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Hicret Yurdu:
Yesrib’ten Medine’ye

İslâm tarihin ilk başkenti olan Medine, Arap yarımadasının batısında 
yer almaktadır. Hicaz bölgesinde bulunan Medine, Mekkeʼden sonra 
İslâmʼın ikinci kutsal şehri kabul edilmektedir. Mekkeʼnin yaklaşık 350 
km. kuzeydoğusunda ve Kızıldenizʼin yaklaşık 160 km. doğusunda olan 
Medine,[1] kuzeye doğru meyilli geniş bir düzlükte kuruldu.[2] Şehrin kuzey 
kısmında yüksekliği yaklaşık 1.000 metreye ulaşan Uhud dağları; güne-
yinde yüksekliği yaklaşık 1.000 metre olan ʿAyr dağları; doğusunda siyah 
volkanik lav akıntılarıyla kaplanan Vâkım harresi[3] ve batı kısmında 
Vebere harresi[4] yer almaktadır.[5] Medine çevresinde çok yaygın olan har-
relerin[6] zamanla verimli topraklara dönüştüğü ve ziraata uygun hale gel-
diği bilinmektedir.[7] 

[1] W. M. Watt, “al-Madīna”, The Encyclopaedia of Islam (new edition) (EI²) (İng.), V, 994; 
Saʿad Abdul Azız al-Rashıd, “Medina”, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the 
Near East, III, 459.

[2] Fr. Buhl, “Medine”, İslâm Ansiklopedisi (İA), VII, 459.
[3] Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, II, 249; https://ar.wikipedia.org/wiki/حرة_واقم
[4] Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, II, 250; https://ar.wikipedia.org/wiki/حرة_الوبرة
[5] Tevfîḳ Burrû, Târîḫu’l-ʿArabi’l-ḳadîm, s. 184.
[6] Arapça’da ateşte yanmış gibi görünen, siyah bazalt kütleleri veya parçaları ile örtülü 

düzlük ve tepeciklerden meydana gelen volkanik alanlara harre (sıcak, kızgın) denilmek-
tedir; lâbe de (lâva, lav) harre ile eş anlamlıdır. Özellikle Hicâz ve Yemen bölgesinde 
yaygındır (Tevfîḳ Burrû, Târîḫu’l-ʿArab, s. 28.) Yanardağların püskürmesi sırasında dı-
şarı çıkan lavların soğuyarak katılaşması sonucunda meydana gelmektedir. Harre alanla-
rı, uzun zaman geçtikten sonra ortaya çıkmaktadır. Patlama sürecinde dağların tepelerin-
den kopan parçacıklar uzun mesafeler boyunca akıp aşağı kısımlarda birikmeye başlar. 
Daha sonra bu kısımlar herhangi bir harekete mâruz kalmazsa zamanla çöle dönüşmeye 
başlar. bk. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Harre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(DİA), XVI, 244. Ayrıca bk. Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, III, 356.

[7] Tevfîḳ Burrû, Târîḫuʼl-ʿArab, s. 184.
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Resim 1: Medine’de harre örneği (© KURAMER)

Arap yarımadasında başta İslâm öncesi dönem olmak üzere yanardağ 
(volkanik) patlamaları meydana gelmiştir. Câhiliyye şiirinde de buna işaret 
edilmektedir.[8] Hz. Ömer zamanında Harretü Leylâʼda[9] ve Harretüʼn-
Nârʼda[10] gerçekleşen patlamalar bunlardandır (19/640). Aynı şekilde Hz. 
Osman döneminde Medine yakınındaki bir takım volkanik dağlardan du-
manlar çıkmıştır. Hicaz bölgesinde vuku bulduğu tespit edilen en son vol-
kanik patlama, 654/1256’da Medine’nin doğusunda meydana gelmiş ve 
birkaç hafta sürmüştü.[11] “Hicaz ateşi” olarak tarihe geçen[12] bu patlama 
sırasında sık sık yer sarsıntıları olduğu; kıyamet vaktinin geldiğini düşü-

[8] Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal fî târîḫi’l-ʿArab ḳableʼl-İslâm, I, 147.
[9] Ṭaberî, Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk (nşr. Muḥammed Ebüʼl-Faḍl İbrahim), IV, 102; 

İbnüʼl-Cevzî, el-Muntaẓam fî târîḫi’l-mülûk ve’l-ümem (nşr. Muḥammed ʿAbdülḳâdir 
ʿAṭâ-Muṡṭafâ ʿAbdülḳâdir ʿAṭâ), IV, 281; İbnüʼl-Eŝîr, el-Kâmil fîʼt-târîḫ (nşr. Ömer ʿAb-
düsselâm Tedmurî), II, 382. Yeri tam olarak belli değildir. Farklı rivayetler için bk. Yâḳût 
el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, II, 247-248.

[10] İbnüʼl-Kelbî, Nesebü Meʿad ve’l-Yemeni’l-kebîr (nşr. Nâcî Ḥasan), II, 728-729; İbn 
Şebbe, Târîḫuʼl-Medînetiʼl-münevvere, II, 753; Belâẑürî, Ensâbü’l-eşrâf (nşr. Süheyl 
Zekkâr, Riyâḍ ez-Ziriklî), X, 313. Yeri tam olarak belli değildir. Farklı rivayetler için bk. 
Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, II, 248-249, V, 18. 

[11] Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal, I, 147; Tevfîḳ Burrû, Târîḫu’l-ʿArab, s. 29.
[12] İbn Keŝîr, el-Bidâye veʼn-nihâye (nşr. ʿAbdullah b. ʿAbdülmuḥsin et-Türkî), Cize1417-

1420/1997-1999, XVII, 339.
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nen Medine halkının Allahʼa dua etmeye başladığı[13] ve lav akıntılarının 
Medineʼnin çok yakınlarına kadar ulaştığı rivayet edilmektedir.[14]

Resim 2: Medineʼde bazalt taşı örneği[15]

Lav akıntılarının soğuması sonucunda oluşan ve dağınık taşlıklardan 
meydana gelen harrelerde yaşam şartları bazı zorluklar ihtiva etmektedir. 
Bununla birlikte eski dönemden itibaren pek çok kimsenin buralarda yaşa-
mayı tercih ettiği bilinmektedir. Bu bazalt lav akıntılarının altında zengin 
su rezervlerinin bulunduğu söylenmektedir. Nitekim günümüzde 
Medine’deki zengin su kaynaklarının çoğunun harre bölgelerinde yer al-
ması da bunu teyit etmektedir. Yine Benî Kurayẓa[16] ve Benî Naḍîr 
Yahudileri ile Evsʼe mensup bazı kabilelerin Medine yakınlarındaki 
Harretü Vâḳımʼda oturması bunu desteklemektedir.[17] Medine, zengin su 
kaynaklarının yanında fazla yağış alan bir bölgeydi. Şiddetli yağışlardan 
sonra zaman zaman sel baskınlarının yaşandığı ve el-Münahaʼnın merke-
zinin sular altında kaldığı ve göle dönüştüğü; bu durumun şehrin güneyin-

[13] Diyârbekrî, Târîḫuʼl-ḫamîs fî aḥvâli enfesi nefis, II, 372.
[14] Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal, I, 147; Fr. Buhl, “Medine”, İA, VII, 467.
[15] https://ar.wikipedia.org/wiki/المدينة_المنورة#/media/File:Basalat_1.jpg
[16] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, IV, 58.
[17] Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Harre”, DİA, XVI, 244.
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de kalan binalar için büyük felaketlere neden olabileceği bilinmekteydi. 
Nitekim Hz. Osman döneminde, şehri ve Mescîd-i Nebevîʼyi Mehzûr va-
disinden gelen sel sularının neden olacağı baskınlardan koruyabilmek için 
bir sed yapılmıştır.[18] Mansûrʼun hilâfetinde 156 (763) yılında şiddetli ya-
ğan yağmurdan sonra Medine vadileri suyla dolmuş; bu durum şehri ve 
Mescîd-i Nebevîʼyi tehdit eder hale gelmişti. Bunu önleyebilmek için ka-
nallar açılmış ve suyun farklı yerlere dağılması sağlanmıştı.[19] Ayrıca 
140/660 , 116/734 yıllarında da şehirde ciddi sel baskınlarının yaşandığı 
rivayet edilmektedir.[20] Diğer yandan şehirde suların bolluğuna rağmen 
bunların önemli bir kısmının tuzlu ve içilemez olduğu; içme sularının daha 
ziyade güneyde bulunan tatlı su kaynaklarından sağlandığı ve bunun için 
su kemerleri inşa edildiği söylenmektedir.[21]

Medineʼdeki toprağın yapısına gelince bunun tuzlu bir toprak çeşidi 
olup kum, kalker ve kilden meydana geldiği söylenmektedir. Genel olarak 
topraklarının verimli olduğu bilinen Medineʼnin doğal halinin “Ekin bit-
mez bir vadi”[22] olarak” tavsif edilen Mekkeʼye kıyasla oldukça farklı ol-
duğu; verimli arazilere sahip olduğu ve güney bölgesinde daha münbit 
arazilerin yer aldığı bilinmektedir.[23] Hz. Peygamberʼin risâletinden önce 
çok fazla hurma ağacı vardı. Aynı zamanda hububat da yetiştirilmekteydi. 
Daha sonraki dönemlerde ise portakal, limon, nar, muz, şeftali, kayısı, in-
cir ve üzüm de yetiştirilmiştir. Kurak bir iklime sahip olan Medine’de kış 
mevsimi, serin ve genellikle yağışlı geçerken yazları sıcak ve çoğunlukla 
nem oranı düşük olarak seyretmekteydi. Yaz aylarında ortalama sıcaklık 
değeri 30° ila 45°; kış aylarında 10° ila 25° arasındadır. Nem oranı ise ol-
dukça düşük olup en düşük %22, en yüksek %35 oranlarına ulaşmaktadır. 
Yaz aylarında bu oran %14’e kadar gerilemektedir. Bununla birlikte şehir-
de güneybatı yönünden esen rüzgarlar, havanın sıcaklığının yükselmesine 
neden olur.[24] Medine’de önceki dönemlerde sıcaklığın daha mutedil oldu-

[18] İbn Şebbe, Târîḫuʼl-Medîne, I, 169; Belâẑürî, Fütûḥu’l-Büldân, s. 20; Yâḳût el-Ḥamevî, 
Muʿcemüʼl-büldân, V, 234.

[19] İbn Şebbe, Târîḫuʼl-Medîne, I, 169.
[20] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, III, 212; W. M. Watt, “al-Madīna”, (EI²) (İng.), V, 994; Nebi 

Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, DİA, XXVIII, 305.
[21] W. M. Watt, “al-Madīna”, (EI²) (İng.), V, 994.
[22] İbrahim 14/37.
[23] Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal, VII, 132.
[24] https://ar.wikipedia.org/wiki/المدينة_المنورة#cite_note-amana-md.gov.sa-3
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ğu ancak daha sonrasında arttığından bahsedilmektedir. Mekkeʼye göre 
daha serin olan havasından dolayı şehre alışık olmayan ve dışarıdan gelen 
kimselerin Medineʼde rahatsızlandığı ve hummaya yakalandığı bilinmek-
tedir.[25] Nitekim Mekkeʼden hicret eden sahabeden bazıları, ilk zamanlar-
da rahatsızlanmışlardır.[26]

Medine İklim Bilgileri[27]

Medineʼnin bilinen en eski adının Yesrib olduğu rivayet edilmektedir.[28] 
Şehrin isminin buraya ilk yerleşen kişi olduğu nakledilen Yesrib b. Vâil b. 
Kâyine b. Mehlâbil’in adından geldiği kaydedilmektedir.[29] Diğer yandan 
Batlamyus ve Bizanslı coğrafya yazarı Stephanusʼda “Iathrippa” 
(Yesrippa); Maʿin kitâbelerinde “Ythrb” olarak geçmektedir. “ثرب” keli-
mesinden türemiş olan Yesrib kelimesi, sözlükte “kınamak, azarlamak, 
başa kakmak, kötülemek” gibi anlamlara gelmektedir.[30] Aramî dilinde şe-
hir anlamına gelen “medinta” sözcüğünün karşılığı olan Medine kelimesi, 
önceleri “mahkeme yeri” ya da “kasaba” anlamında kullanılmaktaydı. 

[25] Fr. Buhl, “Medine”, İA, VII, 460.
[26] İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 588.
[27] Mehmet Apaydın, “Siyer Coğrafyası’nın İklimi, Bitki Örtüsü ve Hayvanları”, 2014-2015 

Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz.Peygamber (sas)Dönemi Siyer Coğfafyası, s. 29.
[28] İslâm kaynaklarında Medineʼnin ismi et-Taybe, et-Tâbe, et-Tayyibe, el-Miskîne, el-ʿAz-

râʼü, el-Câbire (Cebâr), el-Mecbûre (Mahbûre), el-Muhabbebe, el-Mahbûbe, Yended ve 
Yesrib olarak geçmektedir. bk. İbn Şebbe, Târîḫuʼl-Medîne, I, 161-162. 

[29] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 125.
[30] Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, V, 430.



30 IMAN ŞEHRI MEDINE  

“Medine” kelimesi, Kurʼanʼda on yerde[31] geçmekte ve genelde “şehir” 
manasında kullanılmaktadır. Yine bu kelimenin çoğulu olan “medâʾin” ke-
limesi üç yerde geçmektedir.[32] Dört yerde[33] ise Allah Resûlüʼnün hicret 
ettiği şehrin özel adı olarak zikredilmiştir.[34] “Medine” şehrinin adı olarak 
sadece Ahzâb sûresinde geçmektedir.[35] Benzer şekilde Medine anayasa-
sında “Yesrib” adı[36] ile birlikte “Medine” adına da yer verilmiştir.[37] 
“Medine” ismi önceleri, kuzeyde ilk yerleşmenin gerçekleştiği tahmin edi-
len Curf ile Kanât vadileri arasında kalan yer için[38] kullanılırken daha 
sonra şehrin tamamı için kullanılmıştır.[39] 

Hz. Peygamberʼin Mekkeʼden Medineʼye hicret ettikten sonra “kına-
mak, azarlamak” gibi olumsuz anlamlar taşıyan “Yesrib” ismi yerine “hoş” 
ve “güzel” manalarına gelen “Tâbe” veya “Taybe” gibi adlar vermek iste-
diği ve Yesrib denmesinin istiğfarı gerektiren bir günah olarak nitelediği 
rivayet edilmektedir.[40] Ayrıca Kurʼanʼda zikri geçen “ed-Dâr”[41] kelime-

[31] el-Aʿrâf 7/123; Yusuf 12/30; el-Hicr 15/67; el-Kehf 18/19, 82; en-Neml 27/48; el-Kasas 
28/15, 18, 20; Yâsîn 36/20.

[32] el-Aʿrâf, 7/111; eş-Şuʿarâʾ 26/36, 53.
[33] “Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medine halkından da münafık-

lıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin...”(et-Tevbe 9/101); “Medine halkı ve onların 
çevresinde bulunan bedevîlere, Allah’ın Resûlünden geri kalmak, kendi canlarını onun 
canından üstün tutmak yaraşmaz….” (et-Tevbe 9/120); “Andolsun, eğer münafıklar, 
kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar 
(tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edece-
ğiz…”(el-Ahzâb 33/ 60); “Onlar, ‘Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf 
olanı oradan mutlaka çıkaracaktır’ diyorlardı…” (el-Münafikûn 63/8)

[34] W. M. Watt, “al-Madīna”, EI² (İng.), V, 994; Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, 
“Medine”, DİA, XXVIII, 305-306.

[35] O sıra münafıklardan bir gurup: “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkâ-
nınız yok. Haydi geri dönün” demişti. Onlardan bir başka grup da “Evlerimiz açık (koru-
masız)” diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. 
Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.” (el-Ahzâb 33/13).

[36] İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 501.
[37] Câhiliyye döneminde doğan Medineli şair, Kays b. Hatîmʼin şiirlerinde Yesrib kelimesini 

kullandığı; diğer yandan Hz. Peygamberʼin meşhur üç şairinden olan Hassan b. Sâbit ve 
Kaʿb b. Mâlikʼin hem Medine hem Yesrib kelimesini kullandığı dikkati çekmektedir. bk. 
İbn İsḥâḳ, Kitâbüʼl-Meġâzî (Sîretü İbn İsḥâḳ, el-Mübtedeʾ veʼl-mebʿaŝ veʼl-meġâzî) (nşr. 
Muḥammed Ḥamîdullah), s. 84; Vâḳıdî, el-Meġâzî (nşr. Marsden Jones), I, 375; İbn 
Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, II, 144, 287.

[38] Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, V, 430; Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 13.
[39] Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, DİA, XXVIII, 305.
[40] Aḥmed b. Ḥanbel, el-Müsned (nşr. Şuʿayb el-Arnaûṭ v.dğr.), XXX, 483. 
[41] Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine 

yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. bk. el-Haşr 59/9.
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sinden hareketle[42] Medine’ye hicret yurdu manasında “Dârülhicre”, ima-
nın ve İslâmiyetʼin merkezi anlamında “Dârülîmân”, Allah Resûlüʼnün 
sünnetinin yaşandığı yer olarak “Dârüssünne”, orada yaşayanlara nispetle 
“Dârülebrâr”,[43] Hz. Peygamberʼe nisbetle “el-Medînetüʼr-resûl”[44] 
(Medînetünnebî) ve “nurlu şehir” manasında “el-Medînetü’l-münevvere” 
gibi farklı isimler verilmiştir.[45] Emevîler, döneminde idareciler, halkın yö-
netime destek vermemesinden dolayı şehre “kirli” ve “kötü” anlamında 
“el-ḫabîŝe” de denilmiştir.[46]

Medineʼye ilk yerleşimin ne zaman olduğu hususunda kaynaklarda 
kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte şehrin verimli arazilere 
sahip olması[47] ve Yemenʼin kuzey bölgelerine bağlayan ticaret yolu üze-
rinde bulunması nedeniyle ilk yerleşimin eski dönemlerden itibaren olma-
sı muhtemeldir. Medineʼye yerleşen topluluklar arasında Amâlika, 
Yahudiler, Evs ve Hazrec kabileleri sayılmaktadır. Genel kabul edilen riva-
yete göre Amâlika kabilesinden Amâlak b. Erfahşed b. Sâm b. Nûh ya da 
aynı kabileden Yesrib adındaki bir kişi ve beraberindekiler şehre yerleş-
mişlerdir.[48] Bu kimselerin daha sonra Medineʼde ziraat işiyle ilgilendikle-
ri[49] ve hurma bahçeleri oluşturdukları, şehrin etrafına “utum” adı verilen 
yüksek katlı evler inşa ettikleri rivayet edilmektedir.[50] Müslüman kaynak-
larda yahudilerin şehre gelişi hakkında da farklı bilgiler bulunmaktadır. 
Onların Medineʼye gelişlerini Hz. Mûsâ dönemine götürenler olduğu gibi[51] 

[42] Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak dini Kur’ân Dili: Türkçe Tefsir, VII, 4842.
[43] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 13-30.
[44] Ḫalîl b. Aḥmed el-Ferâhidî , Kitâbü’l-ʿAyn (nşr. Mehdî Maḫzûmî-İbrahim es-Sâmerrâʾî),, 

VII, 461, VIII, 153.
[45] Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, DİA, XXVIII, 305.
[46] Belâẑürî, Ensâbü’l-eşrâf, II, 49; W. M. Watt, “al-Madīna”, (EI²) (İng.), V, 994.
[47] W. M. Watt, “al-Madīna”, EI² (İng.), V, 994.
[48] İbn Saʿd, et-Ṭabaḳâtü’l-kübrâ (nşr. Ali Muḥammed Ömer), I, 28; İbn Ḥabîb, el-Muḥab-

ber (nşr. Ilse Lichtenstädter), s. 385; Ebü’l-Ferec el-İṡfahânî, el-Eğânî, III, 82, XXII, 
343; Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, V, 84; İbn Ḫaldûn, Kitâbüʼl-ʿİber (nşr. Ḫalîl 
Şeḥḥade-Süheyl Zekkâr), I, 444; es-Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, I, 125.

[49] Medine, çevresinde tarla ve hurma bahçelerinin yer aldığı; dağınık yerleşimin bulunduğu 
bir kasaba görüntüsüne sahipti. Bu sebeple sayıları yaklaşık iki yüze ulaşan ve 
Medinelilerʼin şehre saldırı olduğunda içine sığındıkları savunma amaçlı kale ve utumlar 
inşa edildi. Utumların inşasında Yemenʼdeki mimariden istifade edilmiş olmalıdır. bk. W. 
M. Watt, “al-Madīna”, EI² (İng.), V, 994. Ayrıca bk. Fr. Buhl, “Medine”, İA, VII, 460.

[50] es-Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, I, 125.
[51] Ebü’l-Ferec el-İṡfahânî, el-Eğânî, III, 82. Rivayete göre Hz. Musâ, İsrailoğullarından bir 

grup ile birlikte Mekkeʼyi ziyareti sırasında Yesrîbʼe uğramış ve son peygamberin buraya 
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bazan da Suriyeʼnin Yunanlılar veya Filistinliler tarafından işgaline bağla-
maktadırlar. Bir başka rivayette ise Babil kralı Buhtunnasrʼın Kudüsʼü iş-
gal edip Süleyman mabedini yıkmasından sonra yahudilerin buradan çıka-
rıldıkları ve Arabistan yarımadasının Hicâz, Vâdi’l-kurâ, Hayber, Teymâ, 
Yesrib ve Eyle gibi çeşitli bölgelerine gittikleri söylenmektedir. Bunlardan 
Yesrib’e gelenler başlangıçta şehrin kenar kısımlarına yerleşmişler, za-
manla güçlenerek burada oturan Amâlika ve Cürhümlüler’i dışarı çıkar-
mışlar ve böylece şehrin hâkimiyetini ellerine geçirmişlerdir.[52] Bununla 
birlikte bunlardan hangisinin şehre daha önce yerleştiği hususu net değil-
dir. Bu konuda müslüman tarihçilerin verdiği bilgilerin genel olarak bir 
varsayıma dayalı olduğu görülmektedir. Diğer yandan Medineʼye yahudi-
lerin gelişinden önce şehirde sayıları tam olarak bilinmemesine rağmen 
Araplarʼın bulunduğu söylenebilir. Ancak bunların hangi kabileye mensup 
oldukları ya da nereden geldikleri hususunda var olan bilgilerin mevsuki-
yeti tartışmalıdır ve bazı yeni bilgilerin ortaya çıkmasına ihtiyaç duyul-
maktadır.[53] 

Medineʼye yerleşen yahudiler, şehrin savunması için kaleye benzeyen 
konaklar inşa etmişler; sahip oldukları verimli arazileri işlemişler, özellik-
le hurma ve hububat üretiminin gelişmesinde aktif rol üstlenmişlerdir.[54] 
Böylece şehrin hem iskânı hem de tarımsal faaliyetlerinin ilerlemesine kat-
kı sağlamışlardır.[55]

geleceğini haber vermişti. Bunun üzerine yahudilerden bir kısmı, son peygamberin üm-
meti olabilmek için bu şehirde kalmaya karar vermişti. bk. Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-
büldân, V, 84; Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 128; Şemseddin Günaltay, İslâm Öncesi Arap 
Tarihi, s. 251. Ancak mübalağa ve efsane unsurlarıyla süslenen bu rivayetin tarihî haki-
katlerle bağdaşmadığı anlaşılmaktadır. 

[52] Belâẑürî, Fütûḥu’l-Büldân, s. 25; Ṭaberî, Târîḫ, I, 539; İbnü’l-Verdî, Târîḫu İbniʼl-Verdî, 
I, 84; Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 128; Fr. Buhl, “Medine”, İA, VII, 460; W. M. Watt, 
“al-Madīna”, EI² (İng.), V, 994; Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, DİA, 
XXVIII, 306; Casim Avcı, “Kaynukā‘”, DİA, XXV, 88.

[53] W. M. Watt, “al-Madīna”, EI² (İng.), V, 994.
[54] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 130.
[55] Fr. Buhl, “Medine”, İA, VII, 460, Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, 

DİA, XXVIII, 306.
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Hicret zamanında Medineʼde Benî Kurayza,[56] Nadîr ve Kaynukâʿ 
gibi üç büyük yahudi kabilesi[57] bulunmaktaydı. Bunların arasında Mehzûr 
vadisine yerleşen Kurayza[58] ile Vâdîbuthân’da oturan Nadîr kabileleri 
bölgenin en verimli arazilerine ve zengin su kaynaklarına sahiplerdi.[59] 
Diğer yandan Medine’nin güneybatısındaki Musallâ yakınında Vâdîbuthân 
üzerindeki köprünün yanı başında Benî Kaynukâʿ kabilesi[60] oturmaktay-
dı. Cesaret ve savaşçılığıyla meşhur olan Benî Kaynukâʿ mensupları, ge-
çimlerini ticaret, silah imalatı ve kuyumculukla sağlamaktaydı. Ayrıca 
Medîne’de Sûk-u Benî Kaynukâʿ adı verilen bir de çarşıları bulunmaktay-
dı.[61] Bu tür faaliyetleri sebebiyle Benî Kaynukâʿ mensuplarının diğer iki 
yahudi kabilesine nazaran daha zengin olduğu söylenmektedir.[62]

Medineʼnin diğer sakinleri, anavatanları Güney Arabistan olan Evs ve 
Hazrec kabileleridir. Bu kabilelerin Meʾrib seddinin yıkılmasından sonra 
Medine ve civarına yerleştiği tahmin edilmektedir. Ancak bunun tarihini 
tam olarak tespit edebilmek mümkün değildir. Bunun en önemli nedenle-
rinden birisi de seddin tarihî süreç içinde çok defa yıkılması ve tamir edil-
mesidir. Evs ve Hazrec Medineʼye yerleştiklerinde şehirde Benî Kaynukâʿ, 
Benî Nadîr ve Benî Kurayza kabilelerinin başını çektiği yahudi topluluğu 
bulunmaktaydı. Yahudilerʼe tabi olarak yaşamaya başlayan Evs ve Hazrec 
kabileleri, siyasî ve ekonomik açıdan baskı görmüşlerdir. Hatta bazan onur 
kırıcı davranışlara da maruz kalmışlardır: Rivayete göre Benî Saʿlebe ka-
bilesine mensup[63] Yahudi kralı Fiṭyevn, şehirde Evs ve Hazrec kabilele-
rinden evlenecek kızların ilk geceyi kendi yanında geçirmelerini şart koş-
muştu. Bu kabileler, kararı beğenmeseler de korktukları için buna bir süre 
boyun eğdiler. Buna tahammül edemeyen Hazrec kabilesinin liderlerinden 
Mâlik b. Aclân, kız kardeşinin düğün gecesinde gelinle birlikte kadın kılı-

[56] Benî Hedlʼin Kurayza kabilesi ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. bk. Semhûdî, Vefâʾü’l-
vefâ, I, 129.

[57] Medineʼde yirmi küsür yahudi kabilesinin olduğu rivayet edilmektedir. Semhûdî, 
Vefâʾü’l-vefâ, I, 132. Bunların bir kısmının kökeni Yahudi olmasına rağmen Arap soyu ile 
anıldığı söylenmektedir. bk. W. M. Watt, “al-Madīna”, EI² (İng.), V, 995.

[58] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 129. 
[59] Ebü’l-Ferec el-İṡfahânî, el-Eğânî, XXII, 344; Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, V, 

234. 
[60] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 131.
[61] el-Beyhaḳî, Delâʾilü’n-nübüvve (nşr. Abdülmuʿtî Ḳalʿacî), III, 173.
[62] Casim Avcı, “Kaynukā‘”, DİA, XXV, 88.
[63] İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 514.
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ğına büründü ve Fiṭyevn’in konağına girdikten sonra onu öldürdü. 
Arkasından ailesini de yanına alarak Ebû Cübeyle[64] olarak bilinen Gassânî 
ileri gelenlerinden birinin yanına sığındı. Yahudilerʼin bu uygulamasından 
rahatsızlık duyan Gassânîler, onlarla savaştı ve yahudilerden pek çok kim-
seyi öldürdü.[65] Bu gelişme üzerine Evs ve Hazrec kabileleri maruz kaldık-
ları baskı ve zulümden kurtuldu (492). Onlara karşı üstünlüklerini kaybe-
den yahudilerden, Benî Kurayza ve Nadîr, Evsliler ile; Benî Kaynukaʿ ise 
Hazrecliler ile anlaşarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar.[66] Böylece şeh-
rin idaresi Evs ve Hazrec kabilelerinin kontrolüne geçti.[67] 

Evs ve Hazrec kabilelerinin liderliğinde Medineʼde oluşan bu yeni du-
rum, çok uzun sürmedi. Yahudilerin kışkırtmalarından sonra bu iki kabile, 
birbirlerine düştü. Onların aklaşık 120 yıl boyunca birbirleriyle savaştıkla-
rı ve iki kabile arasında bu kadar uzun süren başka bir çarpışmanın bilin-
mediği söylenir.[68] Onlar arasındaki ilk mücadele, Sümeyr savaşıdır. 
Rivayete göre Evs kabilesinden Sümeyr isimli bir kimse Hazrec kabilesin-
den Mâlik b. Aclânʼın himâyesine giren ve onun halîfi[69] olan Kaʿb b. ʿAc-
lânʼı öldürdü. Bunun üzerine Mâlik de Kaʿbʼın kâtilinin teslim edilmesini 
istedi. Ancak onlar öldürenin bilinmediğini söylediler ve talebi geri çevir-
diler. Daha sonra da maktulün diyetini ödemeye karar verdiler. İki taraf 
arasındaki anlaşma hükümlerine göre halîf olana hür şahsa göre yarı diyet 
ödenmekteydi. Ancak Mâlik bunu kabul etmedi. Böylece taraflar arasında 
savaş kaçınılmaz oldu. Mücadele sonunda Evs kabilesi, Hazrecʼe üstünlük 

[64] Bazı kaynaklarda (İbnü’l-Kelbî, Nesebü Meʿad ve’l-Yemeni’l-kebîr (nşr. Nâcî Ḥasan), I, 
419; İbn Düreyd, el-İştiḳâḳ (nşr. ʿAbdüsselâm Muḥammed Hârûn), s. 461; İbn Ḥazm, 
Cemheretü ensâbi’l-ʿArab, s. 356. Ebû Cübeyle Gassani emiri olarak zikredilmesine rağ-
men bu doğru değildir. Gassânîler arasında bu isimle biline bir yönetici yoktur. bk. 
İbnüʼl-Eŝîr, el-Kâmil fîʼt-târîḫ, I, 585.

[65] Mâlik b. ʿAclân, bu olaydan dolayı yahudilerin büyük lanet ve nefretini kazanmıştır. 
Yahudilerʼin ona karşı besledikleri kinin bir ifadesi olarak Mâlik’in resmini ibadethane-
lerine astıkları ve her fırsatta Mâlikʼe lânet ettikleri rivayet edilmektedir. bk. İbn Ḫaldûn, 
Kitâbüʼl-ʿİber, II, 344; Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal, VII, 134.

[66] Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal, XII, 109.
[67] Yâḳût el-Ḥamevî, Muʿcemüʼl-büldân, V, 85; İbnüʼl-Eŝîr, el-Kâmil fîʼt-târîḫ, I, 584-585; 

es-Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, I, 142-145; Cevâd ʿAlî, el-Mufaṡṡal, VII, 133-135; Ahmet 
Önkal, “Hazrec”, DİA, XVII, 143. 

[68] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 170.
[69] Câhiliye döneminde kabilelerin veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye ama-

cıyla yaptıkları antlaşma ve ittifakları ifade etmektedir. Hilf yapan kimselere de halîf 
denilmektedir. bk. Nadir Özkuyumcu, “Hilf”, DİA, XVIII, 29.
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sağladı. Ancak bu savaş, sorunu çözmediği gibi iki kardeş kabile arasında 
uzun yıllar devam edecek olan kin ve nefret tohumlarının ekilmesine sebep 
oldu. İki taraf arasında yıllar içinde cereyan eden belli başlı savaşlar şun-
lardır: Kâʿb b. ʿAmr, Serâre, Dîk,[70] Muʿabbis, Mudarris, Hâtıb, Fâriʿ, 
Birinci Ficâr, İkinci Ficâr, Rubeyʿ ve Buâs.[71] Bunların içinde en şiddetli 
olan Buâs harbi olmuştur. Medineʼnin güneydoğusunda Benî Kurazyâ top-
raklarındaki bir vahada gerçekleşmiştir. Kaynaklarda “Yevmü Buʿâs” diye 
zikredilen bu savaş, Evs kabilesinden bir kimsenin Hazrecʼe sığınan bir 
yabancıyı öldürmesi üzerine başlamıştır. Buʿâs savaşında Hudayr el-
Ketâib Evs kabilesinin liderliğini, Amr b. Nuʿmân el-Beyâzî ise Hazrecʼin 
kumandanlığını üstlenmişti. İki tarafın da ağır kayıplar verdiği mücadele 
sonunda başta Hazrec kabilesinin lideri ʿAmr olmak üzere pek çok kimse 
öldü (617).[72] Buʿâs savaşının Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki en kan-
lı savaşlardan biri olmasına rağmen Medineʼde İslâmʼın yayılmasında ve 
müslümanların hicretinde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü bu savaş so-
nunda Hazrec kabilesinden altı kişilik bir grup Mekkelilerʼin desteğini ala-
bilmek ve onlarla anlaşma yapabilmek için şehre geldi. Ancak Ebû Cehilʼin 
Hazreclilerʼin bu talebini geri çevirmesi üzerine onlar da nübüvvetin on 
birinci yılında Hz. Peygamber ile Akabeʼde görüşerek müslüman oldular.[73] 
Daha sonra bu altı kişi, Medineʼye döndüler ve kabilelerinin İslâmiyetʼi 
kabulüne vesile oldular. Onlar girdikleri bu yeni din sayesinde iki kardeş 
kabile arasında düşmanlığın sona erebileceğini düşünmekteydiler.[74] 
Nitekim Hz. Âişe’nin, “Buâs, Allah’ın Resûlullah için hazırlamış olduğu 
bir gündü” hadisi[75] bunu teyid etmektedir. 

[70] Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 170.
[71] Yaʿḳûbî Târîḫuʼl-Yaʿḳûbî, I, 118 İbnüʼl-Eŝîr, el-Kâmil fîʼt-târîḫ, I, 587-601.
[72] İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 555-556; İbnüʼl-Eŝîr, el-Kâmil fîʼt-târîḫ, I, 601-602; 

İbn Ḫaldûn, Kitâbüʼl-ʿİber, II, 346; Maḳrîzî, İmtâʿuʼl-esmâʿ (nşr. Muḥammed ʿAb-
dülḥamîd en-Nümeysî), IX, 187; Asri Çubukçu, “Buâs”, DİA, VI, 340.

[73] Yaʿḳûbî, Târîḫuʼl-Yaʿḳûbî, I, 118; Semhûdî, Vefâʾü’l-vefâ, I, 170.
[74] Ahmet Önkal, “Hazrec (Benî Hazrec)”, DİA, XVII, 144.
[75] Aḥmed b. Ḥanbel, el-Müsned, XL, 376.
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Resim 3: Mescid-i Nebevîʼnin günümüzdeki halinden bir görünüm (© Anadolu Ajansı)
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