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Giriş 

Hz. Peygamber’in Mekke’deki 13 yıllık tebliğ sürecinde ciddi sıkıntılarla 

karşılaştığı, bunlara yönelik tedbirler almasına rağmen son ilahî mesajın Mekke 

toplumuna hâkim olamadığını görüyoruz. Tebliğ süreci, zamanla sertleşen bir süreç 

izlemiştir. Hz. Peygamber’in bütün çabasına rağmen Mekke’nin ileri gelenleri onun 

davetine müspet karşılık vermemişler; bilakis ona inanan insanlara yönelik baskılarını 

arttırmışlardır. 

Allah’ın Elçisi (sas) amcası Ebû Tâlib’in vefatına kadar Hâşimoğulları ve onlarla 

birlikte hareket eden Muttaliboğulları’nın desteğini aldıysa da müşrik liderlerin 

direncini kırması mümkün olmadı. Nihayet amcası öldükten sonra bir çıkış yolu 

bulmak amacıyla Tâif’e giderek Sakîf kabilesinin bazı liderleriyle görüştü; ancak 

beklediği desteği alamadı. 

Medinelilerin İslâm Davetini Kabul Etmeleri 

Hz. Peygamber’in (sas) Mekke’de karşılaştığı zorluklar, Tâif dönüşü de devam etti. 

Artık Resûlullah (sas), Mekkelilerin Müslümanları rahat bırakmayacaklarını anlayınca 

hac döneminde Mekke’ye gelen kabilelerle münasebet kurmaya ve onlar arasında 

İslâm’ı yaymaya gayret gösterdi.1 Hz. Peygamber’in (sas) amacı İslâm davetine 

kulaklarını tıkayan Mekke’ye ve yeni döndüğü Tâif’e alternatif bir yer ve siyasî 

destek bulmaktı. Bu çabanın başarıya ulaşması, yeni dinin yaşaması ve yayılması için 

çok önemliydi. Artık Mekke’de varlık göstermenin imkânı kalmamıştı. Daha önceleri 

hac döneminde kurulan panayırlarda davet faaliyetlerini yürüten Hz. Peygamber (sas), 

bu sefer kabilelerle ilişki kurma meselesi üzerinde daha da önemle durdu. 

Hz. Peygamber (sas), kabilelere yönelik tebliğ faaliyetlerini yürüttüğü sırada Benû 

Âmir b. Saʻsaʻa’nın bulunduğu yere gitti ve onlara İslâm’ı anlattı. Hz. Peygamber’i 

(sas) dinleyenlerden biri ona destek olup muhaliflerine galip gelmeleri halinde 

iktidarın kendilerine verilip verilmeyeceğini sordu; Hz. Peygamber (sas) de iktidarın 

Allah’ın elinde olduğunu, dilediğine vereceğini söyledi. Bunun üzerine adam: 

“Kendimizi senin için Arapların hedefi haline getireceğiz; sonra da iktidar 

başkalarının olacak öyle mi? Senin söylediklerine ihtiyacımız yok!” diyerek tepkisini 

gösterdi.2 Bu görüşmelerde tebliğ amacı açıkça görünmekle birlikte siyasî bir destek 

bulma çabası da vardı. 

Kuşkusuz Hz. Peygamber’e (sas) Mekke’de huzur vermeyen müşrikler de rahat 

durmuyor; görüştükleri kabile mensuplarına ve özellikle de liderlere Hz. 

Peygamber’in (sas) dinlenmemesi çağrısında bulunuyorlar; karşı propaganda 

faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu tebliğ faaliyetlerinin neticesinde Resûlullah (sas), 

Medinelilere yeni dini tanıtma ve onlarla Akabe biatlerini yapma imkânı buldu. 

                                                      
1 Hz. Peygamber (s) tebliğ çalışmaları çerçevesinde Kinde, Kelb, Hanîfe, Âmir b. Saʻsaʻa kabileleriyle 

görüşmeler yaptı (Bk. İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdulmelik (218/833), Sîretü’n-Nebî, thk. 

Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd, Kahire (t.y.), II, 32-33). 

2 İbn Hişâm, II, 33; et-Taberî, Ebû Caʻfer Muhammed b. Cerîr (310/922), Târîhu’r-Rusül ve’l-Mülûk, 

thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrâhîm, 5. Basım, Kahire [1986], II, 350. 
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Medineli birkaç insan, Hz. Peygamber’in (sas) çağrısına olumlu cevap vermişlerdi. 

Yukarıda da değinmeye çalıştığımız gibi Hz. Peygamber (sas) destek arayışlarını 

Arap Yarımadası’nda güçlü olan diğer kabilelerin yanında da aramış; ancak hiçbir 

kabileden beklediği desteği bulamamıştı. Bu destek, Medineli Araplar tarafından 

kendisine verilecektir. 

 

Medine’nin Etnik ve Dinî Yapısı 

Medine sosyal, siyasî, dinî ve coğrafî yapısı itibarıyla Mekke’den farklı özelliklere 

sahip bir yerdi. Şehrin asıl ismi Yesrib’ti. Hz. Peygamber’in (sas) buraya hicret 

etmesinden sonra Medinetü’n-Nebî adını aldı; bu isim sonra Medine şeklinde 

kısaltılarak kullanıldı. Medine, şehir olmaktan çok vahaya yayılmış birkaç küçük köy, 

çiftlikler, kaleler topluluğu ya da hepsi ekime elverişli olmayan tepeler, kayalar ve 

taşlı topraklarla çevrili, verimli bir bölgeydi.3 

Burada nüfusun büyük bir kısmını oluşturan, kendilerine Kayleoğulları da denen 

Evs ve Hazrec adlarındaki kardeş iki Arap kabilesi yaşıyordu. Bu kabilelerin tali 

kolları vardı. Onlardan başka en önemli kabileleri Kaynukaoğulları, Nadîroğulları ve 

Kurayzaoğulları olan Yahudiler de yaşıyordu. 

Medine’deki Arap kabileleri buraya Yemen’den gelmişlerdi. Köken olarak 

Kahtanlılardan Amr b. Âmir’in torunu Hârise b. Saʻlebe’nin karısı Kayle bt. 

Cefne’den doğan çocukları Evs ve Hazrec’in evlatlarıydı. Bunların Yemen’den 

ayrılışları Ma’rib seddinin yıkılışından sonraya rastlar. Önce Tihâme’ye, oradan da 

kuzeye göç ettiler. Saʻlebe b. Amr ve oğulları Yesrib’e gittiler. Onların Yesrib’e 

gidişleri yaklaşık m. V. asrın sonlarındadır. Öyle anlaşılıyor ki İslâm’ın Yesrib’e 

girdiği tarihte, orada bir asırdan biraz fazla bir geçmişleri vardı. 

Yahudilerin Medine’ye nasıl geldikleri konusunda ise çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür.4 Onların Yesrib’teki geçmişleri Evs ve Hazrec kabilelerinden daha 

eskiye dayanır. Kayleoğulları Yesrib’e yerleştikten sonra bir süre Yahudilerin siyasî 

ve ekonomik baskısı altında kaldılar; ancak daha sonra -akrabaları olan Gassânîlerin 

desteğiyle- Yahudilere karşı üstünlük sağladılar. O zamana kadar Yesrib’in 

çevresinde yaşayan ve Yahudiler tarafından şehre girmelerine izin verilmeyen, 

bundan dolayı da ekonomik sıkıntı çeken Evs ve Hazrecliler şehrin hâkimi oldular. 

Bununla birlikte Yahudiler, bir süre sonra Evs ve Hazrec arasında ortaya çıkan kan 

davası ve düşmanlıkta taraf olarak, hatta düşmanlığı körükleyerek uzun yıllar devam 

eden çatışmalarda ve savaşlarda yer aldılar. O günün Yesrib’inde olduğu gibi, 

Hicaz’ın kuzeyinde, Hayber, Vâdi’l-Kura, Fedek ve Teymâ gibi yerlerde de Yahudiler 

yaşıyordu. 

 

İslâm’ın Medine’de Yayılmasının Sebepleri 

Yukarıda Hz. Peygamber’in (sas) İslâm’ı tebliğ için büyük bir çaba sarf ettiğine, 

buna rağmen Arapların onun tebliğine olumsuz cevap verdiklerine ya da ilgisiz 

kaldıklarına değinmeye çalıştık. Buna karşın Medine’den Hazrecli birkaç kişinin ilk 
                                                      
3 Watt, Montgomery W., Hz. Muhammed Mekke’de, çev. M. Rami Ayas, Azmi Yüksel, Ankara 1986, 

s. 149. 

4 Arabistan yarımadasındaki Yahudilerin kökeni konusunda iki temel görüş mevcuttur. Bunlardan 

birincisine göre, buradaki Yahudiler aslında Arap olup, bazı Arap kabilelerinin bölgeye gelen 

Yahudilerin etkisinde kalarak Yahudileşmeleriyle ortaya çıkmışlardır. İkinci görüşe göre Babil 

hükümdarı Buhtunnasr’ın Kudüs ve civarını işgal etmesi üzerine oradan kaçan bazı Yahudiler, 

emniyetli bir yer olduğu için Hicâz bölgesine gelerek oraya yerleşmişlerdir. 



3 
 

görüşmelerinde Hz. Peygamber’i (sas) kabul etmelerinin ve İslâm’ın Medine’de kısa 

sürede inkişaf etmesinin bazı sebepleri vardı. Bir taraftan yeni dini kabul etmek, diğer 

taraftan bu dinin peygamberine şehirlerinin kapılarını açmak ve ona her türlü desteği 

vermek gerçekten büyük bir riskti. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Medinelilerin bu 

riski üstlenmelerinin sebepleri kısaca şunlardır: 

1) Medine’de ikamet eden iki kardeş kabile olan Evs ve Hazrec arasında yıllarca 

devam eden kan davası vardı. Bu düşmanlık yüzünden aralarında birçok savaş 

meydana gelmiş ve iki taraftan da pek çok insan hayatını kaybetmişti. Yahudiler 

ise bu savaşlarda, ittifak kurdukları tarafın yanında yer almaktaydılar. Kardeş 

kabileler arasında meydana gelen en şiddetli savaşlardan birisi Hz. Peygamber’in 

(sas) Medine’ye hicretinden birkaç yıl önce meydana gelen Buâs savaşıydı.5 Hz. 

Peygamber’in (sas) tebliği, onlar için bir ümit kaynağı oldu. Belki de yeni din 

onları birbirleriyle kaynaştırır; böylece aralarındaki düşmanlık da ortadan 

kalkardı. 

Arap kabileleri arasındaki savaşlar zaman zaman yeni müttefikler bulmalarını 

zorunlu hale getiriyordu. Altı Hazrecli’nin Müslüman olmasından önce Medine’deki 

Araplar arasında meydana gelen savaşların birinde yenilen Evslilerin bir kısmı 

Hazreclilerle anlaşmak zorunda kalmış; bir kısmı ise başka müttefikler aramaya 

başlamışlardı. Abdüleşheloğulları’ndan bir grup, Hz. Peygamber’in (sas) Mekke’ye 

gelen Araplara tebliğ yaptığı sıralarda Mekkelilerle ittifak yapmak için oraya 

gelmişlerdi. İçlerinden genç birisi Hz. Peygamber’in (sas) kendilerine yaptığı öneriyi 

uygun bulduğu halde heyetin başkanı buna karşı çıktı.6 Öyle anlaşılıyor ki bu şahıslar 

Müslüman olmamış; ancak Hz. Peygamber’in (sas) getirdiği din hakkında bilgi sahibi 

olmuşlardı.7 Belki de Müslüman olan ilk Hazreclilerin bu yeni dini kabul etmelerinde 

söz konusu şahısların Medine’ye döndükten sonra anlattıklarının da etkisi vardı. 

Bundan sonra meydana gelen Buâs savaşında (617) Kurayzaoğulları ve 

Nadîroğullarıyla ittifak yapan Evsliler galip geldiler. 

Bundan da anlaşılıyor ki İslâm’ın kabulünü kolaylaştıran bir başka önemli etken de 

o sırada Medine’deki mücadelede tarafların yeni müttefikler arama ihtiyacı 

duymalarıydı. Zira Medine’de siyasî bir kargaşa yaşanıyordu. 

Mekke’nin aksine Medine’de siyasî bir boşluk vardı. Mekke’de yönetim, Kusay 

zamanında olduğu gibi tek elde toplanmasa da kısmî, kabileler arası dengelere 

dayanan siyasî bir otoritenin mevcudiyeti inkâr edilemez. Bu otorite yeni bir dinî 

oluşuma sıcak bakmamıştır. 

2) M. VI. yüzyılda kitabî dinlere mensup insanlar arasında bir peygamberin geleceği 

beklentisinin epey gündemde olduğu söylenir.8 Herhalde Medine’de yaşayan 

                                                      
5 Hz. Âişe, “Buâs, Allah’ın Resûlullah için hazırlamış olduğu bir gündü. Allah’ın Elçisi Medine’ye 

gittiği zaman liderleri arasında bölünme meydana gelmiş, ileri gelenleri öldürülmüş ya da 

yaralanmıştı. Allah, onların İslâm’a girişiyle o günü Resûlü için hazırlamıştı.” diyerek hicret 

koşullarının oluşmasındaki önemini vurgular (el-Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl 

(256/870), Sahîh, İstanbul 1401/1981, “Menâkıbü’l-Ensâr”, 27) 
6 İbn Hişâm, II, 36-37; Taberî, II, 353; el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyn (458/1065), 

Delâilü’n-Nübüvve, nşr. Abdulmuʻtî Kal’acî, Beyrut 1405/1985, II, 420-421. Resûlullah’ın (s) 

görüştüğü söylenen şahıslardan birisi de Benû Amr b. Avf’ın kardeşi Suveyd b. Sâmit’tir (İbn 

Hişâm, II, 34-36; Beyhakî, II, 419). 

7 Abdüleşheloğullarından bir grupla yapılan görüşmede bulunan İyâs b. Muʻâz adlı gencin, Hz. 

Peygamber’in (s) teklifinin kabulü yönünde görüş belirtmesi, liderleri tarafından tepkiyle 

karşılanmıştır. Buâs savaşında ölen bu gencin müslüman olduğu iddia edilir (Bk. İbn Hişâm, II, 36-

37; Beyhakî, II, 320-421). 

8 Bk. Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, 4. Basım, İstanbul 1980, I, 51. 
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Araplar, buradaki Yahudilerle ilişkilerinden dolayı peygamber beklentisinden 

haberdar olmuşlardı. Bize ulaşan rivayetler, Medineli Yahudilerin Araplara zaman 

zaman yeni bir peygamberin geleceğini hatırlattıklarını, hatta onun liderliğinde 

kendileriyle savaşacaklarını ve onları Âd ve İrem kavimleri gibi yok edeceklerini 

söyleyerek tehdit ettiklerini göstermektedir.9 

Müşrik olmalarına rağmen Yahudilerle ilişkilerinden dolayı ilahî dinlere ait bazı 

bilgilere sahip olan, hiç olmazsa peygamberliği tanıyan Hazreclilerin, Resûlullah’ı 

(sas) dinlemeleri kolay oldu. Yahudilerle münasebetleri, dinî kavramları tanımalarını 

ve peygamberi daha iyi anlamalarını kolaylaştırmıştı. 

Medine’de yaşayan Yahudilerin Evs ve Hazrec kabilelerine karşı dinî ve kültürel 

üstünlükleri vardı. Gerçi Yahudilerle Araplar arasında rekabet mevcuttu; ancak gerek 

taraflar arasında yapılan anlaşmalarla, gerekse sosyal ve kültürel ilişkiler sonucunda 

bazı Arapların, Yahudilerin etkisinde kalmaları kaçınılmaz olmuştur. Sözgelimi 

İslâm’a düşmanlığıyla meşhur olan Şair Kaʻb b. el-Eşref aslen Tay kabilesine 

mensuptu. Babası Nadîroğulları’ndan bir kadınla evlenmiş; bu kadından dünyaya 

gelen Kaʻb ise bir Yahudi olarak yetişmiştir.10 

3) Bazı Medinelilerin Hz. Peygamber’in (sas) çağrısına olumlu cevap verdikleri 

sırada Mekke’de olduğu gibi Medine’de de putperestlik hâkimdi. Bununla birlikte 

Mekkeliler Medinelilere nispetle putperestliğe daha bağlıydı. Çünkü putçuluk aynı 

zamanda Mekkelilere hem dinî bir prestij kazandırıyor hem de ticarî kazançlarının 

en önemli dayanağını oluşturuyordu. Medineli Araplar, diğer putlara da saygı 

göstermekle birlikte daha çok Menât putuna kurban keser; onu yüceltirlerdi. Bu 

put Mekke ile Medine arasında, Kızıldeniz sahilinde, el-Müşellel yöresinde 

Kudeyd denilen yerdeydi.11 Medine, geleneklerine bağlı ve Mekke’ye nispetle 

ahlakî çöküntünün az olduğu bir şehirdi. 

4) Hz. Peygamber’in (sas) Medine’deki muhatapları kabilesinden olmadıkları için, 

akraba olmanın getirdiği dezavantajla onu dinlemek istememeleri gibi bir 

olumsuzluk söz konusu değildi. Zira Hz. Peygamber (sas) tebliğe başladığında en 

büyük tepkiyi Mekkelilerden almıştı. Resûlullah’ın (sas) dedesi Abdülmuttalib’in 

annesinin Medineli olması, dayı-yeğen dayanışması yönüyle faydalı olmuştur 

5) Hz. Peygamber’in (sas) dinlenmesini sağlayan hususiyetlerden birisi de onun 

getirdiği mesajın güzelliği, kendisinin tebliğ yapmaktaki azmiydi. 

 

Akabe Görüşmeleri ve Biatleri 

 

Akabe Görüşmesi 

Yukarıda zikredilen birçok olumlu etken, peygamberliğin 11. yılında (m. 620) Hz. 

Peygamber’i (sas) dinleyen altı Medinelinin Müslüman olmasını kolaylaştırdı.12 Hz. 

Peygamber (sas) ile görüşen altı kişilik bu ilk grup Hazrec kabilesindendi. Bilindiği 

gibi Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccâroğulları Hz. Peygamber’in (sas) dedesi 

Abdülmuttalib’in dayılarıydı. Hz. Peygamber’in (sas) Akabe’de görüştüğü insanlar, 

                                                      
9 İbn Hişâm, II, 38; Taberî, II, 354. 

10 Bk. el-Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (279/892), Ensâbü’l-Eşrâf, thk. Muhammed Hamidullah, 

3. Basım, Kahire [1987], s. 284. 

11 İbnü’l-Kelbî, Hişâm b. Muhammed (204/819), Putlar Kitabı, çev. Beyza Düşüngen, Ankara 1969, s. 

29; İbn Hişâm, I, 90. 

12 İbn Hişâm, II, 38-39; İbn Saʻd, Muhammed (230/844), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut 1405/1985, I, 

217-219; Belâzürî, Ensâb, s. 239; Taberî, II, 354. 
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Müslüman olduktan sonra Medine’ye gittiler. Öyle anlaşılıyor ki, Medineli ilk 

Müslümanlar boş durmamışlar ve bir yıl sonra daha çok sayıdaki Müslüman ile 

birlikte hacca gitmişlerdi. 

 

Hz. Peygamberle Görüşen Altı Hazrecli ve 

Kabileleri13 

Kabileler Görüşmeye Katılanlar 

Neccâr Esʻad b. Zürâre, Avf b. el-Hâris 

Zureyk Râfi’ b. Mâlik 

Selime (Sevâd) Kutbe b. Âmir 

Harâm (Selime) Ukbe b. Âmir 

‘Ubeyd (Selime) Câbir b. Abdullah b. Ri’âb 

 

Birinci Akabe Biati 

Bir yıl sonra peygamberliğin 12. yılında (m. 621), ilk görüşmede bulunanların iki 

katı kadar bir grup Medineli Müslüman Mekke’ye geldi. Hz. Peygamber (sas), onlarla 

sohbet etti ve İslâm toplumunun dinî, ahlakî ve hukukî temellerini oluşturan 

davranışları kazanmalarını sağlayacak ilk biati yaptı.14 Allah’ın Resûlü (sas) biate 

katılanlara şunları söylemişti: 

“Gelin, Allah’a ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina 

etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla 

kimseye iftira etmemek, hiçbir maruf işte bana âsi olmamak üzere biat edin. İçinizden 

kim sözünde durursa ecri Allah’a aittir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan 

dolayı dünyada ikâba uğratılırsa, bu ikâb ona kefarettir. Bunlardan birini yapıp da 

yaptığı fiili Allah örterse, durumu Allah’a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder; dilerse 

cezalandırır.”15 

Bu gelişme, İslâm Tarihi kaynaklarında Birinci Akabe Biati olarak adlandırılan 

olaydır. Birinci Akabe Biati’nde savaşla ilgili ifadeler yer almadığı için bu biate 

“kadınlar biati”16 denmiştir. 

Hz. Peygamber (sas), Medineli Müslümanlarla birlikte kendilerine dinlerini 

öğretmek üzere Musʻab b. Umeyr’i gönderdi.17 Onun, ilk Akabe biatinde bulunan 

Müslümanların Medine’ye gidişinden sonra, Hz. Peygamber’den (sas) kendilerine 

Kur’ân-ı Kerim öğretecek birisini göndermesini istemeleri üzerine Medine’ye gittiği 

de rivayet edilir.18 İster biat edenlerle birlikte gönderilsin, ister daha sonra 

gönderilmiş olsun Musʻab’ın Medine’ye gidişi, şehrin geleceği açısından çok önemli 

sonuçlar doğurdu. Onun Medine’ye gidişinin altında oradaki hassas dengeleri 

sarsmama amacının da yattığını söylemek yanlış olmaz. Bizce Musʻab, bir yandan 

yeni mühtedilere İslâm’ı öğretmek ve dinî tebliğde bulunmak, diğer yandan taraflar 

                                                      
13 İbn Hişâm, II, 38-39. 

14 İbn Hişâm, II, 41-42; Belâzürî, Ensâb, s. 239. 

15 Buhârî, “Menâkıbü’l-Ensâr”, 43. 

16 Taberî, II, 355, 356. Krş. İbn Hişâm, II, 41. İsimlendirme, muhtemelen daha sonra, Kur’ân-ı 

Kerim’de kadınların biatinden bahseden ayette (Mumtehıne 60/12), biat edilmesi istenen şartlara 

benzer ifadelerin bu biatte yer almasından kaynaklanmış olmalıdır (Bk. Mahmûd Esʻad Seydişehrî 

(1918), İslâm Tarihi (Tarih-i Dîn-i İslâm), Sadeleştirenler: A. L. Kazancı, O. Kazancı, İstanbul 

1983, s. 516 [Sadeleştirenin dipnotu]). 

17 İbn Hişâm, II, 42; Belâzürî, Ensâb, s. 239; Taberî, II, 357. 

18 İbn Saʻd, I, 220. 
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arasında bir denge unsuru olmak için Medine’ye gitmişti. Zira Evs ve Hazrecliler, 

içlerinden birisinin diğerlerine imamlık yapmasını istemiyorlardı.19 Böylece onlardan 

olmayan Musʻab b. Umeyr’in imamlık yapması, iki taraf için de iyi bir çözümdü. 

Musʻab’ın aynı zamanda Medine’deki mevcut durumu Hz. Peygamber’e (sas) tam 

olarak bildirme ve Medinelilerle Resûlullah (sas) arasında iletişim sağlama görevinin 

olduğu da düşünülebilir. 

Musʻab, Medine’de çok verimli bir tebliğ faaliyeti yürüttü. Özellikle Saʻd b. Muʻâz 

ve Üseyd b. Hudayr gibi ileri gelen kimselerin Müslümanlığı kabul etmesiyle dinin 

yayılması daha da kolaylaştı. Çünkü kabile liderinin Müslüman olması, kabilenin 

diğer fertlerinin yeni dine daha kolay girmelerini sağlıyordu. 

 

Birinci Akabe Biatine Katılan Müslümanların 

Adları ve Kabilelerine Göre Dağılımı20 

Neccâr (Hazrec) Avf b. el-Hâris 

Esʻad b. Zürâre 

Muʻâz b. el-Hâris 

3 

Zureyk (Hazrec) Râfi’ b. Mâlik 

Zekvân b. Abdukays 

2 

Avf (Hazrec) Ebû Abdurrahman Yezîd b. 

Saʻlebe (müt) 

Ubâde b. es-Sâmit 

2 

Sâlim (Hazrec) el-Abbas b. Ubâde 1 

Selime (Hazrec) Ukbe b. Âmir 1 

Sevâd (Hazrec) Kutbe b. Âmir 1 

Abduleşhel (Evs) Ebü’l-Heysem et-Teyyihân 1 

Amr b. Avf 

(Evs) 

Uveym b. Sâ’ide 1 

Toplam 12 

 

İkinci Akabe Biati 

Bir yıl sonra peygamberliğin 13. yılında (m. 622) 73 erkek ve iki kadın olmak 

üzere 75 kişilik bir grup Resûlullah’la (sas) görüşmek üzere Mekke’ye geldiler. Bu 

buluşmaya gelen Medinelilerin büyük bir kısmı Hazrec kabilesindendi.21 İkinci 

Akabe Biati’nin yapıldığı bu görüşmeye o sırada henüz İslâm’ı kabul etmemiş olan -

Hz. Peygamber’in (sas) amcası- Abbas b. Abdülmuttalib’in de katıldığı rivayet edilir. 

Bu rivayetlere göre Hz. Abbas burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bildiğiniz 

gibi Muhammed (sas) bizdendir. Onu, bizimle aynı görüşte olan, kavmimizden 

kimselere karşı koruduk. Kendisi kavmi arasında izzet sahibi, yurdunda ise koruma 

altındadır. Ancak o size katılmayı ve sizin yanınıza gelmeyi istiyor. Eğer onu davet 

ettiğiniz hususta sözünüzü tutacaksanız ve onu muhaliflerinden koruyacaksanız sizi 

yüklendiğiniz sorumlulukla baş başa bırakıyorum. Eğer yanınıza geldikten sonra onu 

                                                      
19 İbn Hişâm, II, 42; Beyhakî, II, 438. Hz. Peygamber (s) hicret edinceye kadar Kubâ’daki Muhâcirlere 

-ve buradaki Medineli Müslümanlara- Ebû Huzeyfe’nin mevlâsı Sâlim imâmlık yapıyordu (İbn 

Saʻd, I, 226). Bu olay, Medineli müslümanlar arasındaki dengeyi korumak hususunda muhacirlerin 

ne kadar önemli bir rol üstlendiklerini gösteren gelişmelerden birisidir. 

20 İbn Hişâm, II, 40-41. Krş İbn Saʻd, I, 220. 

21 İbn Hişâm, II, 49, 63. 
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düşmanlarına teslim edip ona ihanet edecekseniz, onu hemen terk edin. Çünkü o 

kavmi arasında ve yurdunda izzet ve koruma altındadır.”22 

Hz. Abbas’ın bu görüşmelere katılmış olmasına ihtimal vermeyen Watt’a göre 

onun görüşmelere katılmış olduğu iddiası daha sonraları Abbasî propagandacılarının 

uydurmasıdır. Watt’ın en önemli dayanağı, Hz. Peygamber’in (sas), Tâif’ten dönerken 

Nevfeloğulları’ndan Mutʻim b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye girmesidir. Ona göre 

bu durumda Hz. Peygamber’in (sas) Hâşimoğulları’nın himayesinde olmaması hemen 

hemen kesindir.23 

Tâif dönüşü Hz. Peygamber (sas), Mutʻim b. Adî’nin himayesiyle şehre girebilmiş 

ise de ailesiyle, özellikle de amcalarından bazılarıyla ilişkilerinin devam etmiş olması 

gerekir. Çünkü o her şeye rağmen yeğenleriydi ve Resûlullah’ın (sas) aldığı himaye, 

yüz kızartıcı bir suç işlemediği için akrabalarının onunla ilişkilerini kesmelerine sebep 

değildi. Hz. Peygamber’in (sas) Hâşimoğulları’ndan destek alarak şehre girmemesi 

ise o sırada durumun onların aleyhine gelişmesinden ve özellikle Ebû Leheb’in 

tavrından kaynaklanmış olmalıdır. Bilindiği gibi hicretten sonra da zaman zaman Hz. 

Peygamber’e (sas) yardım ettiği görülen Abbas’ın, bu biat sırasında Hz. Peygamber’in 

(sas) yanında bulunmuş olması imkânsız değildir. Hz. Peygamber (sas) belki de 

Abbas’ı yapılacak biatin şahidi olarak ve görüşlerinden istifade etmek amacıyla oraya 

götürmüştü. Diğer taraftan Abbas (r), Hz. Peygamber’in (sas) yalnız olmadığını ve 

kavmi arasında kendisine değer verildiğini göstermek suretiyle Hz. Peygamber’e (sas) 

destek olmak ve bir anlamda pazarlık gücünü artırmak amacıyla da burada bulunmuş 

olabilir. Bir önemli neden de Abbas’ın yaptığı ticaret dolayısıyla Medineliler 

tarafından tanınıyor olmasıdır.24 

Yapılan görüşmeler sonucunda Hz. Peygamber (sas), İslâm toplumunun ve 

devletinin temellerini attı ve hicret edeceğinin ilk sinyallerini burada verdi. Çünkü bu 

müzakerelerde Medinelilerden kendisini, ailelerini ve çocuklarını korudukları gibi 

koruyacaklarına dair biat etmelerini istedi;25 Müslümanlar da Hz. Peygamber’e (sas) 

biat ettiler. Bu biate muhtevasından dolayı “savaş biati” denir.26 

İkinci Akabe Biati müzakereleri incelendiği zaman, bunun siyasî bir ittifak olduğu 

görülür. İkinci Akabe’yi birincisinden ayıran en önemli özellik budur. Çünkü Birinci 

Akabe’de daha çok ahlakî prensipler öne çıkarılmışken, İkinci Akabe’de 

Medinelilerle resmen bir ittifak kurulmuştur. Bu ittifakın taraflara yüklediği 

sorumluluğu daha iyi kavrayabilmek için o günün Arap toplumu için ittifakların ne 

anlama geldiğini hatırlamamız gerekir. Böyle bir ittifak, tarafları birbirlerine her türlü 

desteği verme yükümlülüğü altında bırakıyordu. Bundan dolayı bu biat Medineliler 

açısından, diğer ittifaklarını gözden geçirmeleri ya da eski ittifakların bozulmasına 

neden olabileceği ihtimalini gündeme getirmiştir. 

Medineli Müslümanların mevcut ittifaklarını bir kenara bırakıp o gün için macera 

sayılabilecek yeni bir ittifaka girişmelerinde iman unsurunun etkisini unutmamak 

gerekir. Böyle bir ittifakı diğer ittifaklara karşı değerli ve tercih edilir kılan, Arapların 

kendi aralarındaki ittifaklardan daha ileri bir noktaya taşıyan önemli bir etken, 

mühtedilerin dört elle sarıldıkları yeni dindi. Bu etkenden dolayıdır ki, Medineliler, 

kendilerine göre çok zayıf durumda olan Hz. Peygamber (sas) ile ittifak yapmayı seve 

seve kabul etmişlerdir. 

                                                      
22 İbn Hişâm, II, 50. Krş. Taberî, II, 362; İbn Saʻd, I, 222. 

23 Bk. Watt, s. 155. 

24 Bk. Beyhakî, II, 445. 

25 İbn Hişâm, II, 50; Taberî, II, 362. 

26 Bk. Taberî, II, 368. 
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Medinelilerin Hz. Peygamber (sas) ile yaptıkları ittifakın risk taşıdığı onlar 

tarafından biliniyordu. Yesribli Müslümanlardan birisi olan Abbas b. Ubâde 

hemşehrilerine biatin anlamını bilip bilmediklerini sordu; Medinelilerden “Evet!” 

cevabını aldıktan sonra, “Siz kızıl ve kara herkesle savaşmak için biat ediyorsunuz!” 

diyerek karşılaşacakları muhtemel durumu tasvir etti.27 

Medineli Müslümanlardan bir başkası, Yahudilerle aralarındaki mevcut 

anlaşmaları ve bu anlaşmaları bozacaklarını hatırlattıktan sonra, Resûlullah’ın (sas) 

üstün gelmesi halinde kavmine, yani Mekke’ye dönüp onları terk edip etmeyeceğini 

sordu. Bu soru üzerine Hz. Peygamber (sas) onları terk etmeyeceğine dair söz verdi.28 

Görüşmeler sırasında Yahudilerle daha önce yapılan ittifakların gündeme getirilmesi 

dikkat çekicidir. Çünkü Yesribliler, Hz. Peygamber (sas) ile yaptıkları ittifakı 

Yahudilerle daha önce yaptıkları ittifaklara alternatif olarak görüyorlardı. Bundan da 

Akabe’de yapılan ittifakın aynı zamanda siyasî bir ittifak olduğu anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber (sas), buraya gelen Müslümanlardan, aralarından on iki temsilci 

seçmelerini istedi. Bunun üzerine dokuzu Hazrec’ten, üçü Evs’ten olmak üzere on iki 

temsilci seçildi.29 Hazrecli Müslümanların sayısı daha fazla olduğu için temsilcilerin 

çoğu Hazrec kabilesindendi. 

Seçilen temsilciler kendi kabilelerinden sorumlu olacaklardı. Hz. Peygamber’in 

(sas) temsilci seçtirmesinin nedeni, karşısında sorumlu olacak kişilerin belirlenmesini 

istemesidir. Arap toplumunda böyle bir anlaşma ancak liderlerin anlaşmaya sahip 

çıkmalarıyla uygulanabilirdi. Sorumluluğun belirli kişilerce yüklenmemesi halinde, -

biate katılan insanların hepsinin aynı sorumluluk bilincine sahip olmaları mümkün 

olmadığından- biat şartlarının uygulanması zorlaşabilirdi. 

Kureyşli müşriklerin biatten haberdar olmaları çok gecikmedi. Bir gün sonra olayı 

öğrendiklerinde Medinelilere gidip bunun savaş ilanı olduğunu ve Kureyş’in onlarla 

savaşmaktan zevk alacağını söylediler. Ancak Medineli müşriklerin görüşmelerden 

haberleri yoktu. Durum Abdullah b. Übey’e soruldu. İbn Übey Medine’nin ileri 

gelenlerinden olup Hazrec kabilesindedi. Buâs savaşında takındığı tarafsız tutum 

beğenilmiş; bu sıralarda Medine’nin liderliğine soyunmuş ve hatta kendisi için bir de 

taç ısmarlamıştı. Onun bu düşüncesine Medine’deki Yahudiler de destek olmuşlardı. 

İbn Übey, kendisinin haberi olmadan Medinelilerin böyle büyük bir işe 

kalkışmayacaklarını söyledi; ancak daha sonra biatin doğru olduğu ortaya çıktı.30 

Mekkeli müşriklerin ticaret yolları üzerinde kendilerine karşı ittifak yapmış 

kimselerle karşılaşmak istememeleri çok doğaldı. Yeni oluşumun kendileri için ne 

kadar tehlikeli olduğu açıktı. Medinelilerin gücü de ortadaydı. 

Mekkeli müşriklerin anlaşmaya tepkileri daha sonra da devam etti. Bir süre sonra 

Mekke’ye umre yapmak için giden Saʻd b. Muʻâz’a Ebû Cehil, “Ey Saʻd! Kâbe’yi 

emniyetle tavaf ediyorsun. Oysa siz Muhammed’le arkadaşlarını barındırıyorsunuz!” 

dedi. Saʻd, “Evet öyledir!” diye cevap verince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine 

Ümeyye, “Ebü’l-Hakem’e karşı sesini yükseltme! Çünkü o Mekke vadisi halkının 

efendisidir.” dedi. Bu tartışma sırasında Saʻd, Ebû Cehil’e, “Eğer beni Kâbe’yi tavaf 

etmekten alıkoyarsan, vallahi ben de Şam ticaret yolunu keserim!” dedi.31 Bu tehdidin 

Mekkeliler için ne ifade ettiği ortadadır. 

 

                                                      
27 İbn Hişâm, II. 55; Taberî, II, 363; Beyhakî, II, 450. 

28 İbn Hişâm, II, 50-51; Taberî, II, 363. 

29 İbn Hişâm, II, 51; Belâzürî, Ensâb, s. 252; Taberî, II, 363. 

30 Bk. İbn Saʻd, I, 223; Beyhakî, II, 449. 

31 Buhârî, “Menâkıb”, 25. 
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İkinci Akabe Biatı’na Katılan Müslümanların Adları ve 

Kabilelerine Göre Dağılımı32 

Kabileler Biatte Bulunanlar 

Evs b. Hârise 

(Abdüleşhel)  

Evs Ebü’l-Heysem b. et-Teyyihân 

Seleme b. Selâme 

Üseyd b. Hudayr 

3 

Harise Evs Ebû Burde b. Niyâr (müt.) 

Nuheyr b. el-Heysem 

Züheyr b. Râfi’ 

3 

Amr b. Avf Evs Abdullah b. Cübeyr 

Ma’n b. Adî (müt.) 

Rifâʻa b. Abdülmunzir 

Saʻd b. Hayseme 
Uveym b. Sâ’ide 

5 

Hârise b. Saʻlebe 

(Neccâr) 

Hazrec Avf b. el-Hâris 

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd 

Esʻad b. Zürâre 
Mu’avviz b. el-Hâris 

Muâz b. el-Hâris 

Umâra b. Hazm 

6 

Amr b. Mebzûl Neccâr, 

Hazrec 

Sehl b. Atîk 1 

Amr b. Mâlik Neccâr, 

Hazrec 

Ebû Talha Zeyd b. Sehl 

Evs b. Sâbit 

2 

Mâzin b. Neccâr Neccâr, 

Hazrec 

Amr b. Guzeyye 

Kays b. Ebî Saʻsaʻa 

2 

Belhâris b. 

Hazrec 

Hazrec Abdullah b. Revâha 
Abdullah b. Zeyd 

Beşîr b. Saʻd 

Hallâd b. Suveyd 

Hârice b. Zeyd 

Ukbe b. Amr 

Saʻd b. er-Rabî’ 

7 

Beyâda b. Âmir Hazrec Ferve b. Amr 

Hâlid b. Kays 

Ziyâd b. Lebîd 

3 

Zureyk b. Âmir Hazrec el-Hâris b. Kays 

Râfi’ b. Mâlik 

Ubâde[Abbâd] b. Kays 

Zekvân b. Abdukays 

4 

                                                      
32 İbn Hişâm, II, 64-75. İsimleri koyu siyah yazılanlar temsilci (nakîb), italik yazılanlar hanım 

sahabîlerdir. 

 Belâzürî, İkinci Akabe Biatı’na katılan müslümanların 70 erkek iki kadın olduğunu söylemektedir 

(Belâzürî, Ensâb, 251. Belâzürî’nin listesi için bk. Ensâb, s. 240-251). Onun, Avf b. el-Hâris, 

Mu’avviz b. el-Hâris, Ma’kıl b. en-Münzir, Hâlid b. Amr, Amr b. el-Hâris’i zikretmediğini; farklı 

isimler olarak da Evs’in Zuferoğulları kolundan Katâde b. en-Nuʻmân ez-Zuferî, Hazrec’in 

Selimeoğulları kolundan Ebû Abs b. Âmir’i zikrettiğini görüyoruz. Ayrıca İbn Hişâm’ın ismini 

zikrettiği Amr b. Guzeyye’nin adını Guzeyye b. Amr, Yezîd b. Hizâm’ın adını Yezîd b. Harâm, 

Abs b. Âmir’in adını Ebû Abs b. Âmir, Hudeyc b. Selâme’nin adını Hudeyc b. Uveys, Ebû 

Abdurrahman b. Yezîd b. Sa’lebe’nin adını Ebû Abdurrahman Yezîd b. Sa’lebe şeklinde 

zikretmiştir. İbn Hişâm’da bu zatın adı Birinci Akabe Biati’ne katılanlar arasında Belâzürî’deki 

şekilde tespit edilmiştir. Kaynaklar arasındaki bu farklılıkların ravilerin nakli, istinsah veya yayım 

hatasından kaynaklanmış olması kuvvetle muhtemeldir. 
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Selime b. Saʻd Hazrec el-Berâ b. Maʻrûr 
Bişr b. el-Berâ b. Maʻrûr 

Cubâr [Cebbâr] b. Sahr 

ed-Dahhâk b. Hârise 

Ma’kıl b. el-Münzir 

Mesʻûd b. Yezîd 

Sinân b. Sayfî 

et-Tufeyl b. en-Nuʻmân 

et-Tufeyl b. Mâlik 

Yezîd b. el-Münzir 

Yezîd b. Hizâm 

11 

Sevâd b. Ganm Hazrec Kaʻb b. Mâlik 1 

Ganm b. Sevâd Hazrec Ebü’l-Yeser Kaʻb. b. Amr 

Kutbe b. Âmir 

Sayfî b. Sevâd [Esved] 

Suleym b. Amr 

Yezîd b. Âmir 

5 

Nâbi b. Amr Hazrec Abdullah b. Uneys (Kudâ’a, 

müt.) 

Abs b. Âmir 

Amr b. Ganeme 

Saʻlebe b. Ganeme 

Hâlid b. Amr 

5 

Harâm b. Kaʻb Hazrec Abdullah b. Amr 
Câbir b. Abdullah b. Amr 

Hudeyc b. Selâme (müt.) 

Mu’az b. Amr 

Mu’az b. Cebel 

Sâbit b. Ciz’ 

Umeyr b. el-Hâris 

7 

Avf b. Hazrec Hazrec el-Abbas b. Ubâde 

Amr b. el-Hâris 

Ebû Abdurrahman b. Yezîd b. 

Saʻlebe (müt.) 

Ubâde b. es-Sâmit 

4 

Sâlim b. Ganm Hazrec Rifâʻa b. Amr 

Ukbe b. Vehb (müt.) 

2 

Sâ’ide b. Kaʻb Hazrec Saʻd b. Ubâde 

el-Münzir b. Amr 

2 

Mâzin b. Neccâr Hazrec  Ümmü Umâra Nuseybe bt. 

Kaʻb 

1 

Selime Hazrec Ümmü Menî’ Esmâ bt. Amr 1 

Toplam 75 

 

Akabe Biatlerinin Etkisi 

Akabe biatleri, özellikle de son biat, İslâm Tarihi için bir dönüm noktasıdır. Bu 

biatlerden kısa bir süre sonra İslâm’ın gücü inkişaf etmiş ve Arap Yarımadası’nda en 

önemli ve belirleyici unsur olmuştur. Her şeyden önce Medinelilerle yapılan 

görüşmeler Müslümanlara yeni bir ufuk açtı. Artık Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin 

baskılarına boyun eğmek zorunda kalmayacaklardı... Artık mazlum olarak her şeye 

razı olmak zorunda değillerdi. 
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Görüldüğü gibi Hz. Peygamber (sas) her zaman müşriklerin taktiklerine karşı yeni 

stratejiler geliştirdi. Her zaman onlardan bir adım önde olmak ve planlarını boşa 

çıkarmak için gayret gösterdi. 

 

Sonuç 

Hz. Peygamber’in ilahî mesajı insanlara ulaştırma görevini ifa etme imkânı 

bulamadığı bir zamanda Yüce Allah’ın bir lütfu olarak Müslüman olan altı 

Hazrecli’nin açtığı kapı sayesinde İslâm, hızlı bir şekilde Medine’de yayılmış ve iki 

yıl içinde 75 Müslümanın Mekke’de Akabe mevkiinde Allah Elçisi’ni (sas) 

memleketlerine davet edebilecek bir güce ulaşmalarını mümkün kılmıştır. Hz. 

Peygamber (sas) bu süreci başarılı bir şekilde bir çıkış yolu olarak kullanmış ve İslâm 

toplumunun kuruluşunu burada atmıştır. 

Birinci Akabe Biati, dinî emir ve nehiylere uyma çerçevesinde gerçekleştirilmiş; 

İkinci Akabe Biati ise Hz. Peygamber’e Yesrib’in kapılarını açan bir antlaşma olarak 

akdedilmiştir.  Akabe Biatleri’nden sonra Allah Resûlü, bir taraftan sıkıntı çeken 

Müslümanların rahat bir nefes alabilmeleri için onları Medine’ye göndermiş; diğer 

taraftan kendisi de buraya hicret etmek için hazırlıklar yapmıştır. İkinci Akabe 

Biati’nin gerçekleştirilmesinden yaklaşık üç ay sonra insanlık tarihinin en önemli 

göçlerinden biri olan Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göçü gerçekleşmiştir. 
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