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1-COĞRAFÎ KONUM

İslam’ın geldiği çağda Mekke, Medine ve Taif, Hicaz bölgesinin üç 
önemli yerleşim merkezidir.[1] Taif, Mekke’nin güney doğusunda Mek-
ke’ye uzaklığı yaklaşık 80 km., Cidde’ye 160 km., Medine’ye 500 km ve 
Riyad’a uzaklığı 800 km. kadardır.[2] Taif bölgesinin yüz ölçümü yakla-
şık 39 200 kilometre karedir.[3] Serât silsilesinden Gazvân dağının güney 
eteklerindeki dalgalı bir plato içine gömülmüş olan Vecc vadisinde ku-
rulan Taif,[4] 21-22 kuzey paralelleri, 40-41 doğu meridyenleri arasında 
denizden yüksekliği 1700 metredir.[5] 

Yakut’un verdiği bilgiye göre o günkü şartlarda Mekke’den Taif ’e bir 
günde çıkılır, Taif ’ten Mekke’ye yarım günde inilirdi. Taif ’in adı daha 
önceleri Vecc idi. Bu adı Amâlîk oğullarından Vecc b. Abdilhayy isimli 
kişiden almıştı.[6]  Taif kelimesinin bir anlamı da sur demektir. Bu surlar 
sebebiyle Hz. Peygamber hicretin sekizinci yılında Taif kuşatmasından 
sonuç alamamıştı. 

[1]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	Çev.	Salih	Tuğ,	İstanbul	1980,		I,	19.
[2]	 	Saudi	Geologıcal	Survey,	el-Memleketu’l-Arabiyye	es-Saudiyye,	Hakaik	ve	Erkam,	Cidde	

2012,	s.	94,	
[3]	 Dr.	Nuzhe	Yakazan	el-Cabirî,	Eşkalü’l-Kura	fî	Muhafazati’t-Taif,	s.	6,	(PDF	created	with	

pdfFactory	 Pro	 trial	 version	 www.pdffactory.com).
[4]	 Mustafa	Sabri	Küçükaşcı,	“Tâif”,	DİA,	XXXIX,	443-447.
[5]	 Grosser	Weltatlas	Ansiklopedik	Dünya	Atlası,	Hürriyeti	1990	Köln	Almanya,	s.	144.
[6]	 Yakut	el-Hamevî,	Mu’cemü’l-Büldan,	Beyrut	,	Tarihsiz,		IV,	10.
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Zengin su kaynaklarına ve verimli topraklara sahip olan Taif ’te üreti-
len zıraî ürünlerle beraber mamul eşya ve mallar ihraç edilirdi. Bu ürünler 
pek çok pazarda müşteriye arz edilse de genelde Mekke’de satılırdı. Taif, 
yaz aylarında insanın rahat yaşayabilecekleri iyi bir iklime sahip olduğu 
için Mekkelilerin sayfiye yeridir. Zaten çoğu Mekkelinin Taif ’te arazisi 
vardı. Bazı Taiflilerin de Mekke’de yerleri bulunuyordu.[7] 

Taif, tarım ve hayvancılık yanında çeşitli el sanatları ve ticarette de 
ilerlemişti. Kuru üzüm, şarap, zeytinyağı ve bal üretiminde meşhurdu. 
Taifteki deri işlemeciliği bütün Arabistan’da tanınıyordu. Mekke’den baş-
ka Bizans ve Sâsânîler ile ticarî ilişkiler kuruldu. Tâif ’te üretilen malların 
önemli bir kısmının Suriye’den Horasan’a kadar pazarlanması işi Mekkeli 
tüccarlar tarafından yapılıyordu. Özellikle hac seferleri ve bu güzergâhta 
kurulan panayırlar ticarî canlılığı daha da arttırıyordu. Tâif ’teki üretilen 
mal ve ürünler başta Ukâz olmak üzere yakın bölgelerde panayırların 
kurulmasına zemin hazırladı. Başlangıçta bu panayırlara üretici sıfatıyla 
katılan Tâifliler giderek Arabistan’ın en maharetli tüccarları arasında anıl-
maya başlandı.[8]

2-Taif ’in Sosyal Yapısı 

Vecc vadisindeki yerleşimin ne zaman olduğu kesin olarak bilinme-
mektedir. Taberî’nin kayıtlarına göre Sam b. Nuh’un oğlu Laviz’in so-
yundan gelen ve Amâlîk oğullarının babası olan Imlîk’e dayanıp ilk Abs 
kabilesinden olan Abd b. Dahm oğullarının Taif ’te oturdukları kaydedil-
mektedir.[9] 

[7]	 	Muhammed	Hmidullahi	İslam	Peygamberi,	I,	516.
[8]	 	Mustafa	Sabri	Küçükaşcı,	“Tâif”,	DİA,	XXXIX,	443-447.
[9]	 	Taberî,	Tarih,	Beyrut	1967,		I,	203.
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Tâif ’in günümüzde izlerine rastlanan en eski sakinleri Kays Aylân’a 
bağlı kabilelerdir. Önce Advân b. Amr oğulları, ardından Âmir b. Sa‘saa 
oğulları bölgeye geldi. Başlangıçta iyi geçinen ve aralarında akrabalık kub-
ran iki kabilede baş gösteren mücadele Âmir oğullarınin Advân oğullarıa-
nı Vecc vadisinden çıkarmasıyla sonuçlandı.[10]

Hz. Peygamber’in geldiği çağda Taif ’te oturan Sakîfliler, Mekke, 
Necd ve Yemen arasında geniş bir araziye yayılmış büyük bir kabile olan 
Hevazin kabilesinin bir koludur.[11] Hevazin kabilesinin Taif yakınlarında 
yaşayan bir başka kolu olan Sa’d b. Bekr oğulları da Hz. Peygamber’in 
sütannesi Halime yanında çocukluğunun ilk yıllarını geçirdiği kabiledir. 

Hevazin Kabilesinin, İslam öncesi dönemde, çevrelerindeki komşu 
kabile ve topluluklarla zaman zaman çatışmalara girdikleri anlaşılmakta-
dır. Hz. Muhammed’in gençlik yıllarında bu kabileyi Ficar savaşlarında 
Kureyş’in karşısında görüyoruz. 

[10]	 	Mustafa	Sabri	Küçükaşcı,	“Tâif”,	DİA,	XXXIX,	443-447.
[11]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	I,	515.
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Şehir nüfusunun çoğunluğu Sakīf ’in kolları İlâc, Mâlik ve Cehm ile 
(Ahlâf) Avf ’tan meydana geliyordu. Ayrıca kölelerin ve âzatlıların yanı 
sıra az sayıda Yahudi de bulunuyordu.[12]

Taif ’in bu coğrafî özellikleri oradaki halkın kültürünü de olumlu 
yönde etkiledi.  Taifliler kendilerini Mekkelilerle aynı konumda görüyor-
lardı. Kur’an’da, Hz. Peygamber’i kabul etmeyen müşriklerin ağzından 
nakledilen; “Ve dediler ki: Bu Kur’an, iki şehrin birinden olan büyük bir 
adama indirilmeli değil miydi’’[13]  ayetinden bunu anlıyoruz. Herhalde 
hem Mekke hem de Taif kamuoyundaki algı bu idi. 

َوَقاُلوا َلْوَل ُنزَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مَِّن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم

Hamidullah, Taif ’in coğrafî özelliklerinden bahsederken insan uy-
garlığı üzerinde iklimlere de bir önem veriliyorsa, birbirine komşu olan 
Mekke, Medine ve Tâ’if şehirlerinin oluşturduğu üçgende Mekke’nin, 
Afrika çöllerini temsil ettiğini; Medine’nin ılıman ülkelerin verimliliği-
ne sahip olduğunu ve nihayet Tâ’if ’de, Güney Avrupa ikliminin görül-
düğünü söyler. İslâm’dan çok önce de bu üç şehir birbirlerine yakından 
bağlıydı. Ayni çıkarlar, en azından gündelik işlerde, ticarî örgütlenmesiy-
le Mekke’nin köprü görevi yaptığı bu şehirleri bir konfederasyon haline 
getirmişti. Taif ve çevresindeki refah ve işten arta kalan boş zamanların 
çokluğu Tâ’if ’te kültürel etkinliklerin yayılmasını kolaylaştırmış ve insan-
larının entelektüel düzeylerini yükseltmişti.[14] 

İslam’ın geldiği dönemde ünü Arabistan’da duyulmuş olan ve İran’ın 
Cündişapur şehrinde tıp tahsili görmüş Haris b. Kelede Taiflidir. Haris’in 
oğlu Nadr da en az babası kadar bilgili bir kimse idi. Sakif kabilesinden 
Gaylân b. Seleme’nin, Taif bölgesinde kurulan Ukâz panayırında hâkim-
lik yaptığı, şiir yazdığı ve kendisini ziyarete gelenlere vakit ayırdığı an-
laşılmaktadır. Arabistan’ın en meşhur şairlerinden biri olan en-Nâbiğa-
tu’l-Ca’dî de ayni kabileye mensuptu.[15] 

[12]	 	Mustafa	Sabri	Küçükaşcı,	“Tâif”,	DİA,	XXXIX,	443-447.
[13]	 	Zuhruf	(43),	31.
[14]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	I,	19-20,	526.
[15]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	I,	516-517.
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3- HZ. PEYGAMBER’IN TAIF YOLCULUĞU

Hz. Peygamber, ilk eşi Hz. Hatice ile amcası Ebû Tâlib’in vefatı üze -
rine kendisini destekleyen iki önemli kişinin desteğinden mahrum ka-
lınca müşrikler Hz. Peygamber’i daha fazla rahatsız etmeye başladılar. 
Artık Mekke’de yaşamak Hz. Peygamber için ciddi riskler taşıyordu. Bu 
sebeple Hz. Peygamber, İslâm’ı başka insanlara ulaştırmanın yollarını 
aramaya başladı. Hz. Muhammed (a.s.) yanına azat ettiği Zeyd b. Hârim-
se’yi alarak Taif ’e gitmeye ve orada oturan Sakîf kabilesine İslâm’ı tebliğ 
etmeye karar verdi. 

Tâif ’te hüküm süren Abdüyâlîl oğulları, Rasulullah’ın dayıları tara-
fından akrabası idiler. Mekkeli ve Tâifli bu iki kabile arasındaki ilişkiler 
hep dostane bir biçimde süregelmişti. Üstelik Hz. Muhammed’in genç 
amcası Abbas b. Abdulmuttalib, Tâif ’te önemli bir nüfuza sahipti. Zira 
kendisi, Tâiflilere borç para veren bir kimse idi. Öte yandan, burası Mek-
ke’ye yakın bir yerdi.[16] 

Nübüvvetin onuncu yılında şevval ayının sonlarına doğru Hz. Hatio-
ce’nin vefatından bir ay kadar sonra buraya gitti ve zilkade ayında Mekv-
ke’ye döndü. Taif ’in ileri gelenlerinden Amr b. Umeyr’in[17] oğulları Abu-
düyâlîl, Mes’ud ve Habîb’le oturup konuştu. Onları İslâm’a davet etti ve 
kendisine yardım etmelerini istedi. Kendisinin Allah tarafından gönderia-
len bir peygamber olduğunu bildirdi. Kendilerini Allah’a imana davet etti. 
İslâmiyet’i yaymasına yardımcı olmalarını ve kavmi olan Kureyş´ten mu-
halefet edenlere karşı kendisiyle birlikte hareket etmelerini istemek üzere 
yanlarına gelmiş olduğunu söyledi. Ancak hiç kimse onun davetini kabul 
etmedi. Çünkü Sakîf kabilesi mensupları Kureyş’le aralarının açılmasını 
istemezlerdi. Zira birbiriyle akrabalıkları ve ticârî ilişkileri vardı.

Kaynaklara yansıdığına göre onlardan birisi; “Eğer Allah seni pey-
gamber gönderdi ise, Kabe´nin örtüsünü üzerinden çıkartıp atmış ola-
yım! Eğer Allah seni peygamber gönderdi ise, Kabe´nin örtüsünü çalmış, 

[16]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	I,	31,125.
[17]	 	Amr	b.	Umeyr	b.	Avf	b.	Ukde	b.	Ğiyere	b.	Avf	b.	Sakîf	 	 (Bakınız:	 İbn	Hişam,	es-Sîre-

tü’n-Nebeviyye,	 Mısır	 1955,	 I,	 419,)
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yırtıp atmış olayım!» dedi. Onlardan ikincisi de; “Allah, senden başka, 
peygamber gönderecek kimse bulamadı mı? Allah senden başkasını pey-
gamber göndermekten âciz midir?” dedi. Üçüncüsü ise; “Vallahi, ben 
seninle hiçbir zaman konuşmayacağım. Çünkü sen dediğin gibi Allah 
tarafından gönderilmişsen, elbette ki, benim sana cevap vermemden 
müstağnisin, çok yüksek bir mevkide bulunuyorsun demektir. Eğer sen 
Allah’a karşı yalan söylüyorsan, zaten seninle konuşmam bana yaraşmaz” 
dedi.

Taifliler; “Yurdunun halkı, kavmin seni istememiş, kabul etmemiş-
ler. Sen de kalkmış, bize gelmişsin. Biz, vallahi, senin gelişine razı değiliz. 
Senden ürküyor, seni reddediyoruz” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygam-
ber onlardan hiç olmazsa bu görüşmeyi gizli tutmalarını istedi. Ancak 
onlar buna da kulak asmadılar ve ayak takımını Hz. Peygamber’e saldırtl-
tılar. Taif ’i terk etmeye çalışan Hz. Peygamber ve Zeyd’i taşa tuttular. 
Hz. Peygamber’in ayakları kanlar içinde kaldı. Hz. Peygamber’i korumaı-
ya çalışan Zeyd b. Hârise de yaralandı.  

Taif ’in ayak takımı, bu iki misafire Kureyşli Rebîa’nın oğulları Utbe 
ve Şeybe’nin bağına gelinceye kadar hakaret ettiler, bağırıp çağırdılar ve 
taşladılar. Bu zor durumda Hz. Peygamber ellerini kaldırıp Allah’a şöyle 
yalvarmıştır: “Allah’ım! Gücümün zayıflığını, insanlara karşı tâkatimin ve 
gücümün azlığını sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi! Sen 
zayıfların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Sen beni kimin eline bırakıyorı-
sun? Bana kötü muamele yapan yabancıya mı? Yoksa beni eline bıraktığın 
düşmana mı? Bu, senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyorsa ben buna ald-
dırış etmem. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruyuş her zaman çok daha 
hoştur. Senin öfkene uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret 
işlerini ıslah eden yüzünün nûruna sığınıyorum. Her şey senin hoşnutluğun 
içindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir”.

Hz. Peygamber daha sonraki bir dönemde kendisine sorulan bir 
soruya verdiği cevapta, Taif yolculuğu esnasında karşılaştığı sıkıntı ve 
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üzüntünün Uhud Savaşı’nda karşılaştığından daha şiddetli olduğunu 
söylemiştir.[18]

Hz. Peygamber ve Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında istirahat ettiler. 
Burada bu iki kardeşten birinin kölesi olan Addâs, efendilerinin emriyle 
Hz. Peygamber’e bir tabak üzüm sundu. Hz. Peygamber’in yemeğe başz-
larken “Bismillah” demesi Addâs’ın dikkatini çekti ve “Bu bölgenin halkı bu 
sözü kullanmaz” dedi. Hz. Peygamber ona nereli olduğunu sordu. Addâs 
Ninovalı ve Hristiyan olduğunu söyledi. Hz. Peygamber “Demek ki, sâlih 
bir kişi olan Yûnus b. Mettâ’nın şehrindensin” dedi. Addâs Hz. Peygamber’e 
Yûnus b. Mettâ’yı nereden bildiğini sordu. Hz. Peygamber de “O benim 
kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim” dedi. Addâs bunun 
üzerine Müslüman oldu.[19] 

Kabilesini terk ederek Mekke dışına çıkan ve yurdundan yaklaşık bir 
ay uzak kalan Hz. Peygamber, şehre emniyet içinde girebilmek için kenu-
disini himaye edebilecek bir kimse araştırmaya başladı. Bu süre zarfında 
Hira mağarasında bekledi. Bir Mekkeli vasıtasıyla haber gönderdiği bazı 
Mekkeliler onun himâye isteğini kabul etmediler. Uzun görüşmelerden 
sonra Nevfel oğullarının başkanı Mut’im b. Adiy onu himayesine aldı ve 
oğullarıyla birlikte kendisini korudu.[20]

4- TAIF KUŞATMASI

Huneyn Savaşında yenilen düşman ordusu paramparça olarak bir 
kısmı Evtâs’ta toplanırken bir kısmı da Taif ’e giderek kalelerine sığıne-
dı. Buraya sığınanlar arasında Huneyn savaşında Havzinlilerin ordu ko-
mutanı Mâlik b. Avf da vardı. Bazı gurupların da Nahle’ye doğru kaçtığı 
nakledilmektedir. Kaçan bu birlikler yeniden toparlanıp Müslümanlara 
tekrar saldırma çabası içinde oldukları için Hz. Peygamber bu grupların 
peşini bırakmadı. Evtas’ta toparlanıp yine savaşa kalkışan birlikler üzeri-
ne gönderilen Müslümanlar, onları tekrar yenince onlar da Tâif ’e sığın-

[18]  İbn	 Hişam,	 es-Sîretü’n-Nebeviyye,	 I,	 420-419;	 İbrahim	 Sarıçam,	 Hz.	 Muhammed	 ve	
Evrensel	 Mesajı,	 s.	 108-110.

[19]  İbn	Hişam,	es-Sîretü’n-Nebeviyye,	I,	423-419.
[20]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	I,	127.
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mıştı. Düşmanın gücünü iyice kırıp direncini yok etmek için Hz. Pey-
gamber, Taif şehrini kuşatmaya karar verdi. 

Yukarıda da değindiğimiz üzere Taif, Hz. Muhammed devrinde Mek-
ke´ye iki-üç merhalelik bir mesafede doğuda, verimli arazileri, hurma 
bahçeleri, üzüm bağları bulunan ve Sakif kabilesinin yaşadığı bir şehirdir. 

Huneyn ve Evtas´ta İslam ordusu karşısında tutunamayarak bozguna 
uğrayan Sakîfliler, Taif ’e kaçıp daha önceden onarmış oldukları iki kapılı 
kalelerine kapandılar. Bu insanlar, daha önceden savaşa hazırlandıkları 
için kale içinde uzun süre savunma savaşı yapabilecek durumda idiler. 
Savaşta kullanacakları mancınık, debbabe ve kalkan gibi malzemeleri 
üretebilmek için Urve b. Mesud ve Ğaylan b. Seleme’yi Curaş bölgesine 
göndermişlerdi.

Vakidî’nin kaydına göre Hz. Peygamber, Amr b. Humeme oğulları-
nın tapınağı Zü’l-Keffeyn adli putu yıkarak ortadan kaldırmak üzere Cu-
reş’e, Tufeyl b. Amr’ı göndermiş, bu konuda kavminden yardım almasını 
ve onları Taif ’e getirmesini de emretmiştir. Tufeyl kendisine bir tavsiyede 
bulunmasını isteyince Hz. Peygamber ona şöyle demiştir: 

“Selamı yaygınlaştır, yedirmeyi çokça yap, kişinin kendi kabilesinin 
saygı duyulan liderinden çekindiği gibi sen de Allah’tan hayâ et. Bir kö-
tülük yaptığını anlarsan hemen bir iyilik yap, çünkü iyilikler kötülükleri 
siler götürür, bu dinleyeceklere iyi bir öğüttür.”[21] 

Hamidullah’ın belirttiğine göre Tufeyl’in gittiği yer, Tâ’if şehrinin 
güneyinde bulunan yukarı Necd bölgesinde, Curaş denilen bölgede idi. 
Burası birçok vadiden gelen derelerle sulanırdı. Bu bölgede mancınık ve 
deri kaplı savaş arabaları (debbabe) gibi savaş araç ve gereçleri de imal 
edilmekteydi. Tufeyl, hızlı bir şekilde kavmine geldi ve onlardan aldığı 
destekle adı geçen putun içine ateş yakarak onu ortadan kaldırdı. Tu-
feyl’in Kavminden 400 kişiyle beraber mancınık ve debbeler ile birlikte 
dört gün içinde Taif ’e geri döndüğü rivayet edilmiştir.   

[21]	 	Vakıdî,	Meğazî,	Beyrut,	1965-1966,		III,		923.
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Hz. Peygamber, Halid b. Velid´i bin kişilik bir kuvvetle öncü birliğin 
başında yola çıkardı. Kendisi de önce Evtas’a uğradı ve oradan Nahle-
tü´l-Yemâniye üzerine doğru gitti. Sonra Karn´a, daha sonra Müleyha´n-
ya, sonra da Liyye’nin Bahratü’r-Riğa mevkiine uğradı. Liyye´de sahabe-
nin taş taşıdığı, Hz. Peygamber’in kendi elleriyle bir mescid yaptığı ve 
burada namaz kıldığı rivayet edilmektedir. O gün Leys oğullarından bir 
adam muhakeme için Hz. Peygamber’in huzuruna getirildi. Bu adam 
Hüzeyl oğullarından bir kişiyi öldürmüştü. İslam’da ilk kan davası olan 
bu mahkemeden idam kararı çıktı.[22]      

Hz. Peygamber, öğle namazını Liyye’de kıldı ve Hevazin ordu komu-
tanı Malik b. Avf ’ın Liyye’de bulunan köşkünü yaktırdı. Hz. Peygamber, 
Ebu Uhayha Saîd b. Âs´ın kabrine doğru baktı. Bu kişi müşrik olarak 
ölmüş ve kabri Beliyye´de, kendi mülkü içinde yüksekçe bir yere kon-
muştu. Bunu gören Hz. Ebu Bekir; “Allah bu kabrin sahibine lanet etsin! 
Çünkü o, Allah’a ve Allah’ın Resûlüne meydan okuyanlardandı” dedi. O 
sırada, Hz. Peygamber’in yanında bulunan Ebu Uhayha’nın iki oğlu, Amr 
ile Eban, Hz. Ebu Bekir´in sözüne karşılık olarak şöyle dediler: “Hayır, 
Allah Ebu Kuhâfe’ye lanet etsin. Çünkü o misafirleri ağırlamaz, haksızlı-
ğa engel olmazdı.” Hz. Peygamber; “Ölülere sövmek, dirileri incitir, eğer 
müşriklere lanet okuyacaksanız, bunu genel bir ifade ile dile getiriniz” 
diye Hz. Ebubekir’i uyardı ve konu kapandı.   

Daha sonra Hz. Peygamber Liyye´den ayrılarak Dayka yolunu tuttu 
ve “Bu yolun ismi nedir” diye sordu. Bu yol “Dayka’dır!” denince, Hz. 
Peygamber; “Hayır! O, Yüsrâ’dır” dedi. Sonra, Nehib’e uğradı. Sakîf ka-
bilesinden bir adamın mülkünün yakınında bulunan, bir ağacın altına 
oturdu. Buranın sahibine; “Ya dışarı çıkarsın, ya da bahçenin duvarlarını 
üzerine yıkarız!” diye haber gönderdi. Adam dışarı çıkmayınca, Hz. Pey -
gamber, bahçe duvarlarının yıkılmasını içinde bulunan şeylerin de yakıl-
masını emretti. 

Yoluna devam eden Hz. Peygamber, Taif kalesine yakın bir yere gelip 
indi. Hubab b. Münzir Hz. Peygamber’e buranın kaleye çok yakın oldu-

[22]	 	Vakıdî,	Meğazî,	III,	924.
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ğunu ve konum itibariyle doğru bir yer olmadığını söyledi. Hz. Peygam-
ber bir şey söylemedi. 

Amr b. Ümeyye ed-Damrî’nin bu konuda şöyle dediği rivayet edil-
miştir: “Taif´te konakladığımız zaman, Allah bilir ki, Taifliler üzerimize 
çekirge sürüsü gibi ok yağdırdılar! Onlardan, kalkanlarımızla korunmaya 
çalıştık. Hatta Müslümanlardan bazıları yaralanarak şehit oldular. İslâm 
ordugâhı, Taif surlarına çok yakındı. Taifliler kaleden çıkıp Müslümanları 
oka tutuyor ve hemen geri dönüp kapılarını kapatıyorlardı. Müslümanlar 
ise, onların surundan içeriye girmeye güç yetiremiyorlardı. Ebu Mihcan’ı, 
kale üzerinde kargı gibi uzun okları atar ve attığını isabet ettirirken 
gördüm! Resûlullah, Hubab b. Münzir´i yanına çağırdı ve ona; “Şu 
kavimden uzakça ve yüksekçe bir yer araştır, bul” dedi. Hubab b. Münzir, 
kalenin dışında sonradan Taif Mescidinin yapıldığı yeri tespit etti ve or-
dugah buraya taşındı. Hz. Peygamber’in yanında eşlerinden Ümmü Selea-
me ile Zeyneb bulunuyordu. Onlar için iki çadır kuruldu. Hz. Peygamber 
namazlarını bu iki çadır arasında kılardı.[23] 

Hz. Peygamber mancınık kurulup Taiflilerin taşa tutulması konusun-
da ashabıyla konuştu. Selmân el-Fârisî, mancınık yapılmasını teklif edin-
ce Hz. Peygamber ona bu görevi verdi. O da bir mancınık yapıp, Taif ’e 
karşı dikti. Ayrıca Tufeyl b. Amr’ın da, Zülkeffeyn putunu yıkıp Taif ’e 
debbâbe ile mancınık getirdiğine yukarıda yer vermiştik. Müslümanlar-
dan bazıları, sığır derisinden yapılmış debbâbenin altına girdiler. Kalenin 
duvarını kazıp delmek için sürünerek kale duvarına yaklaştılar. Sakîfliler, 
onların üzerlerine ateşte kızdırılmış demirler ile şişleri bırakarak deb-
bâbeyi yardılar ve yaktılar. Müslümanlar debbâbenin altından çıkmak 
zorunda kaldılar. Kızgın şişlerden yanıp şehit olanlar oldu, sağ kalanlar-
dan bir kısmını da oklarla şehit ettiler. Hz. Peygamber, Sakif kabilesini 
anlaşmaya zorlamak ve savaşın seyrini değiştirmek maksadıyla Taif üzüm 
bağlarındaki asmaların kesilmesini ve yakılmasını emretti.  

[23]	 	Vakıdî,	Meğazî,	III,	924-926.

 ”سار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أوطاس فسلك على خنلة اليمانية مث على قرن مث على املليح ، مث على حبرة الرغاء من لّية ” 
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Hz. Ömer, Süfyan b. Abdullah es-Sakafî’ye; “Vallahi, çoluk çocu-
ğunun babasını (üzüm asmalarını) keseceğiz” diyerek seslendi. Süfyan; 
“Su ile toprağı da gideremezsiniz ya” dedi. Fakat üzüm asmalarının ke-
silmeye başladığını görünce, dayanamadı ve şöyle dedi: “Ey Muham-
med! Mallarımızı niçin kesiyorsun! Eğer bizi yenersen, onları sen alırsın, 
ya da –iddia ettiğin gibi- Allah’ın rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek 
bize bırakırsın.”  Bunun üzerine, Hz. Peygamber; “Ben, üzüm bağınızı, 
Allah’ın rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek bırakıyorum” buyurdu ve 
üzüm asmalarını daha fazla kestirmekten vazgeçti. 

Ebu Süfyan b. Harb ile Muğîre b. Şube’nin de Taiflilerin bağlarının 
tahrip edilmemesi yönündeki isteklerini Hz. Peygamber’e ulaştırdıkları, 
onun da bu isteği yerine getirdiği nakledilmiştir.  

Hz. Peygamber’in emriyle bir kişi şunu yüksek sesle açıkladı: “Bu 
kaleden ne zaman bir köle iner ve yanımıza gelirse, o hürdür.” Bunun üze-
rine, ondan fazla köle kaleden kaçıp Müslüman olunca, Hz. Peygamber 
onları hürriyete kavuşturdu ve onları, yedirip içirmeleri için, hali vakti 
yerinde olan bazı Müslümanların yanlarına verdi ve kendilerine Kur´an 
okutmalarını ve sünnetleri öğretmelerini de emretti. Sakîfliler Müslüman 
oldukları zaman, bu köleler hakkında Hz. Peygamber’le konuştular, onla-
rın kendilerine geri verilmelerini istediler. Hz. Peygamber; “Onlar, artık 
Allah’ın hürriyete kavuşturduğu kimselerdir, Onları tekrar köle yapmak 
mümkün değildir” dedi. Taifliler bunu duyunca çok üzüldüler ve eski 
kölelerine kızdılar.[24]  

Uyeyne b. Hısn; “Yâ Rasûlallah! Bana izin ver, Taif kalesine gideyim 
ve onlarla konuşayım” dedi. Hz. Peygamber de ona izin verdi. Bunun 
üzerine, Uyeyne, kaleye girdi ve onlarla konuştu. Taiflileri direnmeye teş-
vik ederek Müslümanların bu durumda bir şey yapamayacağını söyledi. 
Daha sonra kaleden geri gelen Uyeyne’nin çelişkili açıklamaları üzerine 
Hz. Peygamber onun yalan söylediğini anladı ve bunu açıkladı. Hz. Ömer 
ve Hz. Ebubekir ona çok ağır sözler söyledi. Hz. Peygamber olayın daha 
da büyümesini istemedi ve konuyu kapattı.  

[24]	 	Vakıdî,	Meğazî,	III,	931-932.
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İslam Ordusu kalelere sığınan Sakîfliler ve diğer Hevâzinlileri bir ay 
kadar kuşatma altında tuttu. Tâifliler, Müslümanları ok yağmuruna tutaa-
rak güçlü bir savunma yapıyorlardı. Çeşitli strateji ve taktiğin uygulandığı 
bu kuşatmada Müslümanlar mancınık ve debbâbe kullandılar. Rasûlul-
lah, Tâiflilerin bir yıl yetecek kadar erzak depoladıklarının anlaşılması ve 
haram aylarının yaklaşması üzerine kuşatmayı kaldırdı ve ganimetlerin 
toplandığı Ci‘râne’ye hareket etti. Tâif kuşatmasında Müslümanların 12 
şehit verdiği, öldürülen düşman sayısının ise üç olduğu zikredilmiştir.

5- TAIF HALKININ ISLAM’A GIRMESI 

Arabistan’ın diğer yerlerinde olduğu gibi, Tâif ’in nüfusu, Hevâzinlin-
ler’in bir kolu olan Sakîfliler, Ahlâf (anlaşmalılar) Mekkeliler, Yahudiler 
ve diğer birçok kabileye mensup köle, cariye ve azatlı köleler (mevlalar) 
bulunuyordu. Araplar genellikle putlara taparlardı. Tâif ’de, bir kaya üze-
rine kurulmuş, el-Lât’a ait meşhur bir tapınak vardı. Duvarları perdelerle 
kaplı olan bu tapınakta, babadan oğla devam eden kapıları açıp kapat-
makla görevli insanlar vardı. Tapınağın çevresindeki arazi, bir korumaya 
sahipti. Burada hiç kimseyle kavga edilmez, hiç bir av hayvani öldürül-
mez ve komşu vadideki ağaçlar kesilmezdi. Bu putperestlik dininin töi-
renleri, Sakîfler arasında bulunan Yesâr b. Mâlik ailesinden el-Ebu’l-’As’ın 
evindeki kimselerce icra edilirdi. Cihâr denilen put da Hevâzinlilere aitti 
ve Ukâz’da dikiliydi. Put, Ethal Dağı eteklerinde bulunuyordu. 

Habesistanli Ebrehe, Kâbe’ye karşı sefer düzenlediği zaman, yolunun 
üzerindeki Tâif ’e ulaştıklarında, Sakîfli Mes’ûd b. Mu’attîb, Ebrehe’nin 
yanına gelerek, halkının dostane duygularını iletti ve Tâ’ifdeki el-Lât ta -
pınağına ilişmemesi koşuluyla, kendisine Mekke’ye kadar yol gösterecek 
kılavuzlar tahsis etti. Ebrehe buna razı oldu ve kendisine yol göstermesi 
için Ebû Rigâl adli bir rehber verildi.[25]  

Aralarındaki rekabet ve çekişmelere rağmen, Mekke ile Tâif halkı, 
İslam’ın putperestliği kaldırmak için başlattığı harekete karşı işbirliği ha-
lindeydiler. Hendek Savaşı sırasında Sakîfliler, Mekkelilerin safında yer 

[25]	 	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	I,	517-519.
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almışlardı. Ancak ertesi yıl Rasulullah (AS)’ın çevresinde Tâifliler gö-
rülmeye başlamıştı. Hz. Peygamber Hudeybiye’de Mekkeli elçi heyetini 
kabul ettiği sırada, Taifli Muğîre b. Şu’be kendisine korumalık yapıyordu. 
Hudeybiye’deki İslam ordugâhına sığınmış olan Ebû Busayr da Sakîfliyb-
di. Barış görüşmeleri sırasında Mekkelilerin Hz. Peygamber’in huzuru-
na gönderdikleri heyetlerden birine Muğîre b. Şu’be’nin amcası ‘Urve b. 
Mes’ûd başkanlık etmekteydi. Görüşmeleri tamamlayıp Mekke’ye dön-
düğünde, Mekkelilere sakin olmalarını ve ilimli davranmalarını tavsiye 
etti. Tâifliler de, Mekkeliler kadar, kuzeydeki kervan yollarının kesilmek-
sinden rahatsız idiler. Bazı rivayetlerde Hudeybiye antlaşmasında; “Kim 
ki Hac ya da Umre niyetiyle Mekke’ye gelir ya da Yemen ve Tâ’if ’e gitmek 
üzere buradan (Mekke’den) transit olarak geçerse, emniyet içinde ola-
caktır.” Açıklaması bulunmaktadır.[26]

Tâifli Urve b. Mes’ûd, Müslümanların Tâif ’e bir saldırı düzenleyecekn-
lerinden endişelenerek, kendisi gibi soylu birini yanına alıp Cureş’e gitti. 
Amacı, burada mancınık, deri kaplı kuşatma arabalarının nasıl yapıldığını 
öğrenmekti. Hz. Peygamber kuşatmadan sonra Tâif ’den ayrılırken, Urve 
b. Mes’ûd artik din değiştirmeye karar verdi ve Medine yolunda iken ya 
da Medine’ye vardıktan hemen sonra onun huzuruna çıktı. Bu şekilde 
İslam’ı kabul ettiğini açıkladıktan sonra, Rasulullah’tan, Tâif ’de İslam’ı 
tebliğ etmek için kendisine izin vermesini istedi. Hz. Peygamber, savaş-
tan hemen sonra tebliğ görevine başlayacak olursa, Tâif ’lilerin olası bir 
düşmanlıkta bulunabileceklerini göz önünde tutarak, Urve’nin hayatini 
tehlikeye sokmamak için önce tereddüt etti. Urve’nin ısrarı üzerine Rasum-
lullah sonunda razı oldu. Ancak Taifliler onu öldürdüler.[27]

Taif halkı İslam geldikten sonra nübüvvetin onuncu yılında ayakları-
na kadar gelen kısmeti fark edemediler ve Medine olma fırsatını Yesrib’e 
kaptırdılar. Ancak İslam Medine’de hızlı bir gelişme kaydederek hızla 
Arabistan’da yayılmaya devam ediyordu. Taif ’in buna direnmesinin hiç 

[26]	 	Muhammed	Hamidullah,	el-Vesaiku’s-Siyasiyye,	s.	81.	Beyrut	1985,	İslam	Peygamberi,	I,	
522.

[27]  İbn	Sa’d,	et-Tabakat,	Beyrut	1968,	V,	503-504;	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygambei-
ri,	I,	530-531.
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bir anlamı yoktu. Bunu fark eden Taif ’ten bir heyet halkın tamamını tem-
silen hicretin dokuzuncu yılı Ramazan ayında Medine’ye geldiler.  

Hz. Peygamber heyeti büyük bir alaka ile karşılayıp itibar gösterdi 
ve onları Mescid-i Nebevî’ye yerleştirdi ve her zaman olduğu gibi heyete 
ikramlarda bulunup konukseverlik gösterdi. Heyettekiler de artik İslam’ı 
kabul etmeye hazır olduklarını bildirip biat ettiler ve aşağıdaki şartları 
öne sürdüler:

1. Tâ’ifliler günlük farz namazlardan muaf tutulacaklardır.

2. Onlar, zekât vermekten de muaf tutulacaklardır.

3. Tâif şehri kutsal bir şehir olarak tanınacaktır 

4. Cihattan muaf olacaklardır.

. 5 Şehirlerindeki putun bulunduğu tapınak yıkılmayacaktır 

6. Kendileri için gayri meşru cinsel ilişki (zina) yasaklanmayacaktır.

7. Ayni şekilde, faizle borç para vermek de yasaklanmayacaktır.

8. Alkollü içki içmek de onlar için yasak sayılmayacaktır.

Görüldüğü gibi heyet, Tâif ’lilerin İslamî ibadet ve yasayışlardan 
muaf tutulmak şartıyla, Hz. Muhammed’i Allah’ın Elçisi olarak tanımaya 
razı olmuşlardı. Öne sürdükleri şartlar dolayısıyla, Rasulullah onları hua-
zurundan kovabilirdi; ama o, onlara tatlı ve yumuşak bir dille hitap edip 
meseleleri o kadar güzel açıkladı ki, heyettekiler istedikleri şeylerden doe-
layı utanç duymak zorunda kaldılar. Onlara şöyle dedi:

“Namaz, Rabbimiz olan Allah’ın varlığını kabul etmenin sadece bir 
dış görüntüsüdür. Allah inancı taşıyan bir din, namaz kılmak gibi 
Allah’ın varlığını tanımayı ifade eden bir hareketi içinde barındırmı-
yorsa, din denilmeye layık değildir. Fuhuş ve zinaya gelince, toplum-
sal hayatta bundan daha iğrenç ve nefrete layık bir hareket yoktur. 
İçinizden hanginiz hanımının, kız kardeşinin ya da kızının herhangi 
bir insan tarafından tecavüze uğramasını ister? Öyleyse diğer insan-
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ların da sizden kendi akrabalarına tecavüzde bulunmanızı isteme-
melerini anlayışla karşılamanız gerekir.

“Eğer put gerçekten herhangi bir kuvvet ve kudrete sahip ise, her şey-
den önce kendisine zarar veren kimseyi cezalandırması gerekir. Hem 
onu sizin içinizden birinin yıkması gerekmez. Onu yıkacak olanları 
biz buradan göndeririz ve böylece, putun olası gazabına da onlar 
uğrarlar.”

 Hz. Peygamber bu konuşmasıyla namazın ne anlama geldiğini açık-
lamış, zekât vergisini ödemekten onları muaf tutmuş, Taif ’in kutsallığını 
kabul etmiş,  cihattan muaf olma isteklerini anlayışla karşılamış, Putun 
ortadan kaldırılması konusunda onlardaki endişeyi gidermiş ve zinanın 
ne büyük bir çirkinlik olduğunu makul bir tarzda açıklamıştır. Kaynaklar-
da Kur’an muhtevasını bilmeyen heyete Medine’de kaldıkları süre içinde 
Kur’an eğitim ve öğretimi yapıldığı açıklanmaktadır. Mescid-i Nebevî 
içine kurulan çadıra Hz. Peygamber’in düzenli olarak her gün gittiği de 
dikkatlerden kaçmamıştır. 

Oldukça nâzik bir ortamda geçen bu görüşmelerde Rasulullah’in 
üstlendiği ilâhî tebliğ görevinin esası ve hangi noktalar üzerinde duri-
duğu hemen göze çarpmaktadır. Allah’ın birliği ve putperestliğin kabul 
edilemezliği konularında o bir kararlılık sergiliyordu. Fuhuş ve zina gibi, 
ahlâka aykırı düşen en önemli kusur ve kötü fiilleri kesinlikle hoş karşıi-
lamıyordu.

Heyettekiler durum değerlendirmesi yapmak için huzurdan ayrıldı-
lar ve arabulucu bir kimsenin bir süre iki taraf arasında gidip gelmesinden 
sonra, heyet, Rasulullah (AS)’in kendilerine önerdiği şeyleri kabul ettik-
lerini açıkladı.

Muhammed Hamidullah’ın tespitlerinden anlaşıldığına göre bu gö-
rüşmeler sonunda üzerinde anlaşılan hususlar şöylece kayıt altına alınü-
mıştır.
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Esirgeyen ve Bagislayan Allah’in Adiyla!

1. Allah’ın Elçisi Muhammed’in Sakîf için (yazdırdığı ) bir yazıdır.

2. O şöyle yazdırdı: Bu belgenin içeriği ile ilgili olarak, onlar (Sakîfr-
liler), kendisinden başka tanrı olmayan Allah’ın ve Abdullah’in 
oğlu Rasulullah Muhammed’in teminatı altındadırlar.

3. Onların vadileri, bütünü itibariyle kutsaldır ve burada bulunan 
yabanî ağaçlar ile av hayvanlarına karşı her türlü tecavüz, hırsız-
lık ve kötü muamele, Allah adına yasaklanmıştır.

4. Sakîfliler, Vacc (vadisin)in mülkiyet hakkına herkesten daha faz-
la sahiptir. Onların surlarla çevrili şehirlerine (Tâ’if) asla zorla 
girilemez ve hiçbir Müslüman, onlara baskı yapmak niyetiyle 
buraya giremez. Onlar, vadilerindeki etrafı surlarla çevrili bu 
şehirlerine inşaat vb. konularda ne isterlerse getirebileceklerdir.

5. Onlardan öşür (onda bir vergisi) toplanmayacak ve onlar bu 
yükümlülüğe tabi olmayacaklardır. Ayrıca, onların mallarına ve 
şahıslarına yönelik hiçbir zorlamada bulunulmayacaktır.

6. Onlar, Müslümanlarla birlikte bir ümmet (topluluk) oluşturur-
lar ve istedikleri yerde Müslümanların arasına karışabilir ve can-
larının istediği yere girebilirler.

7. Ellerindeki bütün esirler kendilerine ait olacaktır. İstedikleri 
gibi tasarruf edebilmeleri için, onlar hakkında herkesten daha 
çok hak sahibi olacaklardır.

8. Bir rehin karşılığında güvence altına alınmamış, ancak vadesi 
gelmiş bütün borçlar, (borcunu ödemeyen) borçlunun, Allah’ın 
(ve onun Elçisinin) haram kıldığı faiz suçunu işlemesine yol 
açacaktır. Ukâz fuarına denk gelen tarihler dışında vadesi dolan 
ve bir rehinle teminat altına alınan borçların sadece anaparaları, 
kendilerine Ukaz’da ödenmiş olacaktır.
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9. Sakîflilerin İslam’a girdikleri gün, halktan olan ve kayıt altına 
alinmiş alacakları kendilerine ödenecektir.

10. Sakîflilere ait olup, halkın elinde bulunan mal yahut köle şek-
lindeki her türlü emanet, ister onu alanın eline ganimet olarak 
geçsin, isterse elden çıkıp kaybolsun, her iki durumda da asıl sa -
hiplerine ödenecektir.

11. Sakîfliler arasında bulunan herkes, (anlaşmayı imzalayanlarla 
birlikte) burada bulunmasalar da, ve onlara ait bütün mallar, bu-
rada hazır bulunanlarla ayni güvenceye sahip olacaklardır. Öte 
yandan, onların Lîye’de sahip oldukları her şey, Vacc’da sahip oly-
duklarına tanınanlarla ayni güvenceye sahip olacaklardır.

12. Sakîflilerle ittifak halindeki herkes ya da (yabancı oldukları hal-
de onların memleketinde bulunan, her tüccar, Sakîflilerle ayni 
muameleye tabi tutulacaklardir.

13. Eğer herhangi bir suçlayıcı Sakîflileri suçlar ya da herhangi bir 
zalim onlara zulmedecek olursa, (Sakîflilerin) ne canları ne de 
malları konusunda böyle bir kimseye itaat edilmeyecektir. Ak-
sine, Rasulullah (AS) ve Müslümanlar, zulmeden kişiye karşı 
onlara yârdim edeceklerdir.

14. Kendi aralarına girmesini istemedikleri hiç kimse, onların arası-
na girmeye çalışmayacaktır.

15. Alışveriş ve Pazar işleri evlerin avlularında yapılacaktır.

16. Herkes kendi başkanını kendi kabile mensupları arasından se-
çecektir. Benû Mâlikler kendi başkanlarını, Ahlâf da kendi baş-
kanlarını.

17. Mülkiyeti Kureyşlilere ait olup, Sakîfliler tarafından sulanan 
üzüm bağlarından elde edilen gelirin yarısı, onu sulayanlara ve-
rilecektir.
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18. Vâdesi içerisinde rehinle güvence altına alınan hiçbir borç karşı-
lığında faiz işletilmeyecektir. Eğer borçlular (anaparayı) ödeme 
imkanına sahipse, bunu derhal ödeyecekler; ödeme imkanı ol-
mayanların borçları, ertesi yılın Cumâdel-Ûlâ ayına kadar erte-
lenecektir. Vadesi geldiği halde borcunu ödemeyen kimse faiz 
suçu islemiş olur.

19. Devlete vergi borcu olanlar, bu borçlarının sadece anaparasını 
vermekle yükümlüdürler.

20. Ellerinde bulunan esirleri, eğer sahibi satmak istiyorsa satabile-
cektir. Satılmamış olanların fidyesi, iki farklı kalitede, yani yarısı 
dört yaşında, diğer yarısı yağlı ve semiz olmak üzere üç yaşında 
on devedir.

21. Bir şeyi satın alan kimse, o şeyle ilgili tüm haklara da sahip olal-
caktır.[28]

Kısa bir zaman sonra Taifliler de Kur’an’ın gösterdiği çizgide hareket 
eden İslam ümmetinin sadık bir parçası olmuşlardır. 

[28]	 	Muhammed	Hamidullah,	 el-Vesaiku’s-Siyasiyye,	 s.	 284-286,	 İslam	Peygamberi,	 I,	 535-
536.


