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Giriş

Hz. Peygamber döneminde Kuzey Arabistan konusunu ele alacağı-
mız bu bölümde, olayları ve kavramları daha iyi kavrayabilmek için ön-
celikle tarihsel kökenlere bakmak gerekecektir. Bu bakış açışı, Hz. Pey-
gamber dönemini daha sağlıklı bir biçimde kavramaya ve gelişen olaylar 
bağlamında neler yaşandığını daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Ele aldığımız başlık çerçevesinde öncelikle Arap Yarımadası’nın sı-
nırları ve Kuzey Arabistan kavramı kısaca zikredilecek, ardından Kuzey 
Arabistan’da kurulan devletler hakkında mümkün olabildiğince özet bil-
giler sunulmaya çalışılacaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de Kuzey Arabistan ile il-
gili bir takım atıflara işaret edildikten sonra Kuzey Arabistan’ın dinî ve 
içtimaî durumu açıklanacaktır. Son olarak Hz. Peygamber döneminde 
Kuzey Arabistan ile ilgili gelişmeler zikredilecektir.

1. Arap Yarımadası’nın Sınırları, Kuzey Arabistan ve Araplar

Coğrafyacılar Arabistan’ın (Arap Yarımadası, Cezîre, Şibhü Cezî-
reti’l-Arab) coğrafî sınırları ile ilgili olarak birbirinden farklı hudut ve 
bölgeler tayin etmişlerdir. Karşımıza çıkan en geniş alan, Esmaî ve Ebû 
Ubeyde’nin tarifleridir. Buna göre Yemen’den Şam topraklarına, batı sa-
hillerinden Irak topraklarına kadar olan kısım Arabistan coğrafyasıdır. 
Bu tarifin temelinde Arap coğrafyasının “cezîre” olarak nitelendirilmesi 
yatmaktadır. Buna göre doğuda Basra Körfezi ile Fırat ve Dicle’nin, ba-
tıda Kızıldeniz ve Şam Denizi’nin Arap coğrafyasını sınırlandırdığı ve 
kuzeyde Fırat’la birleşerek adeta bir ada teşkil ettiği kabul edilmektedir. 
Hitti, Arap Yarımadası’nın kuzey sınırlarını tespitin zor olduğunu ifade 
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etmekle birlikte İslâm coğrafyacılarının temel yaklaşımını benimsemiş 
görünmektedir. Ona göre Kızıldeniz’in kuzey ucundaki Akabe Körfe-
zi’nden Dicle-Fırat nehirleri bölgesine doğru çizilecek bir sınır, Kuzey 
Arabistan’ı ifade etmektedir. Bugünkü jeolojik tespitler de Suriye-Mezo-
potamya çölünün Arabistan’ın bir parçası olduğunu göstermektedir. 

Büyükcoşkun, bugünkü Suudi Arabistan Krallığı ile Kuveyt’in ku-
zey sınırlarını esas alan bölgeyi, kuzey sınırı olarak nitelemekte ve Sina 
Yarımadası’nın Afrika kıtasına dâhil olduğunu belirtmektedir. Bugünkü 
siyasî devlet yapıları göz önünde bulundurularak yapılan tanımlamalarda 
Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Uman, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt sınırlarını kapsayan alan, Arabistan olarak 
ifade edilmektedir. Modern devlet yapılanmaları çerçevesinde ortaya çı-
kan sınırları bir kenara bırakacak olursak biraz önce zikrettiğimiz en ge-
niş sınırların Arabistan’ı ve özellikle de Kuzey Arabistan’ı tanımladığını 
söylemek mümkündür. Kuzey Arabistan coğrafyasının batı kısımları Yu-
nanlılardan ve Romalılardan itibaren Arabia Provincia veya Arabia Pet-
raea (Sina Yarımadası, Ürdün bölgesi ve Suriye sahili), doğu kısımları ise 
Arabia Deserta (Suriye-Mezopotamya çölü) olarak biline gelmiştir. Arap 
Yarımadası’nın bilinmeyen diğer kısımları ve özellikle Yemen ise Arabia 
Felix olarak adlandırılmıştır.

Araplar kendilerini, Arab-ı Bâide ve Arab-ı Bâkıye olarak ikiye ayır-
mışlardır. Semûd, Âd, Tasm, Cedîs ve Amâlika gibi kollar yok olan Arap-
lardır. Bâkiye (soyları devam eden Araplar) ise ikiye ayrılır: Arab-ı Âribe, 
Arab-ı Müsta‘ribe. Arab-ı Âribe, Yemenlilerdir ve Kahtân soyu olarak 
anılırlar. Arab-ı Müsta‘ribe ise Hz. İsmail’in soyundan gelenleri ifade 
eder. Adnân’ın soyuna dayanan Palmiralılar, Nabatîler, Necidliler ve Hi-
cazlılar bu gruptandır. Bu ayrım, Arap kültüründe Kahtânîler (Güney 
Arapları, Yemenliler) ve Adnânîler (Kuzey Arapları, İsmailîler, Nizarîler, 
Maaddîler) şeklinde ortaya konulan temel bir ayrımı ifade eder. Hz. Pey-
gamber’in soyu Arab-ı Müsta‘ribe’ye, yani Kuzeye Araplarına dayanır. 
Medineliler ise Güney Araplarındandır. Gassânîler ve Hîre Lahmîleri de 
kuzeye göçerek orada yerleşmiş olan Güney Araplarındandır.
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Arap Yarımadası’nın güneyi Sâmî kavimlerin ana vatanı kabul edilir. 
Bölgenin tamamı Arap asıllı değilse de Güney Arabistan Arapların ana 
vatanı konumundadır. Kuzeye göç eden ve çok geniş bir coğrafyaya ya-
yılarak oradaki halklarla karışmış olan bu göçmenler Kuzey Arapları ola-
rak adlandırılmışlardır. Tarihin derinliklerinde kalan göçleri bir kenara 
bırakacak olursak milattan önce IV. yüzyıldan itibaren Me’rib Seddi’nin 
zaman zaman yıkılmasına ve Himyerîlerin (M.Ö. 115-M.S. 525) kuzeye 
gerçekleştirdikleri seferlere bağlı olarak milattan önceki ilk yüzyıllardan 
itibaren Arapların Kuzey Arabistan içlerine yerleştikleri, Yunanlılar ve 
Romalılarla ilişki içinde oldukları görülmektedir. Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtalarının kesişme noktasında bulunan Arabistan Yarımadası, özellikle 
de Kuzey Arabistan, konumu itibariyle yüzyıllar boyunca ticaret kervan-
larının geçiş noktası olarak önem arz etmiştir.[1]

2. Kuzey Arabistan’da Kurulan Arap Devletleri

a. Nabatîler (M.Ö. IV. yüzyıl ?-M.S. 106)

Köken bakımından bazı farklı görüşler ileri sürülmüş ise de genel 
olarak Güney Arabistan asıllı oldukları kabul edilen Nabatîler, oldukça 
eski tarihlerde Kuzey Arabistan’ın çeşitli coğrafyalarına göç ettiler. Ür-
dün topraklarında göçebe bir hayat sürerken Akabe Körfezi ile Ölü Deniz 
arasındaki Edom topraklarını hâkimiyetleri altına aldılar. Milattan önce 
sekizinci yüzyıl ile beşinci yüzyıllar arasında bu bölgede hüküm sürdüler. 
Milattan önce yedinci yüzyıla ait Asur tabletlerinde isimlerine rastlanma-
sı ve kendilerinden göçebe topluluklar olarak bahsedilmesi bu durumu 
teyit etmektedir. Bölgede kurdukları hâkimiyet onlara, Mısır, Arabistan 
ve Suriye ticaret yollarını kontrol imkânı sundu ve büyük bir zenginlik 
elde ettiler. Krallıklarını bundan sonraki aşamada kurdular. Krallıklarının 
kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte beşinci yüzyıldan itiba-
ren arkeolojik belgelerde kendilerinden sıkça bahsedilmektedir. Genel 
kabul, onların krallıklarını, Yunanlıların ve Romalıların Arabia Petraea 
dedikleri coğrafyada (bugünkü Ürdün’de Vâdî Mûsâ çevresinde) milat-

[1]	 Bekrî,	s.	23-26;	Hitti,	I,	30,	32,	56,	58,	72;	Cevâd	Ali,	III,	390-391;	Shahid,	“İslâm	Öncesi	
Arabistan”,	s.	19-20,	26-30,	36-37;	Büyükcoşkun,	“Arabistan:	Fizikî	ve	Beşerî	Coğrafya”,	
DİA,	III,	248,	249;	Yıldız,	“Arabistan:	Tarih”,	DİA,	III,	252;	Yıldız,	“Arap”,	DİA, III, 273.
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tan önce dördüncü yüzyılda kurdukları şeklindedir. Ancak resmî kayıt-
larda hükümdar isimleri M.Ö. 169 yılından itibaren görülmeye başlar. Bu 
tarihten itibaren kral isimleri ve faaliyetleri hakkındaki kayıtlar oldukça 
nettir. Kendisi hakkında bilgi sahibi olunan ilk kral Aretas’dır (Arethas, 
Hâris). Resmi yazılarda Aretas ismine çokça rastlanmış olması bazı araş-
tırmacıları bunun bir unvan olabileceği düşüncesine sevk etmiş ise de 
hanedan tarafından sıkça kullanılan bir isim olduğu kesinlik kazanmıştır. 
Son kralları III. Malichos’tur (Mâlik, M.S. 101-106).

Nabatîler kendilerinden önce Moablıların ve Edomluların yaşadığı 
Petra’yı merkez edindiler. Kaya şehri inşa ettiler. Zaman içinde değişken-
lik göstermekle birlikte Nil kıyılarından Fırat Nehri’ne, Kuzey Hicâz’dan 
Dımaşk topraklarına kadar genişlediler. III. Hâris döneminde (M.Ö. 
62-87) Yunanlıların Dımaşk hâkimiyetine son vererek bölgeye hâkim 
oldular. I. Mâlik döneminden itibaren (M.Ö. 30-47) siyasî bakımdan 
zayıflamalarına rağmen bazı anlaşmalar yaparak Yunanlılar ve ardından 
Romalılarla müttefik kalma başarısı gösterdiler. Romalı komutan 
Gallus’un M.Ö. 24 yılında Güney Yemen’e düzenlediği sefer esnasın-
da askerî ve lojistik destek sağladılar. Gallus’un bozguna uğrayarak geri 
çekilmesiyle ortaya çıkan siyasî boşluk döneminde Nabatîler yeniden 
güçlendi. IV. Hâris döneminde (M.Ö. -9M.S. 40) Hz. İsâ’nın yaşadığı 
topraklar da dâhil Suriye’ye tekrar hâkim oldular. Ancak bir müddet 
sonra Filistin bölgesi için Romalılarla Partlar arasında çekişme başladı. 
Romalıların Suriye bölgesini ellerine geçirmelerinden sonra Nabatlılar-
la ilişkiler bozuldu. Roma İmparatoru Traianus (Trajan) (91-117), III. 
Mâlik (101-106) döneminde Nabat krallığına son vererek Nabatlıların 
hâkimiyetindeki tüm toprakları yönetimine kattı. Suriye’den Akabe Kör-
fezi’ne kadar olan bölgeye Provincia Arabia adını verdi. Petra merkez 
olma özelliğini kaybetti; idaresi Suriye’ye bağlandı. Zamanla bölgeye vali 
tayin edildi. Yeni merkez Busrâ olarak belirlendi. Arap coğrafyası, Roma 
İmparatoru Diocletianus zamanında (284-305) ikiye bölünerek merkezi 
Busrâ olan Busrâ Eyaleti, merkezi Petra olan Petra Eyaleti oluşturuldu. 
Daha sonraları da Filistin Eyaleti teşekkül etti. Nabatîler krallıkları yıkıl-
dıktan sonraki yüzyıllar içinde Sina Yarımadası, Doğu Akdeniz kıyıları ile 
Fırat Nehri arasında göçebe olarak varlıklarını sürdürdüler. Onların hâki-
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miyetinden çıkan Hıcr bölgesi bir diğer Arap göçebe kabilesi Lihyânîler 
tarafından kullanıldı.

Nabatlıların Petra dışında en önemli kentleri Hıcr idi. Semûd kav-
minin yerleştiği yerlerden birisi olan Hıcr’a Kur’ân-ı Kerîm’de işaret edil-
mektedir (Hıcr 15/80). Akabe Körfezi’nin doğusunda ortaya çıkarılan 
Nabatlılara ait RM şehrinin de Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen (Fecr 89/7) 
İrem olabileceği ileri sürülmektedir.[2]

b. Tedmürlüler (260-273)

Tedmür  (Palmira), Suriye ile Mezopotamya’yı birbirine bağlayan 
eski bir yerleşim yeriydi. Bölgede çok miktarda hurma ağacı bulunduğu 
için Yunanlılar ve Romalılar tarafından Palmyra (Hurma Ülkesi) olarak 
adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın Makedon Kralı İskender tarafından 
yapıldığı şeklindeki görüşler kabul görmemiştir. Kuruluş tarihi milattan 
önce binli yılları geçen şehir milattan önce üçüncü asırda ayaktaydı. Ro-
malı yazar Galius Plinius (M.S. 23-79) tarafından verilen bilgilere göre 
kendi zamanında Partlar ve Romalılar arasında el değiştiren bir kentti. 

Bölgede ve kentte, Güney Araplarından Kelb kabilesine mensup 
Araplar yaşıyordu. Onlar bu dönemde ticaret kafilelerini yönetiyordu. 
Kazançlarıyla askerî birlikler oluşturuyor ve Romalılara ücret karşılığında 
askerî destek sağlıyorlardı. Romalılar da bir yandan bölgedeki ticarî faali-
yetlerinin bedevi saldırıları yüzünden zarar görmemesi, diğer yandan da 
Partların saldırılarına karşı askerî açıdan tampon bölge oluşturması için 
onları yönetimlerinde bulunduruyorlardı. Romalılara tâbi bir kent olan 
Tedmür’de zamanla Arapların hâkimiyeti arttı; Romalılarla geliştirdikleri 
ilişkiler bağlamında güven sağladılar ve özgür bir yönetim elde ettiler. 

Roma İmparatoru Vespasian döneminde (79-60) idare yerel Arap 
idarecilere bırakıldı. İmparator Hadrianus’un (117-138), 130 yılındaki 
ziyaretinden sonra Hadrianapolis (Hadriana Palmyra) olarak anılan kent 

[2]	 Hitti,	 I,	 28,	 75,	 105-108,	 112-113;	 Cevâd	 Ali,	 III,	 5-57,	 71-72;	 Hamîdullah,	 İslâm 
Peygamberi,	I,	323-326;	Apak,	s.	40-46;	Avcı,	s.	23-24;	Graf,	“Nabat:	The	Nabat	al-Sham”,	
EI,	VII,	834-835;	Ağırakça,	“Nabatîler”,	DİA,	XXXII,	257;	Yıldız,	“Arabistan:	Tarih”,	III,	
254.
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130-270 yılları arasında en parlak dönemini yaşadı. Özellikle Hadrianus 
(117-138), Septimus Severus (193-211), Caracalla (211-217) dönemle-
rinde Roma’ya tâbi, ancak özgür bir yönetime sahip oldular. Sâsânî Dev-
leti’nin kurulmasıyla birlikte (226) bölge üzerinde yaşanan mücadele hız 
kazandı. Sürekli savaş hali söz konusuydu. Sâsânî Kralı I. Şâpur’un Roma 
İmparatoru Valeianus’u 260 yılında yaptığı bir savaşta esir alması, Ted-
mür’ü yöneten Arap idareci Üzeyne’ye (II. Odenathus) bağımsızlığını 
ilan etme fırsatı sundu. Üzeyne yeni güç olan Sâsânîlerle ittifak kurmak 
için I. Şâpur’a elçi gönderdi. Ancak elçileri aşağılandı. Bunun üzerine 
Üzeyne, dağılan Romalı askerlerden topladığı birliklerle Sâsânî başken-
ti Medâin’e saldırdı ve kraliyet ailesini esir alarak geri döndü. Bu geliş-
meler üzerine Roma İmparatoru Gallienus tarafından “doğu eyaletleri 
hükümdarı” unvanına layık görüldü. Bu Anadolu, Mısır, Suriye gibi tüm 
doğu topraklarında yetkinin onda olması anlamına geliyordu. Üzeyne, 
bundan sonra yayılmacı bir siyaset takip etmeye başladı. Hıms kentini 
ele geçirdi. Ancak burada yeğeni tarafından 266 yılında öldürüldü. İki yıl 
sonra kendisi de öldürüldü. Yerine Üzeyne’nin dul eşi Zeyneb (Zebbâ, 
Zenobia) oğlu Vehbellât’a niyabeten başa geçti (268). Öncelikle Sâsânî 
saldırılarına karşı Zenûbiyâ (Zenobia) kentini inşa ettirdi. Ardından eşi 
gibi yayılmacı bir siyaset takip etti ve Romalıların hâkimiyetinde bulu-
nan Mısır’ı ele geçirdi (270). Orada oğlu adına para bastırarak hâkimi-
yetini pekiştirdi. Romalılar onun Mısır’da bir garnizon bulundurmasına 
rıza gösterdiler. Bütün bu gelişmeler ilişkileri bozmaya başladı. Zeyneb 
akabinde Anadolu içlerine akınlar düzenlemeye başladı. Kadıköy’e kadar 
geldi. Ancak geri püskürtüldü. Önce Antakya’da ardından Hıms’ta yaptı-
ğı savaşı kaybetti. Kaçmaya çalışırken yakalandı ve esir olarak götürüldü. 
Tedmür tahrip edildi (273). Tedmür, İmparator Diocletianus (285-305) 
dönemi ve sonrasında sadece bir sınır kalesi olarak kaldı. Bizans İmpara-
toru Jusinianus (527-565) tarafından tahkim edilen kent askeri açıdan 
güçlendirildi. İslâm’dan önce Tedmür, Bizanslıların ve müttefikleri Gas-
sânîlerin hâkimiyetindeydi. Bazı Gassânî emirleri burada oturmuştur.[3]

[3]	 	Hitti,	I,	113-118;	Cevâd	Ali,	III,	76-129;	Ağırakça,	“Tedmür”,	DİA,	LX,	264-265;	Yıldız,	
“Arabistan:	 Tarih”,	 III,	 254.
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c. Gassânîler (500-636)

Bazı tarihçi ve araştırmacılar, Gassânîleri miladî birinci yüzyıl veya 
ikinci yüzyıldan itibaren Suriye bölgesinde hüküm süren bir Arap ha-
nedanı olarak göstermektedir. Tarihi verilere ve resmî kayıtlara uygun 
düşmeyen bu yaklaşım, muhtemelen bölgedeki Arap hükümranlığının 
devamı bakımından Gassânîlerin, Nabatîlerin bir devamı olarak görül-
mesinden kaynaklanmaktadır. 

Romalıların, Nabatîleri ortadan kaldırmalarından (106) sonra kuş-
kusuz bölgede Arap kabilelerinin varlığı devam etti. Romalılar bir yan-
dan Part krallığına karşı, diğer yandan da ticarî faaliyetlerini tehdit eden 
göçebelere karşı mücadelede kendilerinden istifade etmek üzere yeni li-
derler ve yeni Arap kabileleri bulmak zorundaydı. Durum doğuda Fırat 
kenarları için de söz konusu idi. Tedmür ve çevresi yine Arap kabilele-
ri tarafından Roma’ya tâbi bir şekilde idare ediliyordu. Burada önemli 
olan husus, Roma’ya boyun eğen ve resmî olarak görevlendirilen liderleri 
bulabilmekti. Romalılar Suriye’de belki de bir müddet, güven duymak-
sızın yeni müttefikleriyle yola devam ettiler. Ancak Romalılar hiçbir za-
man bunların ön plâna çıkmasına müsaade etmediler. Suriye bölgesi için 
Bizans resmi kayıtlarında bir müddet Arap yöneticilerin isimlerinin yer 
almaması veya herhangi bir kayda rastlanmaması bu durumu izah etmek-
tedir. Zaman zaman bölgede Bizans sınırlarına saldırıların, hatta önemli 
baskınların olduğu; sulh ile bölgenin garanti altına alındığı dönemler de 
söz konusu oldu. İmparator Valens dönemindeki (378-364) Mâviye adlı 
melikenin Romalılara saldırıları, burada bir örnek olarak hatırlanabilir.

Suriye bölgesi kadim zamanlardan beri Arap göçlerine açık bir böl-
geydi. Bölgeye gelen ilk Güney Araplarının, Mâlik b. Himyer soyundan 
Kudâa kabilesi olduğu ileri sürülmektedir. Romalılara tâbi olarak yaşayan 
Kudâalılar, zamanla hristiyanlaşarak Doğu Roma (Bizans) devletinin hi-
mayesinde varlıklarını sürdürdüler. Bu aşamadan sonra Kudâa kabilesi ve 
kabilenin alt kolları olan Tenûh ve Selîh (Dacâim) kabileleri de bölgede 
yönetici olarak tayin edildi. Bu döneme ait Bizans resmî yazışmalarının 
mevcudiyeti, Araplara güvenin oluştuğunu göstermektedir. Selîh kabilesi 
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tarafından bölge yönetilirken Güney Arabistan’dan yeni göçmenler geldi. 
Ezd kabilesine mensup olan Gassân oğulları (Cefne oğulları, Gasâsine) 
bölgede tutunabilmek için önce Selîh kabilesi ile mücadele etti, ardın-
dan Selîh kabilesinin himayesini kabullendi ve onlara vergi ödedi. Ancak 
zamanla Selîh kabilesini hâkimiyetleri altına aldılar. İbn Habîb’in verdi-
ği bir bilgi bunun yaklaşık olarak miladî üçüncü asrın ortalarında Roma 
Kralı Decius dönemine (259-241)  tekabül ettiğini göstermekte ise de 
bunun Arap göçlerini Me’rib Seddi’nin yıkılmasına bağlayan bir rivayet 
olduğu anlaşılmaktadır.

Gassânîlerin hangi sebeple ve hangi tarihte kuzeye göç ettikleri bilin-
memektedir. Birçok tarihçi onların Me’rib Seddi’nin yıkılması sebebiy-
le kuzeye göç ettiklerini ileri sürmektedir. Ancak ileri sürülen bu sebep, 
Me’rib Seddi’nin farklı tarihlerde birçok defa hasar görmesi ve tamir edil-
mesi sebebiyle onların göç tarihini belirlemeye yardımcı olmamaktadır. 
Göç eden ilk Gassânî topluluğunun önce Yemen’de Ak topraklarında 
tutunmaya çalıştıkları, başaramayınca Mekke’ye geldikleri, Kusay’dan 
önce ve sonra Mekke’de bulundukları, ardından buradan da göç ettikleri 
şeklindeki bilgiler esas alınacak olursa miladî üçüncü yüzyılın ortaların-
da Yemen’den göç ettikleri ve Suriye’ye miladî dördüncü asrın ortalarına 
doğru (tahmini 250-350’lü yıllar) ulaştıkları söylenebilir. Göç esnasında 
başlarında bulunan Amr Müzeykıyâ b. Amr’ın oğlu Cefne, hanedanın ilk 
hükümdarı sayılmakta ise de bunu kabile reisliğinden öteye götürmemek 
gerekmektedir. Mekke’den kuzeye göç eden Gassân oğullarının bir kıs-
mının Medine’de kaldığı; Medinelilerin de Cefne oğulları veya Gassân 
oğullarına mensup olmakla övündükleri bilinmektedir. İlk olarak Suriye 
topraklarında Havrân ve Belka bölgesine yerleşen, daha sonra Busrâ’yı 
da ellerinde tutan Gassânîler, akrabaları Medineliler ile irtibatlarını dai-
ma canlı tutmuşlardır. II. Hâris b. Cebele’nin (529-569) Yahudilere karşı 
yardım etmek suretiyle Evs kabilesinin Medîne’de hâkimiyet kurmasına 
destek vermesi, şair Hassân b. Sâbit’in İslâm öncesi dönemde Gassânî 
sarayını ziyaret etmesi bu akrabalığın ve sıcak ilişkilerin örneklerinden 
sadece birkaçıdır.
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Selîh kabilesini yenerek bölgede hâkimiyet kuran Gassânîler, Bi-
zans’ın yeni tâbisi olarak tanındı. Onların Bizanslılar tarafından tanın-
maları ve resmî kayıtlarda görünmeleri İmparator Anastasius (491-518) 
dönemine rastlar. Gassânîler zaman içinde tüm Kuzey Arabistan’ı yö-
nettiler. Maan, Ezruh, Cerbâ, Eyle, Maknâ, Dûmetü’l-Cendel gibi yer-
ler ellerinde bulunuyordu. Burada oturan Kelb, Tağlib, Lahm, Cüzâm, 
Kayn, Beliy, Behrâ ve Kudâa gibi kabileler onların yönetimindeydi. II. 
Hâris b. Cebele’nin (529-569), Gassânîlerin en güçlü yöneticisi olduğu 
kabul edilir. Sâsânîlere tâbi akrabaları Lahmîlerle mücadelesi, uzun yıllar 
süren başarılı savaşları, Bizans başkentinde ödüllendirilmesini sağlamış-
tır. Hâris’in ölümünden sonra başa geçen Münzir ve onun oğlu Nu‘mân 
döneminde Bizans Devleti’yle ilişkiler bozuldu. Her ikisi de tutuklanarak 
sürgüne gönderildi. Bundan sonra Gassân oğullarının siyasî gücü parça-
landı. Birçok kola bölünerek siyasî liderlik mücadelesine giriştiler. Bu 
durum Bizans’ın doğu sınırını da tehlikeye soktu. Bizans merkezinde de 
siyasî kargaşa durulmak bilmiyordu. Sâsânî devletinin saldırılarına karşı 
duracak Bizans gücü kalmamıştı. Sâsânî orduları Suriye bölgesinin tama-
mını ele geçirdi (613-614). Ardından Mısır’ı ele geçirdiler. Bu gelişme-
ler esnasında Bizans tahtına çıkan Herakleios, Mısır’ı ve Suriye’yi tekrar 
topraklarına kattı (628). Bu dönemden İslâm fetihlerine kadar geçen 
süre içinde Suriye’de farklı kentlerde birçok Gassânî emiri bulunuyordu. 
Hâris b. Ebû Şemir, onun ölümünden sonra iş başına geçen oğlu Münzir 
b. Hâris, Hâris’in çağdaşı Cebele b. Eyhem, Şurahbîl b. Amr el-Gassânî 
ilk akla gelen isimler arasında yer almaktadır. Ana merkezleri Şam olan 
Gassânîler bazen sınırlarını genişleterek Filistin, Lübnan, Akabe Körfezi 
ve Suriye’nin kuzeyini de Bizans’a tâbi olarak yönettiler.

Bazı İslâm tarihçileri tarafından birinci yüzyıldan başlatılarak veri-
len Gassânî emirlerine ait listelerin gerçeği yansıtmadığı; miladî 500’lü 
yıllardan itibaren Bizans ve Süryanî kaynaklarında görülmeye başlayan 
isimlerin ise Gassânî emirlerine ait en sağlıklı listeler olduğu anlaşılmak-
tadır. 

İslâm fetihlerine bağlı olarak Gassânî kabilesine mensup bazı kişiler 
Bizans topraklarına kaçtı. Çok az bir kısmı İslâmiyet’i benimsedi. Bir 
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kısmı da Suriye’de hristiyanlıklarını koruyarak günümüze kadar varlık-
larını sürdürdü.[4]

d. Lahmîler (Hîreliler) (IV. Yüzyıl ?-602)

Kuzey Arabistan’da kurulan bir diğer önemli devlet de Lahmî Kral-
lığı’dır. Güney Arabistan’ın batısında Tihâme’de yaşayan, ardından Bah-
reyn’e göç eden farklı kollara mensup Kahtânî kabileleri burada farklı 
boylara mensup diğer kabilelerle de birleşerek kendilerine Tenûh adını 
verdiler. Miladî ikinci yüzyılın ortalarına doğru kuzeye göç eden Tenûh-
lular (Ezd, Âmîle, Cüzâm ve diğer müttefik kabileler), Fırat’ın batısında 
göçebe bir hayat sürdüler. Sâsânî Devleti’nin kurulduğu zamanlara (226) 
tesadüf eden tarihlerde Hîre bölgesine geldiler. İlk Sâsânî kralı I. Erdeşîr 
(226-240) ile anlaşma yaparak burada yerleştiler. Mâlik b. Fehm, karde-
şi Amr b. Fehm ve Cezîme el-Abraş Tenûhluların ilk liderleri arasında 
zikredilir. Tenûhlular, bulundukları bölgede hâkimiyet kurmaya çalışır-
ken kuzeylerinde hüküm süren Tedmür Krallığı’nın kraliçesi Zeyneb’le 
mücadele etmek durumunda kaldılar. Tedmür Kraliçesi Zeyneb tarafın-
dan öldürülen Cezîme’nin intikamını alarak Tedmürlüleri bozguna uğ-
ratan ve böylece bölgeye hâkim olan yeğeni Amr b. Adiy’in ilk Lahmî 
kralı olduğu ve Hîre kentini kurduğu kabul edilir (270). Ancak dönemin 
siyasî yapısı göz önünde bulundurulduğunda Lahmî krallığının beşinci 
yüzyılın başlarından önce teşekkül ettiğini düşünmek zor görünmekte-
dir. Zira I. Şâpûr’dan (241-272) II. Şâpûr’un (309-379) krallığına kadar 
geçen dönem, bölgede istikrarsızlığın ve Romalıların baskısının olduğu 
bir süreçti. Sâsânî topraklarında bir din tercihi çatışması da yaşanmaktay-
dı. Maniheizm’in önce destek görmesi ardından tâbilerinin takip altına 
alınması, Romalıların başkent Medâin’i ele geçirmeleri (283) ve Yukarı 
Mezopotamya ve Ermenistan’ı kendilerine bağlamaları, bu arada Sâsânî 
tahtında yaşanan iç çekişmeler, Sâsânî Kralı Nirsih (293-302) dönemin-
de Dicle’nin batısındaki toprakların Romalılara verilmesi, kendisinden 

[4]	 İbn	Habîb,	s.	370-372;	Hitti,	I,	100-101,	118-123;	Cevâd	Ali,	III,	387-391,	395-398,	417-
420,	430,	433,	435,	440,	443-448;	Hamîdullah,	İslâm Peygamberi,	I,	327-330;	Apak,	s.	54;	
Öztürk,	s.	57-78;	Avcı,	24-31;	Yıldız,	“Arabistan:	Tarih”,	DİA,	III,	254;	Shahîd,	“Ghas-
san”,	EI,	II,	1020-1021;	Harman,	“Arim”,	DİA,	III,	373-374;	Kur’ân	Yolu,	IV,	427.
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sonra tahta oturan II. Hürmüz’ün bir av esnasında bedeviler tarafından 
öldürülmesi ve akabinde Arapların Sâsânî topraklarının güney kısımları-
nı yağmalamaya başlamaları gibi gelişmeler bu dönemde bir Lahmî kral-
lığından söz etmenin mümkün olamayacağını göstermektedir.

Hîre’de hüküm süren hanedan Lahmî, Nasrî, Adiy oğulları, Neâmi-
ne, Menâzire, Muhrik ailesi gibi adlarla anılmıştır. Kendilerini Kahtanî-
lerden Lahm b. Adîy b. Hâris b. Mürre’ye nispet ettikleri için Lahmî, Amr 
b. Adiy’e nispet ettikleri için Adiy oğulları, dedeye nispetle Nasrî, kralla-
rının bir kısmının ismi Münzir, bir kısmı da Nu ‘mân olduğu için Menâzi-
re, Neâmine adlarıyla anılmışlardır. Farklı kabilelerin oluşturduğu birlik 
sebebiyle Kahtânî ve Adnânî kökene nispet edilmişlerse de Kahtânî kö-
kene sahip oldukları şeklindeki görüş daha güçlüdür. Zaman zaman bu 
kabileler arasında iç mücadeleler de yaşanmıştır. Zamanla Hîre’ye yer-
leşerek burada yaşamaya başlayan halk şu unsurlardan oluşuyordu: Bir-
çok kabileden oluşan Tenûhlular, hristiyanlığı kabul eden ve kendilerine 
Ibâd adını veren Hîre sakinleri ve ahlâf denilen farklı kabile ve ırkî kökene 
mensup kişiler.

Diğer yandan Sâsânî Kralı I. Şâpur döneminde (272-241) ve 
sonrasında Lahmîlerin baskı altına alındığı ve bir takım mücadelelerin 
yaşandığı bilinmektedir. Bu ya hristiyanlaşmalarına ya da kendilerine ta-
nınan coğrafyanın dışına yayılmalarına bağlanmalıdır. Amr b. Adiy’den 
sonra yerine geçen oğlu İmrüülkays, yaşanan bazı karışıklıklar sonrasında 
muhtemelen Medâin’in Romalıların eline geçmesinden sonra dördüncü 
asrın başlarına doğru Bizans topraklarına göç etti ve onlarla ittifak kurdu. 
Roma ile ittifak kuran İmrüülkays’a (288-328) ait Suriye bölgesinde Ne-
mara’da bulunan ve onu “Arapların Kralı” olarak niteleyen mezar kitabesi, 
Tenûhluların (Lahmîlerin) Suriye bölgesindeki varlıklarını izah etmekte-
dir. Bizans topraklarına göç ederek onlar tarafından Arapların kralı tayin 
edilenler arasında Nu ‘mân, Amr ve Havârî’den bahsedilmektedir. Onla-
rın bir müddet burada Bizans krallığına hizmet etmiş oldukları anlaşıl-
maktadır. Kabile kökeni bilinmemekle birlikte Mâviye ismindeki kraliçe-
nin 380-383 yıllarında Bizans topraklarındaki isyanı bölgedeki Arapların 
siyasî faaliyetlerinin devamını ve bu dönemde ilişkilerin bozulduğunu 
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göstermektedir. Bu son gelişmeyle birlikte Tenûhîler liderliklerini kay-
bettiler ve Suriye topraklarında göçebe olarak yaşamlarını sürdürdüler. 
Anlaşılan o ki Bizanslılar, altıncı yüzyılın başlarında Gassânî Krallığı ku-
ruluncaya kadar yönetimi birçok bölgede kendi valileri ile sürdürdüler. 

Hîre’de kalan ve Sâsânî Devleti’ne tâbi olarak varlığını sürdüren 
Tenûhluların (Lahmîlerin) dördüncü yüzyıla kadarki tarihleri oldukça 
karanlıktır. Beşinci yüzyılın başlarından itibaren Sâsânî Devleti’yle iliş-
kilerinin güçlendiği anlaşılmaktadır. Sâsânî kralı I. Yezdecerd’in (399-
420), oğlu Behrâm Gûr’u çölün sıhhatli ortamında yetişmesi için Lahmî 
Kralı I. Nu ‘mân’ın yanına göndermesi, Nu ‘mân’ın oğlu Münzir’in de 
(418-452) Behrâm Gûr’un tahta çıkmasında aktif rol oynaması (420), 
Bizans’a karşı gerçekleştirilen savaşta (421) Sâsânî ordusunda yer al-
maları bunu göstermektedir. Bu bilgiler çerçevesinde bebek yaşta tahta 
geçmesini de göz önünde bulundurarak II. Şâpûr döneminin (379-309) 
sonlarına doğru Hîre bölgesinde bir takım gelişmelerin yaşandığını, yeni 
bazı anlaşmaların yapıldığını, Hîre kentinin mamur hale geldiğini, Hav-
rank sarayının inşa edildiğini düşünmek mümkündür. Buna bağlı olarak 
da Lahmî krallığının kuruluşunu dördüncü yüzyılın sonralarına veya 
beşinci yüzyılın başlarına almak gerekecektir. Özellikle Romalılar tara-
fından başkent Medâin’in bile ele geçirilmesi (283), bölgedeki Arapların 
Sâsânî topraklarını yağmalamaları gibi sebeplerle Hîre’de Sâsânîlere tâbi 
bir Arap krallığının üçüncü yüzyılda oluştuğu fikrine katılmak mümkün 
değildir. Bunu Tenûhlu göçebelerin Irak topraklarındaki mevcudiyetleri 
olarak anlamak daha uygun olacaktır.

Altıncı yüzyılın ilk yarısında Lahmî Kralı III. Münzir (505-554), 
Gassânî emirliği kurulup Hâris kendisiyle mücadelede başarı elde etme-
ye başlayıncaya kadar Bizans’ın korkusu oldu. Son Lahmî kralı olan III. 
Nu‘mân Ebû Kâbûs (580-602) tek hristiyan kraldır. Nu‘mân, Sâsânî kra-
lının bazı taleplerini karşılamadığı için Medâine çağrılarak idam edildi. 
Onun yerine Tay kabilesine mensup İyâs b. Kabîsa tayin edildi ve yanına 
İranlı bir vali atandı. Nu‘mân Medâin’e gitmeden önce, servetini ve ai-
lesini Bekir b. Vâil kabilesinin bir kolu olan Şeybânîlere bırakmıştı. Vali 
bunların geri verilmesi için baskı kurdu. Bu Sâsânîlerle Şeybânî kabilesi 
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arasında Zukâr Savaşı’nın ortaya çıkmasına sebep oldu (604). Muhteme-
len Hz. Peygamber dönemiyle irtibat kurma gayreti sebebiyle bu savaşın 
tarihi daha sonraki yıllara 610, 611, 613 gibi tarihlere ait gösterilmekte-
dir. Ancak bunun doğru olmaması gerekir.

Bundan sonraki aşamada İyâs b. Kabîsa 611 yılına kadar valilik yaptı. 
Akabinde Sâsânî devleti bölgeyi kendi valisini tayin etmek suretiyle vasal 
devlet özelliğini ortadan kaldırdı. Hîre 633 yılında Hâlid b. Velîd tarafın-
dan fethedildi. [5]

e. Kindeliler (480-540)

Kindelileri Adnânîlerden sayanlar olmakla birlikte onların Kahtâni 
oldukları görüşü daha fazla tercih edilmektedir. Bahreyn ve Yemâme do-
laylarında oturmakta iken göç ederek Hadramut’a yerleşmişlerdir. Ora-
dan Orta ve Kuzey Arabistan bölgelerine de göç eden Kindelilerin bü-
yük bir kısmı İslâm’ın doğuşundan evvel Hadramut’un batı kısımlarında 
oturuyorlardı. Orta Arabistan’ın melikleri kabul edilen Kindelilerden 
Güney Arabistan kitabelerinde bahsedilmemektedir. Tarih metinlerin-
de ilk defa miladî beşinci asırda kendilerinden söz edilmektedir. Himyer 
hükümdarı Hasan b. Tubba‘ Kinde kabilesinin önde gelenlerinden Hucr  
(Âkilülmürâr’ı), 480 yılında Orta Arabistan’ın idarecisi olarak tayin etti. 
Böylece Himyerîlere bağlı Kinde emirliği kurulmuş oldu. Hucr, Kuzeyde 
Bizans’ın müttefiki Ziyâd b. Hebûle ile mücadele etti (Yevmü’l-Beredân). 
Âkilülmürâr’dan sonra oğlu Amr, daha sonra Amr’ın oğlu Hâris Kinde-
lilerin başına geçti. Hâris b. Amr döneminde (490-528)  Kindeliler güç-
lendiler. 502 yılında Bizans Kralı Anastasios ile bir anlaşma imzalayan 
Hâris, Sâsânî kralı I. Kubâd (488-531) dönemine denk gelen yıllarda 
kısa bir süreliğine Hîre’yi kontrolüne aldı ve kendisini Lahmî kralı ola-
rak kabul ettirdi (525-528). Bu, Kuzey Arabistan’ın büyük bir kısmının 
yönetimini eline geçirmesi anlamına geliyordu. Oğulları Hucr, Şürahbîl, 

[5]  Bekrî, s. 41-45; Hitti, I, 123-128; Cevâd Ali, III, 159, 161-162, 166, 168-172, 176-178, 
184-312;	Ağırakça,	“Tedmür”,	DİA,	LX,	264-265;	Lammens-Shahid,	EI,	V,	632;	Yıldız,	
“Arabistan:	Tarih”,	 III,	 252;	Apak,	 s.60-64;	Shahid,	 “Tanukh”,	EI,	X,	 190-192;	Azizo-
va,	“Tenûh”, DİA,	LX,	s.	468-469.;	Naskali,	“Sâsânîler”,	DİA,	XXXVI,	174-175;	Kapar,	
“Lahmîler”,	DİA,	XXVII,	 54-55;	Dakûkî,	 “Hîre”,	DİA,	XVIII,	 122-123.
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Ma‘dikerib ve Seleme’yi bölgedeki Arap kabilelerinin başına tayin etti. 
Sâsânî hükümdarı Kubâd ile Lahmî kralı III. Münzir’in arasının açıldığı 
bir döneme denk gelen bu süreç fazla uzun sürmedi. III. Münzir’in, 
Hâris’i 528’te mağlup etmesi, Kinde krallığının dağılması sonucunu 
doğurdu. Oğulları arasında dağıttığı bölgeler, tekrar Lahmîlerin kont-
rolüne geçti. I. Kubâd’ın ölümünden sonra başa geçen Enûşirvân I. Hüs-
rev (531-579) Lahmî hanedanından III. Münzir’i (505-554) yeniden 
Lahmî kralı olarak tanıdı. Münzir Kindeli Hâris’i ve ailesini katlettirdi. 
Böylece Kinde hâkimiyeti sona erdi. Hâris’in, Bağdat’ın kuzey batısında 
yer alan Enbâr’da oturduğu tahmin edilmektedir. Hâris’in oğulları ara-
sında başlayan çekişmeler ve Lahmîlerin baskısı sonucunda Kindeliler 
Hadramut’a doğru çekildiler. Böylece Kindelilerin Kuzey Arabistan’da-
ki hâkimiyetleri bitmiş oldu. Kinde hanedanına mensup Hucr’un oğlu 
Muallaka şairlerinden İmrüülkays, babasının intikamını almak ve Kinde 
krallığını yeniden tesis etmek için Lahmîlerle mücadele etmeye çalıştı. 
Başa çıkamayacağını anlayınca önce Gassânî Meliki’nden onun aracılığı 
ile de Bizans İmparatoru I. Iustinianos’tan (482-565) destek almak üzere 
İstanbul’a gitti (yaklaşık 538). İstediği desteği bulamadı. Dönüş yolunda 
Ankara’da 540 yılında kralın ajanı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü 
tahmin edilmektedir. Gassânîler’e itimat eden Bizans kralının yeni bir 
kargaşa istemediği akla gelmektedir. Liderlerini kaybeden ve yeniden 
toparlanma ümitleri kalmayan Kindeliler Dûmetü’l-Cendel, Bahreyn, 
Nevrân ve Kinde dolaylarında dağınık bir şekilde yaşamışlardır. İslâmî 
dönemde Hadramut bölgesinin idarecisi olan Eş‘as b. Kays, Suriye ve Irak 
fetihlerinde büyük yararlılık göstermiş, kendisine İran eyaletinin valiliği 
verilmiştir.[6]

3. Kur’ân’da Kuzey Arabistan

Kuzey Araplarına mensup olan Mekkeli müşrikler, tevhit inancını 
kabule davet edilirken gösterdikleri çirkin tavır sebebiyle nübüvvetin ilk 
yıllarından itibaren pek çok âyet-i kerîmede, Arap Yarımadası’nda kendi-
lerinden önce yaşamış olan atalarından örnekler verilmek suretiyle uya-

[6]	 Hitti,	 I,	 128-130;	 Cevâd	Ali,	 III,	 359-382;	Apak,	 s.	 65-69;	 Küçükaşcı,	 “Kinde”,	DİA, 
XXVI,	 37-38;	 Savran,	 “İmruülkays	 b.	 Hucr”,	 DİA, XXII, 237-238.
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rılmıştır. Ataları da uyarılmış (veya atalarının uyarıldığı şeyle uyarılmış) 
olan (Yâsin 36/6) Mekkeli müşrikleree, Güney Arabistan, Orta Arabis-
tan ve Kuzey Arabistan’da yaşamış, kendilerine peygamber gönderilmiş 
olduğu halde onları inkâr ettikleri için azaba maruz kalmış bazı toplum ve 
kentler örnek olarak verilmiştir. 

Uman ve Hadramut arasında Ahkâf bölgesinde yaşamış olan Âd, 
Güney Yemen’de yaşamış olan Sebe, Orta Arabistan’da yaşamış olan Res 
halkları, Mekkeli müşrikler tarafından hikâyeleri bilinen toplumlardı 
(Bazı örnekler için bk. Ahkâf 46/21-29; Kâf 50/12-14, Zâriyât 51/41-
46; Kamer 54/18-33, Furkân 25/38, A‘râf 7/73, 103, Şuarâ 26/176-177, 
Duhân 44/37, Yunus 10/75-93, Tâhâ 20/25).

Kuzey Arabistan bölgesine gelince orası tam bir peygamber coğ-
rafyasıydı. Kur’ân-ı Kerîm’de “en yakın yer” olarak tanımlanan Filistin 
(Rûm 30/3), İbrahim (a.s) ve Lût’un (a.s) toplumlarından kurtarıldık-
tan sonra emin bir şekilde ulaştırıldıkları yerdi (Enbiyâ 21/71). Musa 
(a.s) ve ardından gelen peygamberler yine bu coğrafyada hüküm sür-
müşlerdi. Eyüb’ün (a.s) yaşadığı yer Ölü Deniz’in, güneydoğusunda yer 
alan Uts (Ûs) bölgesiydi (Kitâb-ı Mukaddes, Eyyûb 1/1). Medine Tebük 
yolu üzerindeki Hicr (Hicr-i Sâlih), Salih’in (a.s) yurduydu. Şuayb (a.s), 
Akabe Körfezine yakın bir yer olan Medyen/Eyke’ye gönderilmişti (Hicr 
15/51-85).

Kur’ân-ı Kerîm’de bu örnekler verilirken özellikle Mekkelilerin ku-
zey ve güney ticaret yolları üzerinde bulunan bu kentlere ait harabelerin 
hala gözlerinin önünde durduğu ve Mekkelilerin bu güzergâhlardan geç-
mekte oldukları vurgulanır ve ibret almaları istenir (Hicr 15/76, Saffât 
37/133-38). Bugün Hicr, Eyke ve Sodom gibi kentlerin yakınlarından 
geçen eski ticaret yolları uydu fotoğrafları ile oldukça net bir şekilde tes-
pit edilebilmektedir.[7]

[7] Kur’ân Yolu, III, 176-180, 181-183, 185-189, 191-195, 328-329, 335-365, 460, 685-688, 
695, IV, 125-126, 162-171, 198-199, 268-269, 424-431, 474-476, 550-551, V, 37-38, 104-
107,	129-132;	Derveze,	I,	50-53,	60-61,	289-291,	423.
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4. Kuzey Arabistan’da Dinî ve içtimaî Hayat

Kuzey Arabistan Arapları arasında en yaygın din, putperestlik ve 
hristiyanlıktı. Bazı bölgelerde birçok kabile bir arada oturuyor; bazı böl-
gelerde de bu kabilelerin farklı bölge ve coğrafyalara göç eden münte-
sipleri bulunuyordu. Dolayısıyla kaynaklarda ve araştırmalarda yer alan 
kabilelerle ilgili inanç sistemleri ile ilgili bilgileri dikkatli incelemek ge-
rekmektedir.

Ay, Güneş ve Zühre yıldızından oluşan tanrılar sistemi Bâbil kaynaklı 
olarak önce Güney Arabistan’da yayılmış; ardından Arap Yarımadası’nın 
diğer bölgelerinde de kabul edilmiştir. Sakîf kabilesinin putu olan Lât, 
Güneşi temsil eden bir tanrıça olarak kabul edilmekteydi. Tedmür gibi 
bazı Arap kabileleri ise güneşi erkek tanrı olarak kabul ediyorlardı.

Güney Arabistan’da yaygın olan ay tanrıçası Ved (Vüd veya Ed), 
Semûd ve Lihyân gibi Kuzey Arabistan’da yaşamış güneyli kabilelere 
ait kitabelerde de geçmektedir. Ved adının Kur’ânda da geçmesi (Nuh 
71/23), Kuzey Arabistan’da yer alan Dûmetü’l-Cendel’de onun adına 
bir tapınak yapılmış olması, Abd Ved adının kullanılması, Ved kültürü-
nün güney kadar kuzeyde de yaygın olduğunu göstermektedir. Dûme-
tü’l-Cendel ve çevresinde yaşayan Kelb kabilesi Ved putuna tapıyorlar-
dı. Ancak aynı zamanda Dûmetü’l-Cendel’de hristiyanlar ve diğer din 
mensupları da buluyordu. Biraz önce verdiğimiz güneydeki inançların 
göçlerle kuzeye de intikal ettiği şeklindeki çıkarımın zıddı sayılabilecek 
bir bilgiye göre Mekke’ye putların Şam bölgesinden getirildiği ileri sü-
rülmektedir (yaklaşık miladî üçüncü asır). Bununla birlikte İsmâiloğul-
larının milattan önceki yüzyıllarda yolculuk veya göç sebebiyle Mekke 
dışına çıktıkları zaman harem bölgesinden aldıkları taşlara tapındıkla-
rı da bilinmektedir. Güneşi temsil eden Uzzâ Hicaz kadar Irak ve Şam 
bölgelerinde de ibadet edilen bir tanrıçaydı. Medine ve çevresinde kutsal 
sayılan Menât, Kuzey Arabistan’da yaşamış olan Nabatlılar ve Gassânîler 
tarafından da kutsal sayılıyordu. Nabatîler üstün bir tanrıya ve ikinci de-
recede yer alan tanrılara inanıyorlardı. Lât, Menât, Hübel ve Uzzâ onlar 
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tarafından da tapınılan tanrılardı. Petra’da bulunan Dûşere (Dusares) Ta-
pınağı’nın tepe kısmında Kâbe’ye benzer siyah bir taş bulunuyordu. 

Yukarıda zikredilen ve örnekleri çoğaltılabilecek bilgilere bağlı ola-
rak yüzyıllar boyunca süren ve tarihin derinliklerinden gelen göç hare-
ketleri sebebiyle bir bölgedeki din tercihinin kökenini her zaman kesin 
olarak ileri sürmek mümkün görünmemektedir.

Hristiyanlık, Kuzey Arabistan’da Filistin topraklarında ortaya çıktı. 
Suriye, Mısır ve Arabistan bölgelerinde yayıldı. Özellikle Suriye bölge-
sinde faaliyet gösteren hristiyanlar Kuzey Arabistan’ın pek çok bölgesin-
de inançlarını yayma imkânı buldu.[8] Dördüncü yüzyılın başlarından 
itibaren başlayan mezhepsel oluşumlar tabiatıyla Kuzey Arabistan’daki 
hristiyanları da etkiledi. Kilise tarafından sapkın ilan edilen muhalifler 
imparatorluğun uzak sınırları kadar kendisine tâbi tampon bölge devlet-
lerinde de yayılma imkânı buldu. Gassânîler ile Hîrelilerin tercihleri ve 
kendi içlerinde yaşadıkları mezhepsel değişim buna örnek olarak veri-
lebilir. Gassânîler Yâkûbî mezhebini tercih ederken, Hîrelîler arasında 
daha çok Nastûrî mezhebine ait düşünceler yayıldı. Sâsânî devletine tâbi 
olan Hîreliler hiçbir zaman mecûsî olmaya zorlanmadılar. Bu bakımdan 
Kuzey Arapları arasında Mecusîlik söz konusu değildi. Sâbiilik bazı Arap 
kabilelerinde görülmekte ve daha çok putperestlik inancıyla kaynaşmış 
bir vaziyette sürdürülüyordu. Lahm, Tay, Kays ve Esed kabilelerinde 
Sâbii inancına mensup kişiler bulunuyordu.  Kuzey Arabistan’da yaşayan 
Tenûh, Behrâ, İyâd, Âmile, Lahm, Cüzâm, Tağlib, Bekir ve Gassân gibi 
kabileler arasında hristiyanlık yaygındı.

Kuzey Arabistan’da yaşayanların büyük bir kısmı göçebe hayat sür-
mekteydi. Bazı kentlerde yerleşim söz konusu ise de bunun sınırlı olduğu 
ve daha çok askerî yapı içinde bulunan Arapların Bizans ve Sâsânî dev-

[8]	 Bazı	 araştırmacılar	 tarafından	 Kuzey	Arabistan’a	 daha	 çok	 imparatorluk	 topraklarında	
barınamayan	muhalif	 hristiyanların	 geldiği	 ve	 bu	 sayede	 Kuzey	Arabistan’da	 yaşayan	
Gassânî	ve	Hîre	Arapları	arasında	hristiyanlığın	yayıldığı	ileri	sürülmektedir.	Hristiyanlı-
ğın	ortaya	çıktığı	toprakların	bizzat	Kuzey	Arabistan	toprakları	olduğu,	buna	ilave	olarak	
mezhep	parçalanmaları	söz	konusu	olmadan	Gassânîlerin	varlığı	göz	önünde	bulunduru-
lursa,	bazı	yazarların	bu	coğrafyadaki	mezhepsel	değişime	vurgu	yaptıkları	dikkate	alın-
mak	zorundadır.	Krş.	Apak,	s.	244-245;	Trimingham,	s.	49-86,	178-188.
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letlerine ait kentlerde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Kuzey Arapları, Gü-
ney Araplarına göre daha berrak bir Arapça kullanırlardı. Yazının Kuzey 
Araplarında geliştiği ve Güney Arapçasının diğer kültürlere ait yazılarla 
karışması sebebiyle günümüze gelemediği bilinmektedir.[9]

Buraya kadar verdiğimiz bilgiler çerçevesinde şu ana noktaları ileri 
sürmek mümkün görünmektedir:

1. Kuzey Arabistanın sınırları, Suriye’nin kuzeyinde Fırat havzasına 
kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 

2. Kuzey Arabistan, tarihin derinliklerinden gelen Güneyli göçmen-
lerin önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Diğer ırklarla karışan güneyli 
Araplar, daha sonra ırkî safiyetlerini kaybettikleri için Kuzey Arapları 
olarak adlandırılmıştır ve Kuzey Arabistan, Kuzey ve Güney Araplarının 
toprakları haline gelmiştir.

3. Güneyden gelen ve bir devlet geleneğine sahip olan Güney Arap-
ları, Nabatlılar, Tedmürlüler, Hîreliler, Gassânîler ve Kindeliler gibi ya-
şadıkları coğrafyanın hâkimi durumunda bulunan güçlü devletlere tâbi 
vasal devletler kurmuşlardır.

4. Yunanlılar, Romalılar ve Sâsânîler ile ittifak kuran bu vasal dev-
letler, güçlendikleri zaman itaat ettikleri devletlere karşı mücadele içine 
girmiş, kısa süreli de olsa başarı elde etmişlerdir.

5. Kuzey Arabistan’daki Arapları bir devlete tâbi olan ve onunla kur-
duğu ittifak bağı sebebiyle siyasî bir birlik oluşturanlar ve hiçbir otoriteyi 
kabul etmeyerek göçebe hayat süren Araplar olarak ikiye ayırmak müm-
kündür.

6. Siyasî birlik oluşturan Araplar, şehirlerde yaşamış, büyük devletle-
rin ordusunda görev almış, siyasî ve askerî tecrübe kazanmıştır. Göçebe 

[9]	 İbn	 İshâk,	 s.	60-61;	Derveze,	 I,	355,	357;	Kur’ân Yolu, IV, 491, 712-713; Câbirî, Feh-
mü’l-Kur’ân, II, 236; Cevâd Ali, III, 130-131, VI, 50-57; Hitti, I, 55-56, 100-101, 112-
113,	118,	127;	Apak,	s.	238,	249,	272-274;	Özaydın,	“Amr	b.	Luhay”,	DİA, III, 87-88; 
Çağrıcı,	“Arap:	İslâm’dan	Önce	Araplarda	Din”,	DİA,	III,	316-318;	Ağırakça,	“Tedmür”,	
DİA,	XL,	 265;	Ağırakça,	 “Nabatîler”,	DİA, XXXII, 258. 
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olarak yaşayan Araplar ise ticaret yollarında kılavuzluk yapmak, ticaret 
yapmak ve hayvancılıkla uğraşmak suretiyle yaşamlarını sürdürmüşler-
dir.

7. Kuzey Arabistan, peygamberler coğrafyasıdır ve Semûd, Medyen, 
Lût toplumları bu coğrafyada yaşamıştır. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm, 
müşrik Araplara geçmiş ataları ile ilgili örnekler ve uyarılar sunmaktadır.

5. Hz. Peygamber Döneminde Kuzey Arabistan

Hz. Peygamber, Kureyş’in atası olan ve Kuzey Arapları olarak ad-
landırılan Adnânî bir soya mensuptur (Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. 
Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Maad b. Adnân). Kureyş kabilesi, eman 
ittifaklarıyla emniyet içinde Kuzey Arabistan’a gerçekleştirdikleri yaz 
yolculukları ile (Kureyş 106/1-4) geçimlerini sağlamaktaydılar. Onla-
rın bu yolculukları esnasında farklı coğrafyalara yayılmış Araplarla iliş-
ki içinde oldukları, bunların bir kısmının da ticaret için gelip gittikleri 
coğrafyalardaki Bizans ve Sâsânî devletlerinin müttefiki Araplar olduğu 
açıktır. Hz. Peygamber’in dedeleri arasında yer alan Kusay, Mekke’de hü-
küm süren Huzâalıları, Bizanslıları da araya sokarak uzaklaştırmış ve şe-
hirde yeni düzenlemelerle önemli adımlar atmıştı (Yaklaşık 400’lü yıllara 
doğru). Kusay’ın oğlu Abdümenâf veya torunu Hâşim, pek çok devletle 
ticarî anlaşma gerçekleştirdi. Hâşim, kuzeye gerçekleştirdiği bir ticarî yol-
culuk esnasında Gazze’de öldü. Onun bu yolculuklardan birisinde Medi-
ne’de evlendiği ve Abdülmuttalib’in dünyaya geldiği, onun oğlu olan Hz. 
Peygamber’in babası Abdullah’ın da kuzeye gerçekleştireceği bir ticarî 
yolculuk esnasında Medine’de vefat ettiği bilinmektedir.

Hz. Peygamber’in Kuzey Arabistan ile ilk fiilî ilişkisini amcası Ebû 
Tâlib ile birlikte gerçekleştirdiği yaz ticaret yolculuğu ile başlatmak müm-
kündür. Busrâ’da konaklayan ve oradan geri dönen ticaret kafilesinin bu 
yolculuk esnasında Arap hristiyanlarına ait bir manastır civarında konak-
ladığı malumdur. Bu manastırın rahibi Bahira ile ilgili rivayetlere akseden 
malumat ise tartışmalıdır. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evlenmeden 
önce de Suriye bölgesine bir ticarî kervan düzenlediği bilinmektedir. Bu 
yolculuk esnasında Hz. Peygamber’in Kuzey ticaret yolu üzerinde bulu-
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nan Hicr’i, Kudüs’ü, Ölü Denizi ve biraz daha kuzeyde yer alan Busrâ’yı 
çocukluğuna nazaran daha yakından gözlemlediği açıktır. Bu ticarî yol-
culuk sonrası Hz. Peygamber kervanın finansörü Hz. Hatice validemizle 
evlenmiştir. Onun bir müddet daha ticarî faaliyetlerini sürdürmek üzere 
Kuzey Arabistan’a gitmiş olduğu söylenebilir.

Hz. Muhammed, risâlet ile görevlendirildikten sonra kendisine 
vahyedilen bilgiler çerçevesinde önce Mekkeli Araplar’a akabinde gelen 
âyetler ile Mekke çevresinde yaşayan Araplar’a tebliğini ulaştırmaya çalış-
tı. Başlangıçtan itibaren gelen tüm âyetlerin, Araplara, azaba uğramış ata-
larından örnekler vererek bir bütünlük oluşturduğunu ileri süren Câbirî, 
nâzil olan âyet ve sûrelerin bu diziliş içinde vahyedilmiş olabileceğini 
ileri sürmektedir. İlk tebliğleri esnasında İslâmiyet’i kabul eden Suheyb 
b. Sinân er-Rûmî’yi Kuzey Arabistanlı ilk Müslüman olarak nitelemek 
mümkündür. O, Musul yakınlarında doğan Nemir oğullarına mensup bir 
Arap olarak Bizanslılar tarafından esir edilmiş ve Kelb kabilesi tüccarları 
tarafından Mekke’de satılmıştı. Hz. Peygamber’in azatlı kölesi ve evlatlığı 
Kahtânî Kelb kabilesine mensup olan Zeyd b. Hârise, Suriye toprakla-
rındaki akrabalarını ziyarete giderken (Maan) soyları yine güney Arap-
larından gelen ve Kuzey Arabistan’da yaşayan Kayn kabilesi tarafından 
kaçırılmış ve köleleştirilmişti.

Hac ve panayır mevsimlerinde Arap Yarımadası’nın pek çok yerinden 
farklı kabilelere ve inançlara mensup kişiler Mekke’ye geliyorlardı. Bun-
lar arasında Tağlib, İyâd, Kelb ve diğer bazı hristiyan veya müşrik Araplar 
vardı. Hz. Peygamber onlara da tebliğini sunuyordu. Mekkeli müşriklerin 
amansız takipleri ve Arap kabilelerine mensup kişilerin ilgisizlikleri Hz. 
Peygamber’i sıkıntıya sokmuştu. Bu süreçte gerçekleşen Mirac hadisesi 
ile ilgili olarak rivayetlerde karşımıza çıkan bazı ifadeler Eyliyâ, Kudüs, 
Mescid-i Aksâ genel olarak Hz. Peygamber’in Kuzey Arabistan’daki Ku-
düs’e götürülmesi olarak yorumlanmıştır. Kudüs’ü Edna’l-Ard olarak 
niteleyen Kur’ân-ı Kerîm’in İsrâ suresinde vurgu yaptığı Mescidü’l-Ak-
sâ’nın farklı bir mekân olabileceği düşünülmelidir.
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Allah tarafından verilen hicret ve savaş izni ile birlikte Medine’ye hic-
ret gerçekleşti. Medine sözleşmesiyle, Kureyş müşriklerine yardım edil-
memesi üzerine bir akit gerçekleştirildi.  Bu akit, Kureyş’in dize getirilmesi 
için savaş ve Medine’nin bu çerçevede birlik halinde hareketini ilzam edi-
yordu. Ticaret Kureyşlilerin can damarıydı. Hz. Peygamber Medine’ye 
hicretinin hemen ardından Kureyş’e karşı açık harp taktiği uygulayarak 
Kuzey Arabistan’a düzenlenen kervanları gözetim altına almaya başladı. 
Medine’nin Suriye ticaret yolu üzerindeki stratejik önemi bir yandan Ku-
reyşlilerin düzenlediği, öte yandan Suriye tarafından düzenlenen ticarî 
kervanlara korku salarak Mekke’yi baskılamaya başlamıştı. Ebû Cehil 
komutasında Şam’dan gelen kervanın Hz. Peygamber’in amcası Hamza 
komutasındaki bir birlik tarafından takibi ve çatışmanın Cüheyne kabile 
reisi tarafından önlenmesi yedinci aya tekabül etmektedir. Bir ay sonraki 
Ubeyde b. Hâris komutasındaki birlik Ebû Süfyân komutasındaki ker-
vanla çatışmaya girdi. Bu seriyyeler ve gazveler devam etti. Hicretin on 
üçüncü ayına gelindiğinde Kureyş ticaret kervanlarına yedi askerî harekât 
düzenlendi. Hz. Peygamber 2. Senenin Recep ayında Abdullah b. Cahş 
Seriyyesi’ni Mekke-Taif arasında bir bölgeye göndererek sadece Kuzey 
Arabistan’a düzenledikleri kafileleri değil, aynı zamanda güneye yaptık-
ları ticareti de engelleyebileceğini göstermek istemiştir. Bedir Savaşı ise 
bu noktada Kureyş’in gücünü önemli ölçüde kıran bir adım oldu. Ku-
reyşliler, Bedir Savaşı’ndan altı ay kadar sonra Irak yolunu tercih etmek 
zorunda kaldılar. Bununla birlikte Zeyd b. Hârise komutasındaki Karede 
Seriyyesi Ebû Süfyân başkanlığındaki kervanı ganimet olarak ele geçirdi 
(3/624). Suriye ve Irak bölgesinden gelen kervanların kesişim noktası 
olan Dûmetü’l-Cendel, Müslümanların önemli başarılar kazandıkları be-
şinci yıla doğru bölgenin idarecisi Ükeydir tarafından Müslüman kervan-
larına tazyik uygulamak suretiyle Mekkelilere destek vermeye başlamıştı. 
Hz. Peygamber, Şam istikametine yapılan ticareti tamamen kontrol altı-
na almak üzere beşinci yılda Medine’den beş yüz km. uzaklıkta bulunan 
Dûmetü’l-Cendel bölgesine sefer düzenledi. Her ne kadar bu sefer Mek-
ke ve müttefiklerinin Medine’ye saldırı hazırlığı içinde oldukları haberi 
sebebiyle yarım kalmış ise de Hicaz tarafına ticarî sevkiyat yapan Kudâa 
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ve Gassân kabilelerine gözdağı vermiştir. Öte yandan Kureyşlilerin kulla-
nabilecekleri Irak yolu da tehdit altında bulundurulmuştur.

Hz. Peygamber Bizanslıların Ninova galibiyeti sonrasına denk gelen 
tarihlerde birçok kral ve emire İslâm’a davet mektubu gönderdi. Bizans 
Kralı Herakleios’a gönderilen mektup, Kudüs’te kendisine sunuldu. Her 
ne kadar kendisi İslâmiyet’i kabul etmemiş ise de gelen mektubu incele-
mesi için gönderdiği Dağâtır Piskoposu İslâmiyet’i benimsemiş; ancak 
dindaşları tarafından öldürülmüştü. Mektup gönderilen Gassânî emirle-
rinden birisi Hâris b. Ebû Şemir idi. O, bu mektuba kızarak Medine’ye 
baskın düzenlemek istedi. Ancak yeterli destek bulamadı. Hz. Peygam-
ber Busrâ valisine de mektup gönderdi. Elçi Şurahbîl b. Amr, buraya ula-
şamadan geçiş bölgesindeki Gassân emiri tarafından şehit edildi. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber üç bin kişilik bir birliği onların üzerine gönder-
mişti. Bu ordu Mûte’de Herakleios’un ordusuyla karşılaşmış, başta Zeyd 
b. Hârise, Ca‘fer b. Ebî Talib ve Abdullah b. Revâha olmak üzere birçok 
şehit verilmişti. Hâlid b. Velîd komutayı ele alarak orduyu tamamen yok 
edilmekten kurtarmıştı.

Arap Yarımadası’nda yeni bir gücün aniden ortaya çıkması ve Hz. 
Peygamber’in davetinin devletleşme sürecine girmeye başlaması Bizans 
Devleti’nde bir tedirginlik yaratmıştır. Uluslar arası birçok ticaret yolu-
nun tehdit altında bulunması sebebiyle İmparator Herakleios, Şam Fi-
listin bölgesindeki hristiyan kabilelerden oluşan büyük bir orduyu ha-
zırlayarak Medine’yi yok etme planı yapmakta idi. Bu durumun haber 
alınması üzerine Huneyn’den döneli henüz birkaç ay olmuş olan Hz. Pey-
gamber harekete geçerek Kuzeye hareket etmek istedi. Bu aynı zamanda 
Mûte’nin de bir mukabelesi olacaktı. 

Gassânîlerin savaş hazırlıkları yaptıklarına dair haberlerin geldiği sı-
rada Hz. Peygamber’in eşlerini boşadığına dair bir haberin yayıldığı ve 
münafıkların bundan dolayı sevindikleri bilinir. Tahrîm sûresine konu 
olan Hz. Peygamber eşlerinin Hz. Âişe ve Hz. Hafsa oldukları kabul edil-
mektedir. Bu hazırlıklar sırasında Mescid-i Dırâr’ın ortaya çıkması tesa-
düfü sayılmamalıdır. Medineli bir hristiyan olan ve Bedir Savaşı’ndan 
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sonra Mekkeye kaçan, Uhud Savaşı’nda Müslümanlara karşı savaşan Evs 
Kabilesinden Ebû Âmir, Huneyn Savaşı’ndan sonra Bizans topraklarına 
kaçmıştı. Gassânîlerin saldırı hazırlıklarını yaptıkları esnada Ebû âmir’in 
lojistik destek sağlamak Medine’deki yandaşlarından bir takım hazırlıklar 
yapmalarını istediği akla gelmektedir.

Tebük ordusu döndükten sonra “geride bırakılan”lardan Ka‘b b. Mâ-
lik’e uygulanan psikolojik baskının Gassân topraklarında yankı bulması 
ve Gassân meliki Hâris’in onu kendi sarayına davet etmesi yukarıda sun-
duğumuz Medine ve Gassân bağlantısını bir kere daha net bir şekilde or-
taya koymaktadır. Hz. Peygamber Tebük’te bir aya yakın bir zaman kal-
mış olmalıdır. Belâzürî’nin sunduğu birkaç gün kalındığına dair rivayet 
Tebük’te kalış süresine önem vermeyen bir anlatım olmalıdır. Tebük’ten 
Eyle, Maknâ, Ezruh ve diğer bazı yerlere gönderilen davet birlikleri oraya 
on gün zarfında gitmiş olmalıdırlar. Onların Hz. Peygamber’e gelişleri ve 
tâbiiyetlerini beyan etmeleri de dikkate alınırsa bu süre makul görünmek-
tedir. Bizans’a tâbi bu bölgelerin İslâm hâkimiyetini tanımalarına ilave 
olarak yine Kuzey Arabistan topraklarında yaşayan Sa‘d b. Huzeym kabi-
lesi de Müslümanlığı kabul etmişti. Bu olaylardan sonra koyu bir hristi-
yan inancına sahip daha kuzeyde bulunan Gassânîler arasında oldukça 
sınırlı sayıda kişinin Medine’ye gelerek Müslüman olduğu söylenebilir. 
Diğerleri İslâm’a karşı mücadelelerini Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde sürdürmüşlerdir.

Hz. Peygamber, Mute’ye yeni bir sefer düzenlenmesini istedi. Usâme 
b. Zeyd komutasında hazırlanan ordu, Hz. Peygamber’in vefatından son-
ra Hz. Ebû Bekir döneminde sefere çıkabildi. Ürdün topraklarında Âbi-
lü’z-Zeyt’e kadar uzanan bu sefer Kuzey Arabistan topraklarında Bizans 
hâkimiyetini tehdit eden öncü akınlardan birisi oldu.

Kinde kabilesi hakkında birkaç cümle söyleyerek konumuzu tamam-
layabiliriz. Hatırlanacağı üzere Hz. Peygamber, Mekke döneminde Ukaz 
panayırında Kindelileri İslâm’a davet etmiş, ancak bu davet kabul görme-
mişti. 9. Yılın Receb ayında (Ekim 630), Hâlid b. Velîd Dûmetü’l-Cen-
del’in hakimi Kinde kabilesinin Sekûn koluna mensup Ükeydir b. Ab-
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dülmelik üzerine gönderildi. Hâlid, onu yakalayarak Medine’ye getirdi. 
Hz. Peygamber onunla cizye anlaşması yaptı. 10. Yılda Eş‘as b. Kays baş-
kanlığında bir Kinde heyeti Medine’ye gelerek Müslüman oldu. Heyette 
Hadramut’un önde gelenleri de bulunuyordu. Hz. Peygamber, Eş‘as’ın 
kız kardeşi Kuteyle’ye evlilik teklifinde bulundu. Kuteyle Medine’ye gel-
meden önce Hz. Peygamber vefat etti. Hz. Peygamber Kinde’nin diğer 
kollarına da davet mektubu gönderdi. Tücîb ve Sadif kabileleri Medi-
ne’ye gelerek Müslüman oldular.[10]  

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber, 
Mekke ve Medine dönemleri boyunca Kuzey Arabistan ile daima ilişki 
içinde olmuştur. Kuzey Arabistan’a gerçekleştirdiği yolculuklara ilave 
olarak bu bölgelerden Mekke’ye hac mevsimlerinde gelen Kuzey Arapla-
rı Hz. Peygamber’in davet ve siyaset örgüsünde önemli bir yere sahiptir. 
Medine döneminde Müslümanlar lehine gelişen siyasî başarının Kuzey 
Araplarını ve onların yöneticisi konumunda bulunan devletleri telaşlan-
dırdığı açıktır. Ancak Hz. Peygamber hayatının sonunda bizzat katılmış 
olduğu Tebük Gazvesi ile Kuzey Arabistan’ın güney kısmındaki Bizans 
hâkimiyetini ortadan kaldırmış; bölgedeki Bizans kale ve yerleşim yerle-
rini kendisine tâbi kılmıştır. Onun bu başarısı Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer 
tarafından tamamlanmış ve Kuzey Arabistan coğrafyasının tamamı İslâm 
hâkimiyeti altına alınmıştır.

[10]	 Mûsa	b.	Ukbe,	s.	118-127,	294-298;	İbn	Hişâm,	III-IV,	515-516;	Vâkıdî,	I,	3,	197-198;	
Belâzürî,	s.	68-72;	Hamîdullah,	İslâm Peygamberi, I, 31-35, 47-48, 57-67, 119-148, 185, 
218-233,	241-246,	331-350;	Erul,	“Zeyd	b.	Hârise”,	DİA,	LXIV,	s.	319-320;	Efendioğlu,	
“Suheby	b.	Sinân”,	DİA,	XXXVII	(Ankara	2009),	s.	476-477;	Önkal,	“Karede	Seriyye-
si”,	DİA,	XXIV,	487;	Küçükaşcı,	“Kinde”,	DİA,	XXVI,	38;	Derveze,	I,	54,	196-197,	217;	
Kur’ân	Yolu,	V,	 402-403,	 692-694;	Câbirî,	Fehmü’l-Kurân, III, 14-18, 23, 26; Câbirî, 
Fehmü’l-Kurân,	III,	34;	Öngül,	“Dağâtır”,	DİA, VIII, 399-400. 



172 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

Apak, Adem, Anahatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Eylül 2012.
Avcı, Casim, İslâm Bizans İlişkileri, İstanbul 2003.
Ağırakça, Ahmet, “Nabatîler”, DİA, XXXII (Ankara 2006), s. 257-258.
“Tedmür”, DİA, LX (Ankara 2011), s. 264-265.
Azizova, Elnure, “Tenûh”, DİA, LX (Ankara 2011), s. 468-469.
Büyükcoşkun, Kudret, “Arabistan: Fizikî ve Beşerî Coğrafya”, DİA, III, (Ankara 

1991), s. 248-252.
Bekrî, Câhiliye Arapları (trc. Levent Öztürk), İstanbul 1998.
Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (ö. 892/279), Fütûhu’l-Büldân (trc. Mustafa 

Fayda), İstanbul 2013.
Câbirî, Muhammed Abîd, Fehmü’l-Kur’ân (trc. Muhammed Coşkun), I-III, 

İstanbul 2013.
Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, Beyrut 1976-1978.
Çağrıcı, Mustafa, “Arap: İslâm’dan Önce Araplarda Din”, DİA, III (Ankara 

1991), s. 316-318.
Dakûkî, Hüseyin Ali, “Hîre”, DİA, XVIII (Ankara 1998), 122-123.
Derveze, İzzet, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed (trc. Mehmet Yolcu), I-II, 2. Bas-

kı, İstanbul 2012.
Esko Naskali, “Sâsânîler”, DİA, XXXVI (Ankara 2009), s. 174-175.
Efendioğlu, Mehmet, “Suheby b. Sinân”, DİA, XXXVII (Ankara 2009), s. 476-

477.
Erul, Bünyamin, “Zeyd b. Hârise”, DİA, LXIV (Ankara 2013), s. 319-320.
Graf, D.F., Graf, D.F., “Nabat: The Nabat al-Sham”, Encyclopaedia of Islam (New 

Edition),  VII (Brill 1993), s. 834-835.
Hamîdullah, Muhammed, İslâm Peygamberi (trc. Salih Tuğ), I-II, 5. Baskı, İs-

tanbul 1993.
Harman, Ömer Faruk, “Arim”, DİA, III (Ankara 1991), s. 373-374.
Hitti, Philip K., Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi, I-II, İstanbul 1995.

Bibliyografya



1738. DERS  Hz. Peygamber ‘(sas) Döneminde kuzey Arabistan

İbn Habîb, Ebû Ca‘fer Muhammed (ö. 245/859),  Kitâbü’l-Muhabber (nşr. Ilse 
Lichtentadter), Beyrut, trs.

İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik (ö. 833/218), es-Sîretü’n-Nebeviyye 
(nşr. Mustafa es-Sakkâ ve dğr.), I-IV, 2. baskı, Kahire 1955.

İbn İshâk, Muhammed (ö. 151/768), es-Sîretü’n-Nebeviyye (nşr. Ahmed Ferîd 
el-Mezîdî), I-II, Beyrut 2004.

Kapar, Mehmet Ali, “Lahmîler”, DİA, XXVII (Ankara 2003), s. 54-55.

Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir (Karaman ve dğr.), I-V, 4. Baskı, Ankara 2012.

Küçükaşcı, Mustafa Sabri, “Kinde (Benî Kinde)”, DİA, XXVI (Ankara 2002), 
s. 37-38.

Lammens, H.-Shahid, İrfan, “Lakhm”, Encyclopaedia of Islam (New Edition), V 
(Brill 1986), s. 632-634. 

Musa b. Ukbe, el-Meğâzî (nşr. Muhammed Bâkşîş Ebû Mâlik), Agadir 1994.

Naskali, Esko, “Sâsânîler”, DİA, XXXVI (Ankara 2009), s. 174-176.

Öngül, Ali, “Dağâtır”, DİA, VIII (Ankara 1993), s. 399-400. 

Önkal, Ahmet, “Kayn (Benî Kayn)”, DİA, XXV (Ankara 2002), s. 84.

Önkal, “Karede Seriyyesi”, DİA, XXIV (Ankara 2001), s. 487.

Özaydın, Abdülkerim, “Amr b. Luhay”, DİA, III (Ankara 1991), s. 87-88.

Öztürk, Levent, İslâm Toplumunda Hristiyanlar, İstanbul 2012.

Savran, Ahmet, “İmruülkays b. Hucr”, DİA, XXII (Ankara 2000), s. 237-238. 

Shahid, İrfan, “İslâm Öncesi Arabistan (trc. İlhan Kutluer)”, İslâm Tarihi Kültür 
ve Medeniyeti, I-IV, 2. bs., İstanbul 1997, s. 19-43.

“Lakhmids”, Encyclopaedia of Islam (New Edition), V (Brill 1986), s. 632.

“Ghassan”, Encyclopaedia of Islam (New Edition), II  (Brill 1991), s. 1020-1021.

“Tanukh”, Encyclopaedia of Islam (New Edition), X (Brill 2000 ),  s. 190-192.

Trimingham, J. Spencer, Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Time, Lon-
don 1979.

Vâkıdî, Muhammed b. Ömer (ö. 207/822), Kitâbü’l-Meğâzî (nşr. Marsden Jo-
nes), I-III, Beyrut 1966.

Yıldız, Hakkı Dursun, “Arabistan: Tarih”, DİA, III (Ankara 1991), s. 252-258.

“Arap: Tarih”, DİA, III (Ankara 1991), s. 272-276.



174 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

Doç. Dr. Casim Avcı’nın İslâm Bizans İlişkileri adlı eserinden alınmıştır.


