselerin de bulunduğu bir heyet halinde gidil-
mesini istedi. Bunun üzerine Ahlâf’tan iki, Mâlikoğulları’ndan üç kişi-
yi[52] onunla birlikte göndermeye karar verdiler.

Sakîf heyeti Abdüyâlîl başkanlığında Medine’ye hareket etti; şehre 
yaklaştıklarında Kanât adlı yerde, Hz. Peygamber’in ashâbının binek hay-
vanlarını sıra ile otlatan ve o sırada bu mevkide nöbette bulunan kabilele-
rinden Muğîre b. Şu’be’yle karşılaştılar. Binek hayvanlarını Sakîfliler’e 
bırakan Muğîre, onların gelişini müjdelemek üzere süratli bir şekilde Hz. 
Peygamber’in yanına gitti. Resûlullah’ın yanına girmeden önce Muğîre, 
Hz. Ebû Bekir ile karşılaştı. Kendisine Sakîfliler’in, kabileleri, ülkeleri ve 
malları için Hz. Peygamber’den bir mektup almak şartıyla İslâm üzere biat 
etmek için geldiklerini haber verdi. Hz. Ebû Bekir, bu sevindirici haberi 
ondan önce kendisinin Hz. Peygamber’e söylemesine izin vermesi için on-
dan söz aldı ve Resûlullah’ın yanına girip Sakîf heyetinin geliş müjdesini 
verdi; onların gelişine Resûlullah sevindi. Sonra Muğîre sevinçli bir şekil-
de Resûlullah’ın yanına girip kabilesi Sakîf’in, ileri süreceği şartlara bağlı 
kalarak İslâmiyet’e girmek ve kabilelerinden geride kalanlar ve toprakları 
için bir yazı yazdırmak arzusuyla geldiklerini söyledi. Onun bu haberi üze-
rine Hz. Peygamber: “Daha önce kimseye vermediğim her şartı ve mektu-
bu onlara vereceğim; kendilerine müjdele” diye karşılık verdi.[53]

[52] Diğer beş kişinin isimleri kaynakta zikredilmiştir; bkz. İbn Hişâm, II, 539; heyet sayısı-
nın yetmiş kişi olduğuna dair rivayeti zikreden İbn Sa’d, heyet mensuplarının on kişiden 
fazla olduğu rivayetinin daha doğru ve sahih, isimleri verilen altı kişinin ise heyetin ileri 
gelenleri olduğunu tasrih eder (Tabakât, I, 313).

[53] İbn Hişâm, II, 537-540; Vâkıdî, III, 964; İbn Sa’d, I, 313
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Kafilenin yanına dönen Muğîre, Hz. Peygamber’in müjdeli haberini 
onlara söyledikten sonra Resûlullah’a nasıl selam vereceklerini ve nasıl 
davranacaklarını anlattı; öğle istirahatinden sonra da kafileyi Hz. 
Peygamber’in huzuruna götürdü. Heyet mensupları Muğîre’nin öğrettikle-
rine hep riayet etmekle birlikte, selamlarını Cahiliye usulü üzere “en’im 
sabahan” şeklinde verdiler. Belki de onların bu şekilde selam vermelerin-
den olsa gerek sahâbîler: “Yâ Resûlallah! Müşrik oldukları halde onlar 
Mescid’e girdiler” diye tavır koyduklarında Hz. Peygamber: “Hiçbir şey 
yeryüzünü kirletemez” diye onlara cevap verdi.[54]

Hz. Peygamber Sakîf heyetinden Ahlâf’tan olanlar Muğîre b. Şu’be’nin 
evinde, Mâlikoğulları’nın ise, onun evinin yanında Mescid-i Nebevî’nin 
avlusunda kurulmasını emrettiği üç ayrı deri çadırda misafir kalmalarını 
kararlaştırdı. Onun bu kararının sebebi, Sakîf heyetinin, geceleri teheccüd 
namazı kılan sahâbenin okuduklarını dinlemelerini ve farz namazlardaki 
saflarını görmelerini sağlamak içindi. Heyet mensupları Muğîre’nin evin-
de yemek yiyorlar, abdestlerini alıyorlar, Mescid’e gidiyorlar ve istedikle-
rini yapabiliyorlardı. Hz. Peygamber de zaman zaman onlara yemek gön-
dererek ikramda bulunuyor, bilhassa yatsı namazından sonra yanlarına 
gelip kendileriyle sohbet ediyordu.[55] Sakîfliler, Resûlullah ile aralarındaki 
görüşmelerde ve tartışmalarda aracılık yapan ve yapılacak anlaşma metni-
ni de yazacak olan Hâlid b. Sa’îd’ın Hz. Peygamber’in gönderdiği yemeği 
tatmadan önce, yemeye başlamıyorlardı. Bu durum onların Müslüman ol-
maya karar vermelerine kadar devam etti.[56] Yemek konusu ele alınınca 
Sakîf heyetinin Ramazan ayı içerisinde oruç tutmaya da başlamalarını bu-
rada zikretmek uygun olacaktır. Hz. Peygamber Ramazan’ın kalan günle-
rinde oruç tutmalarını Sakîf heyeti mensuplarına emretmiş; onların iftar ve 
sahur yemeklerini de Bilâl-i Habeşî ile göndermiştir. Bir gün Bilâl onların 
iftarlıklarını getirince henüz güneşin batmadığını düşünerek Resûlullah’ın 
kendilerini sınamak için yemeklerinin erken gönderildiğini, güneşin henüz 
batmadığını Bilâl’e söylediler. Bunun üzerine Bilâl: “Resûlullah iftar et-
medikçe sizin yanınıza gelmedim” diyerek onların oruçlarını açmalarını 
söylediği gibi, sahur yemeğinde de “tanyerinin ağardığını görüyoruz” di-

[54] Vâkıdî, III, 964
[55] Vâkıdî, III, 965; İbn Hişâm, II, 540; İbn Sa’d, I, 313
[56] İbn Hişâm, II, 540
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yerek aynı hassasiyeti gösterdiklerinde Bilâl: “Resûlullah yemeğini yeme-
ye başlamadıkça size gelmedim” diyerek onların yemeklerini yemelerini 
sağlamıştır.[57]

Sakîfliler dinledikleri bir hutbesinde Hz. Peygamber’in yalnızca 
“Allah’tan başka ilah yoktur” ibaresiyle şehadet getirmesine mukabil, ken-
disinin peygamberliğine imanı zikretmediğini şu sözleriyle dile getirmiş-
ler: “O bize kendisinin Allah’ın Elçisi olduğuna şahitlik etmemizi istiyor; 
fakat hutbesinde kendisi bu şehadette bulunmuyor.” Onların bu sözlerine 
Hz. Peygamber, okuduğu hutbesinde: “Ben, ‘Allah’ın Elçisi olduğuma’ 
şahitlik eden ilk kimseyim!” ifadesiyle cevap vermiştir.[58]

Sakîfliler’in Müslüman olmak için ileri sürdükleri şartları ve Hz. 
Peygamber ile tartışmalarını ele almadan önce, heyette bulunan genç 
Osman b. Ebû’l-Âs’ın Müslüman olmasını ele almak uygun olacaktır. 
Heyetin Hz. Peygamber ile görüşmesi esnasında develeri ve eşyaları bek-
leyen Osman, heyet üyelerinin öğle sıcağında uykuya daldıklarında Hz. 
Peygamber’in yanına gelir, İslâmiyet ile ilgili sorular sorar, Kur’an-ı 
Kerîm dinler, bazı sureleri ezberlerdi. Hz. Peygamber’i bulamadığı za-
manlarda ise Hz. Ebû Bekir veya Übey b. Ka’b’ın yanına gider, Kur’an öğ-
renmeye ve sorduğu soruların cevabını almaya devam ederdi. 
Ayrıca Kur’an’ı iyi öğrenebilmesi için Hz. Peygamber’den kendisine dua 
etmesini istediğinde Resûlullah’ın : “Hiç kimse senin benden istediğini 
istemedi” diyerek dua ettiği rivayet edilmiştir. Osman, kafile mensupların-
dan önce Müslüman olup Hz. Peygamber’e biat etti. Kafile Medine’den 
ayrılırken Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir’in tavsiyesini de göz önüne ala-
rak Kur’an’ı en iyi bilen Sakîfli olarak kendisini imamete ve şehrin valili-
ğine tayin edecektir.[59]

Kaynaklarda Sakîf heyetinin Müslüman olmak için bazı dinî emirler-
den muaf tutulmak ve bazı imtiyazlar elde etmek için Hz. Peygamber ile 
müzakerelere giriştiklerine dair çeşitli ve bazen de birbiriyle çelişkili olan 
çok zengin rivayetlerin yer aldığını görüyoruz. Bu rivayetler yanında, Hz. 
Peygamber’in Sakîf kabilesi için yazdığı bir anlaşma metninin varlığı da 

[57] Vâkıdî, III, 968: İbn Hişâm, II, 540-541
[58] Vâkıdî, III, 965-966
[59] Müslim, “Salâ”, 186; Vâkıdî, III, 966, 968-970; İbn Hişâm, II, 540; Asri Çubukçu, 

Ôsman b. Ebü’l-âs”, DİA, XXXIII, 464
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bu farklı haber ve rivayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda araş-
tırmacıları farklı sonuçlara ulaştırmaya yönlendirdiği dikkati çekmektedir. 
Bu konuları geniş bir şekilde ele alan merhum Muhammed Hamidullah, 
Sakîf heyeti mensuplarının İslâmiyet’i kabul etmeye hazır olduklarını be-
yan etmeleri yanında, aşağıdaki şartları da ileri sürdüklerini yazmaktadır; 
bunları da şöylece tespit etmektedir:

1. Tâifliler günlük namazlardan muaf tutulacaklardır.

2. Yine onlar zekât ödemekten de muaf tutulacaklardır.

3. Onlar mecburî askerlik hizmetinden (yani Cihâd’dan) muaf tutu-
lacaklar.

4. Tâif şehri mukaddes bir şehir (harem) olarak tanınacaktır (yani 
Mekke gibi; bu şart ile heyet belki de Kâ’be Haccı mecburiyetin-
den muaf tutulmak istiyordu).

5. Şehre ait putun içinde bulunduğu mabed yıkılmayacaktır (acaba 
bu şart putperest ibadetlere devam edebilmek için miydi?).

6. Gayrı meşru cinsî münasebet’ler onlar için yasaklanmayacaktır.

7. Faizli borç vermeler de aynı şekilde yasaklanmayacaktır.

8. Alkollü içkileler’in içilmesi onlar için yasaklanmayacaktır.

Bu tespitlerinden sonra Hamidullah: “Hattâ kaynaklarda öyle kayıtlar 
vardır ki bunlara bakacak olursak hey’et bu şarları baştan aşağı yazıyla 
tesbit etmiş ve sadece Muhammed (sas).’ın mühürleyeceği yeri boş bırak-
mıştı…” ifadelerini kullanmıştır.[60]

Kaynaklarda yer alan rivayetlere ve bazı araştırmalardaki görüşleri de 
beraberce ele alarak bu sekiz maddede bulunan Sakîfliler’in isteklerini ve 
Resûlullah’ın kararlarını sırasıyla ele alacağız.

1- Namaz meselesi: Sakîf heyeti Medine’de bulunduğu esnada Hz. 
Peygamber ile çeşitli görüşmelerde bulunmuşlar, isteklerini dile getirmiş-
ler ve çeşitli konuları tartışmışlardır.[61] Bunlar arasında kendilerinin na-

[60] Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 497
[61] Vâkıdî, III, 966
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mazdan muaf tutulmalarını da istemişlerdir. Onların bu isteklerine Hz. 
Peygamber: “İçinde namaz bulunmayan dinde hayır yoktur” buyurarak 
onların bu isteklerini reddetmiştir.[62] Sakîf temsilcileri: “Yâ Muhammed! 
Bizim için bir zül olmasına rağmen senin için namazı kılacağız” karşılığını 
vermişlerdir.[63] Vâkıdî ve İbn İshâk’ın rivayetlerinde yer almayan, buna 
karşılık bazı kaynaklarda Sakîfliler’in rükû ve secdeden dolayı namaz kıl-
mayı zül olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Mukâtil b. Süleyman, İsrâ 
Suresi 17/73. ayetinin[64] tefsirinde Sakîliler’in namaz kılmamak şartını ile-
ri sürerken “eğilmeyeceğiz” (lâ nuhnî) ifadesiyle namaz kılmayacaklarını 
şart koştuklarını; Hz. Peygamber’in de onlara: “rükû ve secdesi olmayan 
bir dinde hayır yoktur” cevabıyla onların bu isteğini reddettiğini naklet-
mektedir.[65] Aynı ayetin tefsirinde Zemahşerî ise Sakîfliler’in namaz kıl-
mamak için ileri sürdükleri görüşlerini “rükû ve secde etmeyeceğiz” (lâ 
nücebbî) anlamına gelen bir ifadeyi Hz. Peygamber’in huzurunda dile ge-
tirdiklerini ve Hz. Peygamber ile aralarındaki anlaşma metnini yazan Hâlid 
b. Saîd’e “rükû ve secde etmeyeceklerdir” (lâ yücibbûne) ifadesinin yazıl-
masını istemişlerdir. Kâtibin onların bu isteğini yerine getirmeyip Hz. 
Peygamber’in yüzüne baktığı sırada Mescid’de bulunan Hz. Ömer’in aya-
ğa kalkıp kılıcını da çekerek: “Ey Sakîf cemaati! Peygamberimizin kalbini 
yaktınız! Allah da sizin kalplerinizi ateşte yaksın!” diye karşılık verince 
Sakîfliler: “Biz seninle konuşacak değiliz, biz Muhammed ile konuşuyo-
ruz” demişlerdir.[66] Sakîfliler ile tartışılan konuların ilkini tamamlarken bir 

[62] İbn Hişâm, II, 540; Vâkıdî, III, 968
[63] İbn Hişâm, II, 540
[64] Gerek Mukâtil gerekse de Zemahşerî’nin sebeb-i nüzulü olarak gösterdikleri bu ayetin 

meali şöyledir: “O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere Bize 
yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine 
dost yapacaklardı.” İleride Lât putunun yıkılması konusunu ele alırken, Mekkî olan bu 
suredeki Medenî olan bu ayetin nazil oluşunun yine Sakîf ile ilgili olmak üzere, ama 
başka bir gerekçeyle tekrar ele alacağız.

[65] Tefsîru Mukâtil b. Süleymân (thk. Abdullah Mahmûd Şehâte), Beyrut 1423/2002, II, 543
[66] Zemahşerî, el-Keşşâf (thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvız), Riyâd 

1418/1998, III, 538. Rükû ve secde için insanın Yüce Rabbi önünde eğilmesini içine 
sindiremeyen başkalarının bulunduğuna da burada kısaca işaret edelim. Hz. Ali’nin an-
lattığına göre Hz. Peygamber, amcasının evinin avlusunda kendilerini gören Ebû Tâlib’e: 
“Amcacığım! Gelsen de birlikte namaz kılsak” davetine Ebû Tâlib: “Ey kardeşimin oğlu! 
Biliyorum sen doğru yoldasın; ancak butum diğerlerinden daha yüksek olsun diye secde 
etmek istemiyorum; fakat Ca’fer! Sen in de amcanın oğlunun yanında namaz kıl” demiş-
tir (Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Kahire 1349/1931, II, 274). Bir başka örnek için 
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noktayı zikretmemiz uygun olacaktır. Yapılan anlaşma metni Ebû Ubeyd 
tarafından muhafaza edilmiş ve kabul edilen hususlar orada geniş şekilde 
yer almıştır. Namaz meselesi bu metinde zikredilmediği için burada ona 
herhangi bir atıfta bulunulmamıştır. İlgili olan maddelerde Hz. 
Peygamber’in Hâlid b. Saîd’e yazdırdığı bu metne atıf yapılacağı gibi ba-
zılarını da yalnızca bu metin üzerinden inceleyeceğiz.[67]

2- 3- Zekât ve Cihâd meselesi: Bu iki konuyu beraberce ele almamı-
zın sebebi, Sakîf heyetiyle yapılan anlaşma metninde yan yana birlikte zik-
redilmelerinden ve her ikisinin delaletinin, yaygın bir şekilde yanlış anla-
şılmasından ve değerlendirilmesinden dolayıdır. Hz. Peygamber ile heyet 
mensuplarının tartışmalarına yer veren kaynaklarda bu iki konunun yer 
almadığını; Sakîfliler’in hazırladıkları iddia edilen metin ile Ebû Ubeyd’in 
eserinde yer alan anlaşma metninde bu iki konu, “lâ yuhşerûne ve lâ 
yu’şerûne” ifadeleriyle yer almaktadır.[68] Sakîfliler’in isteği olarak kabul 
edildiğini ifade eden Hamidullah bu iki kelimeyi, “…onları mecburî askerî 
hizmet (yani Cihâd)’ten ve zekât vergisi ödemekten muaf tutmuştur” diye 
anlamıştır.[69] Bu anlayışın doğru olmadığını yukarıda Bâhile kabilesini ele 
alırken de ifade etmiştik. “Lâ yuhşerûne”, hayvanlarının zekâtını verirler-
ken bulundukları yerde alınmasını, bunun için onların toplanılmamasını, 
yani zekât âmilinin zekâtları nerede alacağını tasrih etmekte; savaş veya 
cihaddan muaf tutulmalarını ifade etmemektedir. “Lâ yu’şerûne” ise, ken-
dilerinden onda bir ticaret vergisi alınmayacağını ifade etmektedir. Onda 
bir (üşr) ifadesinin tarım ürünlerinden alınan ve miktarı onda bir olan zekât 
ile bu verginin ilgisi bulunmamaktadır. Öşür veya aşâr vergisi olarak 

mütenebbî Tuleyha’nın sözlerine (Belâzürî, Fütûh, s. 115-116; Yâkût, Mu’cemü’l-
Büldân, II, 408) bakınız.

[67] Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 276 vd.; ayrıca bkz. İbn Zenceveyh, el-Emvâl, II, 453 vd.; 
Hamidullah, Mecmûatü’l-Vesâik, s. 236-239; M. J. Kister, “Tâif İle İlgili Bazı 
Mülahazalar”, C. Ün. İ.F. Der., VIII/1, 233-234

[68] Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 277. Hamidullah bu anlaşma metnini 22 madde halinde düzen-
lemiş (bkz. Mecmû’atü’l-Vesâik, s. 237-238); ayrıca diğer eserinde metnin tercümesini 
vermiştir (bkz. İslâm Peygamberi, I, 499-501).

[69] Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 498; aynı anlayışı benimseyen bazı araştırmalar için 
de bkz. Asım Köksal, IX, 308; İrfan Aycan, “Sakîf Kabilesi ve Tâif Şehrine İslâm Tarihi 
Açısından Bir Bakış”, Ankara Ün. İ.F. Der., XXXIV, 230; Selman Başaran, 
“Abdüyâlîl”, DİA., I, 505; Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Sakîf”, DİA., XXXVI, 11; a.mlf., 
“Tâif”, DİA., XXXIX, 445
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Türkçemizde bilinen toprak ürününün zekâtı ile Hz. Peygamber’in yasak-
ladığı ve Cahiliye döneminde hudutlardan geçen ticaret kervanlarından 
zorla alınan ve miktarı yine onda bir olan vergiyle, kelime benzerliği dışın-
da, bir ilgisi bulunmamaktadır.[70]Sakîfliler Hz. Peygamber’in vefatından 
sonra ridde savaşlarına, daha sonra da İslâm fetihlerine iştirak ettikleri 
gibi, Hz. Peygamber Tâif’e zekât âmili olarak Sâlif b. Osman es-Sakafî’yi 
göndermiştir.[71]

4- Tâif’in Haremliği meselesi: Hz. Peygamber ile Sakîf heyeti ara-
sında tartışılan konular arasında yer almamasına mukabil, yapılan anlaşma 
metninde ve bir başka müstakil mektupta Hz. Peygamber’in Vec vadisini 
harem bölgesi kabul ettiğini anlıyoruz. Ebû Ubeyd’in eserine aldığı bu iki 
vesika arasında bazı farklar bulunmaktadır. Anlaşma metnindeki ibare şöy-
ledir: “Onların vadisinin tamamı haremdir ve burada bulunan yabanî ağaç-
ların (kesilmesi) ile av hayvanlarının (avlanması), orada gasp, hırsızlık ve 
fena muamele yapılması Allah adına yasaklanmıştır. Vec vadisi, diğer in-
sanların değil Sakîfliler’in olacak; etrafı surlarla çevrili onların Tâif’ine 
zorla girilmeyecek, hiçbir Müslüman zor kullanarak onlara hükmetmek 
üzere şehre giremeyecektir. Sakîfliler kendi şehirlerinde ve vadilerinde in-
şaat ve diğer işleri için istediklerini yapabileceklerdir.”[72] Bu konudaki 
müstakil vesikada ise harem bölgesi oluşu zikredildikten sonra, bu yasak-
ları ihlal edenlerin sopa ile elbiseleri çıkarılarak cezalandırılması; ikinci 

[70] Bu iki terimin bu anlamdaki açıklamaları için bkz. Ebû Ubeyd, el-Emvâl, 278; İbn 
Zenceveyh, el-Emvâl, II, 455. Bu konu yanında Sakîf heyetiyle yapılan diğer müzakere 
konularını değerlendiren M. J. Kister’in “Tâif İle İlgili Bazı Mülahazalar” adlı makalesi-
ne bakınız ( s. 232-233, 239-240). Bu iki kelimenin Hz. Peygamber’in bir mektubunda, 
“Lâ yuhşerûne ve lâ yu’şerûne mâ ekâmu’s-salâte ve âtû’z-zekâte” (namazlarını kıldıkça 
ve zekâtlarını verdikçe onlar toplanılmayacaklar ve kendilerinden onda bir de alınmaya-
caktır) şeklinde kullanılması, bu iki ifadenin cihaddan ve zekâttan muaf tutulmak şeklin-
de anlaşılmasının doğru olmadığını açıkça göstermektedir ( Hamidullah, Mecmûatü’l-
Vesâik, s. 138).

[71] Savaş için bkz. Taberî, I, 1871, 1988; zekât âmili için de bkz. Belâzürî, Ensâb, I/2, 1278. 
L. Caetani ve M. Watt’ın Sakîf ile yapılan anlaşma metninin bulunmamasına ve zekât 
âmilinin de gönderilmediğine dayanarak yaptıkları yorumların doğru olmadığı anlaşıl-
maktadır (bkz. İslâm Tarihi, VI, 281 vd.; Muhammad At Medina, s. 104). Bu konuda 
Asım Köksal’ın Leoni Caetani’ye verdiği cevaba bakınız (Hz. Muhammed ve İslâmiyet, 
IX, 325 vd.).

[72] Ebû Ubeyd, s. 276-277; Hamidullah, Mecmû’atü’l-Vesâik, s. 237; a.mlf., İslâm 
Peygamberi, I, 500
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defa tekrar ederse Resûlullah’a gönderilmesi istenmekte ve bu husussun 
onun emri olduğu vurgulanmaktadır.[73] Ebû Ubeyd, Hz. Peygamber’in 
başka insanlara vermediği harem bölgesi gibi bir rüçhaniyeti Sakîfliler’e 
vermesini değerlendirirken, onların Müslüman olmasını sağlayarak 
İslâmiyet’i yüceltmeyi hedef aldığını, tıpkı Hendek Gazvesi’nde Gatafân 
kabilesini Kureyş’ten ayırmak için hurma vermeyi düşünmesi, veya müel-
lefe-i kulûba fazladan hisse vermesi gibi anlaşılması gerektiğini vurgula-
dıktan sonra, Kitap ve Sünneti nakzetmeyen böyle şeylerin yapılmasının 
doğru olduğuna işaret etmektedir.[74]

Bundan sonra ele alınacak dört konu, Hz. Peygamber ile Sakîf heyeti 
arasında tartışılmış bulunan Lât putunun yıkılması, zina, faiz ve alkollü 
içki meseleleridir.

5- Lât putu ve içinde bulunduğu Rabbe’nin yıkılması meselesi: 
Sakîf heyeti Lât ve içinde bulunduğu Rabbe’nin yıkılmasının önce üç yıl, 
iki yıl, bir yıl ve sonunda bir ay sonra yıkılması tekliflerini Hz. Peygamber 
kesin olarak reddetmiştir. Onların yıkım işinin geri bırakılmasını ısrarla 
istemeleri, kabilelerindeki kıt akıllı kimseler ile kadınların ve çocukların 
buna karşı çıkacaklarından çekindikleri için olduğunu ileri sürüyorlar ve 
onların Müslüman oluncaya kadar putun yıkılması sonucu heyecana ve 
korkuya düşmelerinin uygun olmayacağını dile getiriyorlardı. Onların bu 
isteklerinin tartışılıp reddedilmesinden sonra Hz. Peygamber, Lât ve 
Rabbe’nin yıkılmasını Sakîfliler’in değil, ashabından göndereceği iki kişi 
tarafından yerine getirileceğine karar vererek bu tartışmayı sonlandırmış; 
Sakîfli Muğîre b. Şu’be ile Ebû Süfyân’ı, heyetin Medine’den ayrılmasın-
dan iki veya üç gün sonra Tâif’e göndermiştir. Onlar da Sakîfliler’in göz-
leri önünde bu putu yıkmışlar ve içinde bulunan kıymetli eşya ve diğer 
hediyeleri, Hz. Peygamber’in emriyle Tâif’te şehîd edilen Urve ile kardeşi 
Esved’in borçlarının ödenmesi için daha önce Müslüman olup Medine’ye 
gelmiş bulunan oğulları Ebû Muleyh b. Urve ve Kârib b. Esved’e verilmiş-

[73] Ebû Ubeyd, s. 279; İbn Sa’d, I, 284-285; Hamidullah, Mecmû’atü’l-Vesâik, s. 240-241; 
a.mlf., İslâm Peygamberi, I, 501

[74] Ebû Ubeyd, s. 280-281; bu konuyu, Tâif’in millî bir park gibi değerlendiren Hamidullah 
merhumun görüşleri için de bkz. İslâm Peygamberi, I, 499, 501
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tir. Hz. Peygamber Vec vadisinine Sa’d b. Ebû Vakkâs’ı korucu tayin et-
miştir.[75]

6- Zina meselesi: Sakîf heyeti başkanı Abdüyâlîl seyahate çıktıkların-
da zina yapmaktan uzak duramayacaklarını ve bekâr kalmaya dayanama-
yacaklarını söyleyip Hz. Peygamber’in bu konuda ne düşündüğünü sordu. 
Resûlullah: “Bunun Allah’ın Müslümanlara haram kıldığı fiillerden birisi 
olduğunu; “Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir yol-
dur” (İsrâ 17/32) buyurduğunu” söyleyerek bu konuyu sonlandırmıştır.[76]

7- Ribâ (Faiz) meselesi: Heyet başkanının tartışmaya açtığı bir diğer 
konu faiz meselesi olup “bizim mal ve servetimizin tamamı faizdendir” 
diyerek ne düşündüğünü Hz. Peygamber’e sordu. Hz. Peygamber kendi 
sermayelerinin helal, faizin haram olduğunu bildirerek kendisine Bakara 
2/278. ayeti okumuş ve eski alacaklarını alabileceklerini bildirmiş-
tir.[77] Faiz konusuyla ilgili olmak üzere bir başka rivayet daha bulunmak-
tadır ki, buna göre Hz. Peygamber’in Sakîfliler’e Müslüman olmadan ön-
ceki faizlerini de alabileceklerine izin verdiği anlaşılmaktadır. Şöyle ki, 
Kureyşli Hz. Peygamber’in amcası Abbâs ile Benî Muğîre’den bir başkası, 
Sakîfliler’e olan faiz borçlarını İslâmiyet’in faizi yasaklamasından sonra 
ödemek istemediklerini Mekke valisi Attâb b. Esîd’e bildirdiler. Sakîfliler 
(Benî Amr) ise anlaşma gereği faizlerini almakta ısrar ettiler. Bunun üzeri-
ne Mekke valisi durumu Hz. Peygamber’e bildirince bu âyet-i kerîme nazil 

[75] Vâkıdî, III, 967-973; İbn Hişâm, II, 540, 541-542. Bazı rivayetlerde bu putun yıkılmasıy-
la ilgili olmak üzere yapılan tartışmalarda, yukarıda namaz konusunu ele alırken zikretti-
ğimiz ve mealini verdiğimiz İsrâ suresi 17/73 ayetinin bu konuyla ilgili olarak inzal bu-
yurulduğu da nakledilmiştir (Taberî, Tefsîr, XV, 88-89). Bu hususta Hayreddin Karaman 
ve arkadaşları şu görüşleri ifade etmişlerdir: “Eski tefsirlerde müşriklerin Hz. Peygamber’i 
kendi yollarına çekmeleriyle ilgili çeşitli rivayetler sıralanmışsa da İbn Âşûr haklı olarak 
bu rivayetleri temelsiz bulmakta ve şöyle demektedir: Peygamber’in putperestleri 
İslâm’a çekmek ve Müslümanlara güvenlik ortamı sağlamak istemesi, onun için de put-
perestlerin bazı önerilerini olumlu karşılama eğilimi doğurdu. Bu öneriler, onlara karşı 
daha yumuşak bir üslûp kullanma, kendilerini dinleme, liderlerine meclislerde yer açma 
gibi Peygamber’in onları memnun etmesini sağlayacak, gönüllerini kazanmaya ve so-
nuçta dini yaymaya yarayacak davranışlardı; en azından bunlar Müslümanlara bir zarar 
doğurmayacaktı. İşte âyet Resûlullah’ı bu tür tutumlar hususunda dikkatli olmaya çağır-
maktadır (Kur’an Yolu, III, 507).

[76] Vâkıdî, III, 966
[77] Vâkıdî, III, 966
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olmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten iman etmiş 
iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resûlü tarafın-
dan size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek 
ve haksızlığa uğramamak üzere anaparanız sizindir” (Bakara 2/278-279). 
Buna göre Hz. Peygamber’in, Sakîfliler için, faiz yasağından önceki faizin 
yasak olmayacağı anlayışından hareket ettiği ve son olarak onun da Allah 
tarafından yasaklandığı anlaşılmaktadır.[78]

8- Şarap meselesi: Heyet başkanı, üzümlerimizi sıkarak elde ettiği-
miz şaraptan biz vaz geçemeyiz diyerek bu konu hakkında ne düşündüğü-
nü Hz. Peygamber’e sordu. Hz. Peygamber: “Allah onu haram kılmıştır” 
buyurduktan sonra Mâide 5/90. âyeti okumuştur.[79]

Heyet mensupları Medine’den ayrılırken Hz. Peygamber, kendile-
rine imam ve vali olarak tayin ettiği Osman b. Ebû’l-Âs’a, ezan okuma-
sı için bir müezzin edinmesini ve ona ücret vermemesini; ayrıca namaz 
kıldırırken en güçsüz kimseyi göz önüne alarak namazı uzatmamasını, 
kendi başına kılarken ise istediği gibi hareket etmesini tavsiye etti.[80] Bir 
rivayete göre Hz. Peygamber: “Allah’ın en son çiğnediği toprak 
Vec’dir” buyurduğu ve bununla da Vec yani Tâif’teki müşriklerin çiğ-
nenmesinin ifade edildiği nakledilmiştir.[81]

[78] Taberî, Tefsîr, III, 70-71; Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 277-278; Hamidullah, İslâm 
Peygamberi, I, 498, 500, 502; Karaman ve arkadaşları, Kur’an Yolu, I, 443

[79] Vâkıdî, III, 967
[80] Vâkıdî, III, 968-969; İbn Sa’d, V, 508. Sakîf heyeti ve yapılan anlaşmaların değerlendi-

rilmesi için bkz. İbn Sa’d, I, 312-313; eş-Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, VI, 451-462; Zerkânî, 
V,120-129; Leoni Caetani, İslâm Tarihi, VI, 281-295; Asım Köksal, IX, 297-329; Halîl 
Abdülkerîm, Devletü Yesrib, s. 101-118; M. Lecker, “THakîf”, EI2(Fr.), X, 463-464. 
Tartışma konularının, Sakîf ile ilgili burada ele alınmayan ve yapılan anlaşma metninde 
bulunan savaş esirleri, Kureyşliler’e ait toprakların müzâra’a (yarıcılık) usulüyle 
Sakifliler tarafından kullanılması, dört hanımdan fazla kadınla evli olanların sayıyı dörde 
indirmeliri gibi diğer konuların değerlendirilmesi için bilhassa Muhammed 
Hamidullah’ın İsLâm Peygamberi (I, 494-505 ve M.J. Kister’in Tâif ile ilgili makalesine 
bakınız.

[81] Ahmed b. Hanbel, IV, 172, VI, 409; el-Bekrî, Mu’cem, II, 1369
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