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İslâm coğrafyacılarına göre Arap yarımadasının güneyi, Necran, Yemen, 
Hadramut ve Uman bölgeleriyle sınırlandırılmıştır.[1] Hz. Nuh’un oğlu 

Sâm’ın soyundan gelen Araplar’ın anayurdu ve eski medeniyetlerinin be-
şiği kabul edilen bu bölgede, İslâmiyet’in ortaya çıkışına kadar Mainliler, 
Sebe’liler ve Himyerliler gibi devletler kurulmuştur. Bu bölgede yaşayan 
Araplara, Güney Arapları denildiği gibi, ataları Kahtân’a nispetle Kah-
tânîler de denilmektedir. Gerçek Araplar anlamında kendilerine “Arab-ı 
Âribe” de denilen bu bölgenin kabileleri, Cürhüm ve Ya’rub soylarından 
çoğalmıştır. Ya’rub’un çocukları Kehlân ve Himyer soyundan olmak üze-
re iki ayrı koldan birçok kabile ve batından meydana gelen bu kabileler, 
değişik zamanlarda değişik sebeplerle anavatanlarını terk ederek Arabis-
tan’ın çeşitli bölgelerine yerleştiler. Kuzey Arabistan’da çeşitli devletler 
kuran Araplar ile, Hz. Peygamber’in hicret ettiği Medine ( Yesrib ) şeh-
rinde yaşayan Evs ve Hazrec kabileleri bu soydan gelmektedir. Araplar’ın 
diğer büyük kolu “Arab-ı Müsta’ribe” olup menşe itibariyle Arap olmayıp 
sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelmektedir. Bu kabilelere 
Adnânîler, İsmâilîler, Meaddîler, Nizârîler de denilmektedir. Hz. Pey-
gamber’in soyu bu Araplara mensuptur. Bu soy,  Hz. İbrahim’in oğlu Hz. 
İsmâil ile Mısırlı bir câriye olan annesi Hâcer’i Mekke civarına bırakması 
sonucunda vücud bulmuştur. Şöyle ki, Hz. İsmâil burada Yemen’den ge-
len Cürhümlüler arasında büyümüş, onlardan Arapça öğrenmiş, Seyyide 

[1]	 Coğrafyacılar	ve	görüşleri	için	bkz.	Mustafa	Fayda, İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılı-
şı,	Ankara	1982,	s.	7-8
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ve Ra’le adlı iki hanımla evlenip on iki çocuğa sahip olmuştur. Hz. Pey-
gamber’in yirmi birinci göbekten atası olan Adnân bu soydan gelmekte-
dir. 

Bu dersimizde, Güney Arabistan’da kurulmuş bulunan devletler hak-
kında bilgi vermek yerine,  bölgede, Hz. Peygamber’i, Kur’an-ı Kerîm’i, 
Kâbe ve Mekke tarihini ilgilendiren bazı gelişmelere temas edip İslâmi-
yet’in intişârını ele almak istiyoruz. 

Güney Arabistan’da merkezi San’â’nın doğusunda harabeleri bulu-
nan Maîn devleti bilinen ilk devlettir. İkinci devlet ise başşehri Me’rib 
olan ve Maînlilerin yıkılmasından sonra kurulan Sebe devletidir. Kur’an-ı 
Kerîm’de iki sûrede Sebe’den söz edilir.    Neml sûresinde    ( 27/20-44 ), 
danışma meclisi bulunan bir kadın hükümdarın yönettiği Sebe’nin zen-
gin ve güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapıldıktan sonra, halkının güne-
şe taptığı, Hz. Süleyman’ın bu melikeye elçi göndererek onu ve halkını 
Müslüman olmaya çağırır. Bu meseleyi barış yoluyla halletmeye çalışan 
melikenin Kudüs’e gidip Süleyman’la bizzat görüştüğü ve bu görüşme 
sırasında onun cismanî ve ruhânî gücü karşısında gerçek bir peygamber 
olduğunu anlayıp kendisine iman ettiği ve hâkimiyetini tanıdığı anlatılır.  
Adını bu toplumdan alan Sebe’ sûresinde ise ( 34/15-21 ) maddî refa-
ha sahip güçlü Sebe’ toplumunun bunca nimete rağmen şeytana uyup 
Allah’a kulluktan yüz çevirdiği ve bu sebeple büyük bir sel felâketiyle ( 
Arim seli ) cezalandırıldığı, verimli topraklarının çorak hale geldiği, tür-
lü nimetlerin mahrumiyetlere dönüştüğü belirtilmektedir. Bu âyetlerden 
yalnızca ikisinin meâlini verelim:

“Gerçekten Sebe’ kavminin oturduğu yerde büyük bir ibret vardır. 
Orada biri sağda diğeri solda iki bahçe bulunmaktadır. Onlara, ‘Rabbi-
nizin verdiği rızıktan yiyiniz, O’na şükrediniz. Güzel bir beldeniz ( bel-
detün tayyibetün ), çok bağışlayıcı bir Rabbiniz var’ denildi. Fakat onlar 
yüz çevirdiler. Bu sebeple üzerlerine Arim selini gönderdik ve o iki bah-
çelerini buruk yemişli, acı ılgınlı, içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki 
verimsiz bahçe haline getirdik” ( Sebe’ 34/15-16 ).
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Sebe’liller’in akrabalarından Himyerî kabilesi reisi Sebe’yi zaptedip 
yeni bir unvan ile Himyerî devletini kurdu ( Milâttan önce 115 ). Parlak 
bir medeniyet kuran bu devlet zamanında bölgede yahudilik ve hıristiyan-
lık yayıldı. Romalı kumandan Titus’un milâttan sonra 70 yılında Filistin’i 
ele geçirip Kudüs’ü tahrip etmesi üzerine yahudilerin bir kısmı Hicaz ya-
nında Yemen’e de göç ettiler. Bu tarihten sonra bazı Arapların Yahudiliği 
benimsediği ve bu dinin bölgede yayılmasıyla sonuçlandı. Diğer taraftan 
Bizans İmparatoru Konstantios döneminde ( milâdi 337-361 ) Yemen’e 
ilk hıristiyan misyonerleri gönderilmek suretiyle Yemen’in belli-başlı şe-
hirlerinde hıristiyanlık da yayılmaya başladı. Özellikle Necran bölgesi bu 
dönemde Güney Arabistan’da hıristiyanlığın en önemli merkezlerinden 
biri haline geldi. Bölgede hıristiyanlıkla yahudilik arasında giderek şid-
detlenen bir rekabet ve düşmanlık başladı. Himyerîler Yahudileri,  Bi-
zans’a tâbi Habeşliler ise hıristiyanları destekliyordu. Himyerîler’in son 
hükümdarı Zünüvâs Yahudiliği kabul ederek ( Taberî’de kullanılan ibare 
“tehevvede” yani yahudi oldu şeklinde geçer ) bu dini devletin resmî dini 
haline getirip hıristiyanları yahudiliği kabul etmeye zorlamaya başladı. 
523 yılında ele geçirmeyi başardığı Necran’daki hıristiyanları zorlayarak 
Yahudi olmalarını istedi; sonuç alamayınca da Necranlı hıristiyanlardan 
binlerce insanı “Uhdûd” adı verilen içi ateş dolu çukurlara attırdı. Ashâb-ı 
Uhdûd’un maruz kaldığı bu işkenceye atıfta bulunan Kur’an-ı Kerîm’de 
Yüce Allah bunları yapanları şöylece lânetlemektedir:

“Tıpkı geçmişte harlı ateş çukurunu hazırlayan o kahrolası kâfirlerin 
mel’ûn oldukları gibi. Vaktiyle onlar çukurdan yükselen ateşin karşısına 
geçip müminlere yaptıkları işkenceyi keyifle seyretmişlerdi. O kâfirler, 
sırf üstün kudret sahibi, her türlü övgüye lâyık, göklerin ve yerin tek 
gerçek sahibi ve hâkimi Allah’a inandılar diye müminlere bu işkenceyi 
reva görmüşlerdi. Oysa Allah onların bütün yaptıklarına şahitti” ( Burûc 
85/4-9 ).

Bu katliam üzerine Habeş Kralı Yemen’e bir ordu gönderdi ve Zünü-
vâs’ı mağlup ederek Himyerî Devleti’ne son verdi ( M. 525 ). Yaklaşık ya-
rım yüzyıl Habeşliler’in idaresinde kalan Yemen’de Habeş valisi Ebrehe, 
yaptırdığı kiliselere rakip gördüğü Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye içinde 
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fillerin de bulunduğu bir orduyla saldırmak istedi. Ancak şehri kuşatıp 
Kâbe’yi yıkmak isteyen bu kalabalık ordunun ilâhî bir ceza ile helâk edil-
diği Kur’an’da şöylece ifade buyurulmuştur:

“Ey Peygamber! Bilmez misin, Rabbin fillerle Kâbe’yi yıkmaya ge-
lenlere ( Ebrehe ve ordusuna ) neler etti?! Onların Kâbe’ye yönelik iğ-
renç planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerlerine kurumuş çamur-
dan taşlar atan grup grup kuşlar göndermedi mi? Sonunda onları âdeta 
delik deşik edilmiş ekin yapraklarına dönüştürmedi mi?!” ( el-Fîl 105/ 
1-5 ). 

İslâm kaynakları Resûl-i Ekrem’in bu vak’adan elli beş gün sonra 
dünyaya teşrif ettiğini bildirir.  Ebrehe ordusunun başına gelenler, yalnız-
ca Mekkeliler’i yani Kureyş kabilesini değil, bütün Arabistan’da yaşayan 
insanları derinden etkilemiş, onların zihinlerinde Kâbe’nin Beytullah 
olduğunu ve Allah tarafından gökten taş yağdırılarak korunduğunu gös-
termiştir. Bu gelişme ileride hilâfet meseleleri konuşulurken Kureyş lehi-
ne kabul edilen bir gelişme olduğu hep anlatıla gelmiştir. Ancak burada 
bir başka önemli gelişmeye daha işaret edilmesi gerekmektedir. Mekke 
döneminde nâzil olan bu Fîl sûresini Resûlullah’tan dinleyip hâlâ onun 
peygamberliğine inanmayan müşrik Kureyşliler, gökten taş yağdırma 
şeklindeki bu mucizeyi hiç unutamadıklarına dair önemli bir gelişmeyi 
Kur’an bize haber vermekte; Bedir Gazvesi’nden sonra nâzil olduğunu 
bildiğimiz Enfâl sûresindeki iki âyet-i kerîme bize bu hususu açıkça gös-
termektedir:

“Hani onlar ( müşrikler ) bir keresinde de ‘Ey Allah! Eğer bu Kur’an 
gerçekten Senin tarafından indirilmiş bir kelamsa o zaman başımıza gök-
ten taş yağdır yahut bizi çok şiddetli bir azaba çarptır’ diyerek meydan 
okumuşlardı. Ey Peygamber! Sen aralarında bulunduğun sürece Allah 
onlara bu şekilde bir ceza verecek değildir. Yine Allah, kâfirliklerinden 
vazgeçip af dilemeleri hâlinde de onlara azap edecek değildir” ( el-Enfâl 
8/ 32-33 ).[2]

[2]	 “Sen	onların	aralarında	olduğun	sürece”	(	ve	ente	fîhim	)	Kur’an	ifadesi,	âlemlere	rahmet	
olarak	gönderilmiş	bulunan	Resûlullah’ın	ind-i	ilâhîdeki	en	yüce	mevkiini	gösteren	bir	hu-
susiyet	arz	etmektedir.	Aynı	zamanda	onu	aramızda	bilip	hissettiğimiz	müddetçe	üzerimi-
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Ebrehe’den sonra Yemen’de idareye geçen oğlu Mesrûk zamanında 
başta Himyerîler olmak üzere diğer Yemen Arap kabileleri çok zulüm 
gördü. Habeşli yöneticilerin bu zulümleri karşısında, Himyerî melikleri 
soyundan bir aileye mensup olan Seyf  b. Zûyezen, Hîre Emîri Nu’mân 
b. Münzir vasıtasıyla Sâsânî Kisrâsı I. Hüsrev’den ( Nûşirevân-ı Âdil ) 
yardım istedi. Kisrâ Yemenliler’e yardımı kabul etti ve tecrübeli kuman-
danlarından Vehriz’i rivâyetlere göre sayısı 800 ile 3600 arasında deği-
şen, mahkûmlardan oluşturulduğu söylenen birliklerle deniz yoluyla 
Aden körfezinden Yemen’e gönderdi. Yerli kabilerden toplanan asker-
lerle İran’dan gelenlerin teşkil ettiği ordu Habeşliler’le yaptığı savaşı ka-
zandı, Ebrehe’nin oğlu Mesrûk öldürüldü. San’â’ya giren Vehriz, kisrâya 
yıllık vergi ödemek şartıyla iktidara getirdiği Seyf b. Zûyezen’i Gumdân 
sarayına oturtup İran’a döndü. Seyf b. Zûyezen’in yabancı hâkimiyetine 
karşı bu başarısı Arap yarımadasında heyecanla karşılandı, çeşitli şehir ve 
bölgelerden gelen heyetler kendisini tebrik etti, birçok şair onun hakkın-
da şiir söyledi. Bu heyetlerden biri de Ebrehe’nin kumandasındaki ordu 
ile Kâbe’yi yıkmak üzere gelen Habeşliler’i unutamayan, aralarında Hz. 
Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib b. Hâşim’in de bulunduğu Kureyş 
temsilcileri olmuştur.

İki yıl kadar iktidarda kalan Seyf b. Zûyezen, kendisine hizmet için 
Yemen’de alıkoyduğu bazı Habeşliler tarafından öldürüldü. Bundan son-
ra Yemen’de İslâm dönemine kadar sürecek olan Sâsânî hâkimiyeti baş-
ladı. İranlı askerlerin Yemenli kadınlarla evlenmesi sonucu ortaya çıkan 
ve Ebnâ ( oğullar ) denilen ve zamanla Araplaşan bu zümre tarafından 
yönetilmeye başlandı. Bu bölgede İran hâkimiyeti, Ebnâ’nın son, İslâm’ın 
ilk Yemen valisi olan Bâzân’ın Hz. Peygamber’in davetini kabul edip Müs-
lüman olmasıyla sona erdi.

Güney Arabistan’da yaşayan ve Kâbe’yi mabet kabul eden kabileler, 
hac ve umre ziyaretleri yanında,  Hicaz bölgesinde kurulan panayırlara iş-

ze	taş	yağdırılmayacağını	ifade	eden	bir	hakikati,	Hz.	Peygamber’in	ümmetine	onun	yüzü	
suyu	hürmetine	bahşedilen	bir	lütfu	ilâhîyi	dile	getirmektedir.	Çocukluğumda	mütedeyyin	
ve	ahlâklı	bazı	ninelerin	“ocağına	taş	düşsün”,	“yuvasına	ateş	düşsün”	gibi	Kur’an	ruhuna	
muhalif	bu	 şekildeki	beddualarının	doğru	olmadığını,	o	günlerde	kendilerine	 söyleyecek	
halde	olamadığımı	düşünerek	derin	üzüntü	hissederim.			
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tirak etmek için de Mekke’ye geliyorlardı. Bu bölgelerde iktisadî hayatın 
temelini teşkil eden ziraat ürünleri, gelişen dokumacılık ve zenaatkârların 
ürettikleri kılıç gibi ürünlerin yanında, Hindistan’dan gelen ve buradan 
kuzeye, Akdeniz ülkelerine sevk edilen baharat ticaretiyle de uğraşıyor-
lardı. Deniz ( Kızıldeniz ) yoluyla veya karadan bu malların sevkiyatı da 
onların diğer bir kazanç kapılarıydı. Kureyş kabilesi de Yemen’e ticaret 
için devamlı sefer düzenliyordu. Nitekim bu husus 106. Kureyş suresin-
de ifadesini bulmuştur. İslâm öncesi Hz. Peygamber’in iki defa Yemen’e 
ticaret maksadıyla gittiği bilinmektedir. İslâmiyet de, Güney Arabistan’a 
Hz. Peygamber’in hayatında intişâr etmiş, Müslüman olmayanlar ise Me-
dine’nin hâkimiyetini tanımışlardır.

NECRAN BÖLGESİ

Necran, San’â’nın kuzeyinde ticaret yolları üzerinde kurulmuş, tarım, 
sanayi ve ticaret merkezi olarak tanınmış tarihî bir şehirdir. Burada, Uh-
dud Vak’ası hatırasına yaptırılarak hıristiyanlığın kutsal merkezlerinden 
biri olmasını sağlayan ve Necran Kâbesi diye de isimlendirilen kilise et-
rafında yoğunlaşan bir hıristiyan nüfusu yaşıyordu. Benî Hâris b. Kâ’b 
kabilesinin bazı kollarına mensup bu hıristiyanlar yanında, bölgede, baş-
ta bu kabilenin ana unsurunu teşkil edenler ile Becîle, Has’am, Murâd, 
Zübeyd ile başta bazı Ezd kabilesi kolları ile diğer kabilelerden meydana 
gelen Cüreş halkı ise putperest diğer zümrelerden oluşuyordu. Bölgede 
başta Yemen’deki Ebnâ zümreleri yanında Uman bölgesinde bazı me-
cûsîler de yaşıyorlardı. Güney Arabistan’ın Necran bölgesi yanında diğer 
bölgelerinde de İslâmiyet’in intişârı, Hz. Peygamber’in hayatının son saf-
hasında, Mekke Fethi’nden sonra, bilhassa Senetü’l-vüfûd ve sonrasında 
gerçekleşmiştir. 

Necran Hıristiyanları

Resûl-i Ekrem’in, İslâmiyet’e girmeyi veya cizye ödemeyi teklif eden 
davet mektubunu alan Necran hıristiyanları 9 (631) yılında Medine’ye 
kalabalık bir heyetle geldiler. İslâm kaynaklarında bu heyet içerisinde bu-
lunan ileri gelenlerinden on dört kişinin adını zikretmektedir; bundan 
hareketle heyet mensuplarının bu sayıda olduğu rivâyeti yanında, heyet-
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te altmış kişinin bulunduğu da nakledilmiştir. Necran heyeti bir ikindi 
vaktinde Medine’ye gelerek Mescid-i Nebevî’ye girdiler; Hz. Peygamber 
ashâbı ile ikindi namazını henüz kılmıştı. Bu sırada hıristiyanlar, ibâdet 
vakitlerinin girdiğini söyleyip doğu istikametine dönerek ibâdet etmeye 
hazırlandılar. Ashâb kendilerine mâni olmak istedi; fakat Hz. Peygamber, 
onların serbest bırakılmalarını ve ibâdetlerini yerine getirmelerine imkân 
verilmesini emretti. Hz. Peygamber, Necran heyeti adına konuşan dinî 
liderleri Ebû Hârise ile başkanları Abdülmesîh’i müslüman olmaya davet 
etti. Onlar:

-Biz senden önce müslüman olduk! Diye karşılık verdiler.  Hz. Pey-
gamber:

-Yalan söylüyorsunuz! Sizi Müslüman olmaktan üç şey alıkoymakta-
dır; bunlar: domuz eti yemeniz, haç’a tapmanız ve Tanrı’nın oğlu bulun-
duğuna inanmanızdır! Diye mukabelede bulununca onlar:

-O halde İsâ’nın babası kim? Diye sordular.

Kaynakların belirttiğine göre Hz. Peygamber bu soruya hemen ce-
vap vermemiş, bir müddet sonra Âl-i İmrân sûresinin ilk seksen âyeti nâ-
zil olmuştur. Bu âyetlerde hıristiyanlık hakkında bilgi verilmekte, İsâ’nın 
babasız olarak dünyaya gelişine Âdem’in annesiz ve babasız olarak yara-
tılışı örnek gösterilmekte, daha sonra da mübâhele âyeti yer almaktadır:

“Artık bu bilgilerden sonra İsâ’nın şahsiyeti ve gerçeğin mahiyeti 
hakkında seninle tartışmaya kalkışıcak olanlara de ki: Gelin sizler 
ve bizler dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi ço-
cuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağı-
ralım, sonra cânu gönülden dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine 
lânet dileyelim” ( Âl-i İmrân 3/61 ).

Hz. Peygamber mübâhele âyetinin nüzulünden sonra Hz. Hasan, 
Hz. Hüseyin, Hz. Fâtıma ve Hz. Ali ile birlikte Necran heyetinin yanına 
gitti; ilgili âyetleri okuyarak kendilerini mübâheleye davet etti. Necranlı-
lar kısa bir istişâreden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamber olma 
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ihtimalini göz önünde bulundurarak kendisiyle mübâheleye cesaret ede-
mediler. Cizye ödemek şartıyla anlaşma yapıp memleketlerine döndüler.

“Yalancı ve zâlim olana birlikte beddua etmek, lânetleşmek” mâna-
sındaki mübâhele kelimesi, Kur’an’da iftiâl kalıbında “nebtehil” olarak 
yalnızca bir defa bu âyette kullanıldığı gibi, Resûlullah’ın hayatında da 
bu heyet mensupları için bir defa mevzubahis olmuştur. Dinî mahiyette 
olduğu ve şahit, belge gibi maddî delillerle ispatının mümkün bulunma-
dığı bir konu için bu yola başvurulmasını Yüce Allah emir buyurmuştur.

Necran hıristiyanlarıyla yapılan anlaşma, uzun bir metin halinde 
kaynaklarımızda yer almaktadır. Kendi dinlerinde kalmalarına izin veri-
len hıristiyanların Hz. Peygamber’in siyâsî ve askerî varlığını kabul etme-
leri yanında; müşterek cizye diyebileceğimiz yıllık iki bin elbise ödemeyi, 
bir ay kadar müslümanları misafir etmeyi, ribâ ile muamele yapmamayı 
kabul etmişlerdir. Kendilerine can, mal ve mabet masuniyeti yanında din 
adamlarına da tam bir serbestlik sağlanmıştır. Heyetin isteğiyle, araların-
da ihtilafa düştükleri konularda hakemlik yapması için Hz. Peygamber 
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ı Necran’a göndermeye karar verdi.[3]

Benî Hâris b. Kâ’b kabilesi

Bu kabilenin hıristiyan olanlarının dışındakiler müşrikti. Hz. Pey-
gamber hicretin 10. yılı Rebîulâhir ayında (Temmuz-Ağustos 631) Hâlid 
b. Velîd’i dört yüz askerle Necran’a Benî Hâris b. Kâ’b kabilesinin üzeri-
ne gönderdi. Çünkü bu kabile, Hz. Ebû Bekir’in 9 yılı hac mevsimindeki 
emîr-i hac bulunduğu sırada Hz. Ali’nin Hz. Peygamber adına ilan ettiği 
esaslara uyarak henüz Müslüman olmamıştı. Bilindiği üzere Yüce Allah, 
Tebûk Seferi esnasında ve sonunda inzâl buyurduğu Kur’an’ın 9. Tevbe 
(Berâe) suresinde, Müslümanların kendileriyle muâhede yapmış olduk-
ları Kâbe’yi mabed kabul eden müşriklerle olan anlaşmaları iptal etti; 
müşriklerin pis olduklarını, artık onların Mescid-i Haram’a yaklaşmala-
rının yasaklandığını ve kendilerinin kesin olarak ortadan kaldırılmalarını 
emir buyurmuştu. Bu emir ve ihtar yarımadada tesirini hemen göstermiş 

[3]	 	Kaynaklar	ve	rivâyetlerin	değerlendirilmesi	için	bkz.	Mustafa	Fayda, İslâmiyet’in Güney 
Arabistan’a Yayılışı,	 s.	 23-34
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ve birçok kabile Müslüman olmuştu. Ancak bu kabile henüz Medine’ye 
gelip Hz. Peygamber’e biat edip Müslüman olmamıştı. Hz. Peygamber, 
kendileriyle savaşmadan önce bu kabileyi üç gün İslâm Dini’ni kabul et-
meye davet etmesini, icabet ederlerse kendileriyle savaşmamasını, aksi 
takdirde savaşmasını kumandanına emretti. 

Benî Hâris kabilesi bu daveti kabul edip Müslüman olunca Hâlid ve 
ordusu hemen Medine’ye dönmedi; kabilenin arasında kalarak onlara 
dinin esaslarını, Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetini öğretti. Bu ara-
da yaşadığı gelişmeleri ve kabilenin Müslüman olduğunu anlatan uzun 
bir mektubu Hz. Peygamber’e gönderdi. Gelişmelerden memnun olan 
Resûl-i Ekrem yazdığı cevabî mektupta Hâlid ve askerlerinin, yanlarına 
bu kabileden bir heyeti de alarak Medine’ye dönmesini emretti. Hâlid 
yedi kişilik bir heyetle Medine’ye döndü; kabile temsilcileri Resûlul-
lah’ın huzuruna çıkarak kendisine biat edip Müslüman olduklarını arz 
ettiler. Medine’deki ikâmetleri esnasında kendilerini Hâlid b. Velîd haz-
retleri misafir etti; Hz. Peygamber ile bazı sohbetleri oldu ve kendilerine 
onar, kabileye emir tayin ettiği Kays b. Husayn’a ise on iki buçuk ukye 
gümüş hediye verdi. Bu arada Necran’da yaşayan bazı ileri gelen kimse-
ler ile kabile reislerine de mektuplar yazarak bir kısmına bazı imtiyazlar 
yanında görevlerini hatırlatan emirleri bildirdi. Ayrıca dini öğretmesi ve 
zekât âmili olarak da Amr b. Hazm’ı Necran’a göndermeye karar verdi. 

Hz. Peygamber’in gönderdiği bu seriyye, o zamana kadarki gazve ve 
seriyyelerden ayrı bir hususiyeti hâizdir: Şöyle ki bu seriyye, ne müda-
faa endişesiyle, ne de İslâm’ı tehdit eden bir zümreye karşı yapılmıştır. 
Berâe suresinin nâzil olmasından ve müşriklere verilen ültimatomdan 
sonra bu seriyye, doğrudan doğruya müşrik bir kabilenin İslâm’a ve onun 
Peygamberine tâbi olmasını temin için hazırlanmıştır. Bir başka ifadeyle 
bu seriyye, Allah ve Resûlü’nün, Kâbe’yi mabed kabul eden müşriklere 
karşı verilmiş bulunan ültimatomun yerine getirilmesi ve kendilerinin 
cezalandırılması için gönderilmiştir. Bu noktada iki hususa dikkati çek-
mek uygun olacaktır. Birincisi, Makrizî’ye göre Hz. Peygamber, Berâe 
suresinin nâzil olmasından önce kendisiyle savaşanlarla savaştığı, kim 
bu savaştan vazgeçerse o da vazgeçerdi. Bu sure, onun bu anlayışını nesh 
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etmiştir. Yani müşrik olanlarla, müşrik kaldıkları için savaşma kararı al-
mıştır.[4] İkinci nokta, müşrikler meselesidir; Hanefî mezhebi mensup-
ları, Müslümanların “Arabın müşriği” hariç, hangi dinden olursa olsun o 
insanlardan cizye kabul edilerek kendi dinlerinde kalmalarına izin verir-
ken, Şâfiîler, müşriğin Arabı Arap olmayanı olmaz, müşriklerin hepsinin 
öldürülmesi gerektiği kanaatindedirler. Bu surede Allah, “kendileriyle 
muâhede yaptığınız müşrikler” ( Tevbe 9/1) ifadesini kullanmıştır. Bun-
dan anlaşılması gereken, ne “Arabın müşriki” ne de “Bütün müşrikler” 
olmamalıdır: Bizim anlayışımız, Yüce Allah’ın Evini, kendilerini “pisler” 
diye tavsif ettiği “Kâbe’yi mabed kabul eden müşrikler”den temizlenmesi 
şeklinde olup onların Müslüman olmalarının şart koşulduğunun, kabul 
etmezlerse öldürüleceklerinin anlaşılmasıdır. Yoksa dünyadaki bütün 
müşriklerin öldürülmesi değildir. “Kendileriyle muâhede yapılan müş-
rikler”, Mekke’nin fethinden sonra Resûlullah’ın, müşrik Kureyşlilerin 
kendisini ve Müslümanları Mekke’ye hac ve umre için girmelerine izin 
vermemelerine benzememek için, henüz Müslüman olmayan bazı Arap 
kabileleriyle Kâbe’ye hac ve umre için gelmelerine izin veren anlaşmalar 
yapmıştı. İşte Yüce Allah, bu anlaşmaların feshedilmesini ve bu müşrikle-
rin Mescid-i Haram’a girmelerini yasaklamış ve kendilerinin yakalandığı 
yerde öldürülmelerini emir buyurmuştur; Allahu a’lem.[5] 

Becîle ile Has’am kabileleri ve Cerîr b. Abdullah el-Becelî

Necran’ın kuzeyinde geniş bir coğrafyada yaşayan bu iki kardeş ka-
bilenin bir kısmı yerleşik, diğer kısmı göçebe hayatı yaşıyordu. Her iki-
si de Kahtânîler’in bir kolu olan bu iki kabileden Has’amlılar, bir kabile 
birliğini teşkil etmekten daha çok muhtelif menşelerden gelen batınla-
rın birleşmesinden teşekkül ediyordu. Câhiliye çağında müşterek putları 
Zülhalesa dolayısıyla da yakınlıkları bulunan bu iki kabilenin Medine ile 
teması ve yeni dine girmelerinde, Becîle kabilesinin reisi Cerîr b. Abdul-

[4]	 	Makrizî, İmtâü’l-Esmâ’,	(thk.	Mahmud	Muhammed	Şâkir),	Kahire	1941,	I,	501
[5]	 	Mustafa	Fayda,	İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı,	s.	39-51;	a.mlf.,	Halid b. Velîd,	s.	

220-226;	a.mlf.,	“Kâbe’nin	Putlardan	ve	Putperestlerden	Temizlenmesi”,	İ.	Aydın	Yüksel’e	
Armağan,	İstanbul	2012,	s.	222-231
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lah el-Becelî’nin çok mühim hizmetleri olması dolayısıyla da bunları aynı 
başlık altında ele alıyoruz. 

Cerîr b. Abdullah Mekke’nin fethinden önce kendi araştırmaları so-
nucunda Hz. Peygamber’in Allah’ın elçisi olduğunu anlayarak ona iman 
etmiş, kabilesi Becîle’yi de Müslüman olmaya ve Medine’ye bir heyet 
göndermeye ikna etmiştir. Onun 150 kişiyle birlikte hicretin 10. Yılı Ra-
mazan ayında Medine’ye geldiği kabul edilmektedir. Hz. Peygamber’in, 
İslâm esaslarına bağlı kalacağına söz verip kendisine biat eden Cerîr ve 
kabilesi heyetini sevinerek karşıladığı ve ona iltifat ettiği kaynaklarda ol-
dukça geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Bu sırada Becîle’nin bir kolu olan 
Ahmesliler de Kays b. Azrâ el-Ahmesî başkanlığında 250 kişilik bir he-
yetle Medine’ye gelip Hz. Peygamber’e biat ettiler. Her iki kabile heyet 
mensuplarına hediyeler verildi ve kabilenin zekâtlarını toplamak üzere 
de Ebû Süfyân görevlendirildi.

 Cerîr Hz. Peygamber ile görüşmesinde, Necran bölgesinde Müslü-
manlığın kabul edildiğini, ancak Has’amlılar’ın yurdundaki Zülhalesa Ta-
pınağı’nın henüz yıktırılmadığını söyledi. Câhiliye döneminde Kâbe’ye 
“Şam Kâbesi”, Zülhalesa’ya da “Yemen Kâbesi” denilerek onun Beytul-
lah’a denk ve rakip gösterilmesinden daima huzursuzluk duymuş olan Hz. 
Peygamber bu tapınağı yıkmak üzere bir seriyye hazırladı ve Cerîr’i de 
seriyye kumandanı olarak görevlendirdi. Cerîr Hz. Peygamber’in verdiği 
sancağı alarak kabilesinin bir kolu olan Ahmesliler’den meydana gelen 
150 veya 200 kişiyle yola çıktı. Zühalesa’yı tahrip ettikten ve yerine bir 
cami yaptıktan başka bu kabilenin bir heyetle Hz. Peygamber’e giderek 
Müslüman olmasını da sağladı. Heyet mensuplarının isteği üzerine Hz. 
Peygamber kendilerine, uyacakları esasları içeren bir ahidnâme vermiş-
tir. Hz. Peygamber, daha önce Has’am kabilesi üzerine ensârdan Kutbe b. 
Âmir kumandası altında hicrî 9. Sene Safer ayında bir seriyye göndermiş, 
yapılan gece baskınında bazı kabile mensupları öldürülmüş, yaralanmış, 
yüz deve kadar ganimet elde edilmişti.

 Hz. Peygamber’in emriyle Cerîr, Himyerîler’in emiri Zülkelâ’ ile 
yahudi olduğu rivayet edilen Züamr’ı İslâmiyet’e davet etti. Her ikisi de 
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Müslüman olmayı kabul ettiler ve Medine’ye gitmek istedilerse de Hz. 
Peygamber’in vefatı üzerine bu ziyareti gerçekleştiremediler.[6] 

Murâd ve Zübeyd kabileleri

Mezhic’in kollarından olan bu iki kabile aynı bölgede yaşamaları ya-
nında,  Cahiliye döneminde birbirleriyle siyâsî münasebetleri olmuş ve 
Hz. peygamber tarafından bu iki kabileye bir vali ve bir de zekât âmili 
tayin edilmiş bulunmasından dolayı Müslüman olmalarını bir başlık al-
tında ele almayı uygun bulduk. Kaynaklarda bu iki kabilenin Medine’ye 
gelişleri birbiri ardından yer alması yanında bazı muahhar kaynaklarda, 
doğru olmadığı halde, Medine’ye bir arada geldikleri bile yazılmıştır.

Bedir Gazvesi esnasında Murâdlılar’la Hemdanlılar arasında meyda-
na gelen ve “Rezm günü” diye anılan savaşta bağlı bulundukları Kinde 
kralları kendilerine yardım etmediği için  çok ağır bir yenilgiye uğradı. 
Bunun üzerine kabile reisi Ferve b. Müseyk el-Murâdî 10 (631) yılında 
Kinde melikleriyle ilgisini keserek kabilesi adına bir heyetle Medine’ye 
gitti; Hz. Peygamber ile görüşüp ona biat ettiler. Medine’de Sa’d b Ubâ-
de’nin evinde ağırlanan Ferve ve arkadaşları, Kur’an-ı Kerîm ve İslâmi-
yet’in esaslarını öğrendiler. Hz. Peygamber ile Rezm günü üzerine soh-
bet ettiler. Hz. Peygamber dönüş zamanı gelince Ferve ve arkadaşlarına 
hediyeler verdi; onu kabilesine, Mezhic ve Zübeyd’e vali tayin etti, Hâlid 
b. Saîd’i de zekât âmili tayin ederken kendisine zekât miktarlarını kapsa-
yan bir mektup verdi. 

Murâd heyetinden sonra Zübeyd kabilesi reisi ve “bütün Araplar’ın 
kahramanı” diye bir şöhrete sahip Amr b. Ma’dîkerib de bir heyetle Me-
dine’ye gelip Hz. Peygamber’in huzuruna çıkıp kendisine biat ettiler. 
Yine Sa’d b. Ubâde’nin evinde ağırlanan heyet mensuplarına hediyeler 
verilerek Medine’den ayrıldılar. Amr kabilesinin reisliğine devam ettiy-
se de bölgeye daha önce gelen Murâd kabilesi reisi Ferve tayin edilmiş 
bulunuyordu. Bu tayinden memnun olmadığı anlaşılan Amr’ın Hz. Pey-
gamber’in vefatı üzerine irtidâd edenler arasında yer almışsa da sonradan 

[6]	 Daha	geniş	 bilgi	 ve	kaynaklar	 için	 bkz.	Mustafa	Fayda, İslâmiyet’in Güney Arabistan’a 
Yayılışı,	 s.	 51-58
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tövbe edip Hz. Ebû Bekir dönemindeki İslâm fetihlerine katılarak büyük 
kahramanlıklar göstermiştir.[7]

Ezd kabilesinin bazı kolları ve Cüreş halkının Müslüman oluşu

Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine dağılmış olan büyük Ezd ka-
bilesinin bazı boyları Teslis civarı ve Surad dağları vadisinde yaşıyorlar-
dı. Surad b. Abdullah el-Ezdî başkanlığındaki on kişiden fazla bir heyet 
Medine’ye geldi ve Ferve b. Amr el-Beyâdî’nin evine misafir oldu. He-
yet mensupları Hz. Peygamber’in huzuruna çıkıp Müslüman olduklarını 
bildirip kendisine biat ettiler. Medine’de on gün kalıp Resûl-i Ekrem’in 
sohbetine katıldılar, Kur’an ve İslâmiyet’in esaslarını öğrendiler. Dönüş-
leri sırasında Hz. Peygamber, Surad b. Abdullah’ı onlara emir tayin etti; 
Müslüman olan arkadaşlarına iyi davranmasını ve kabilesinden Müslü-
man olanlarla birlikte hem civar oldukları müşriklerle mücadele etmesini 
emretti. Surad b. Abdullah önce kabilesini İslâmiyet’e davet etti. Müslü-
man olan kabile mensuplarıyla birlikte bir ordu hazırladı. 

Çeşitli kabile mensuplarının yaşadığı komşu şehir Cüreş, cins deve-
leri, üzümleri ve deri mamulleri yanında bilhassa savaş malzemelerinde 
zamanının gelişmiş teknikleriyle mancınık ve kuşatmalarda kale duvar-
larına kolayca yaklaşmayı sağlayan debbâbe gibi araçların imal edildiği 
önemli bir merkezdi. Hz. Peygamber Tâif muhâsarasında ( 8/630 ) bu-
radan mancınık ve debbâbe getirtmişti. Surad b. Abdullah, Hz. Peygam-
ber’in emrine uyarak Cüreş halkını İslâm’ı kabul etmeye davet etti; kabul 
etmemeleri üzerine şehri bir ay kadar devam eden bir süre kuşattı. Sonuç 
alamayınca ordusunu Şeker dağına çekti. Onların kuşatmayı kaldırarak 
yenilmeleri üzerine dönmeye karar verdiğini düşünen Cüreşliler kendi-
lerini takip etmeye başladılar. Bunun üzerine Müslümanlar geri dönüp 
şehir halkını çok şiddetli bir çatışmadan sonra  mağlup ettiler ve sonunda 
Cüreş halkı Müslüman olmayı kabul etti. Cüreş halkının bu çatışmadan 
önce Hz. Peygamber’in yanına iki elçi gönderdiği ve onların Medine’de 

[7]	 	Mustafa	Fayda, İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı,	s.	58-61
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bulundukları sırada Hz. Peygamber’in bu savaşı ashâbına vermiş olduğu-
na dâir rivayetler ise dikkati çekmektedir.[8]

YEMEN BÖLGESİ

Ebnâ’ın Müslüman oluşu

Yemen’in merkezi San’â yanında birçok kabilenin yaşadığı bölgede 
İslâmiyet’in yayılışı Hz. Peygamber’in hayatında gerçekleşmiştir. Ebnâ ve 
San’â halkı, Hz. Peygamber’in Kisrâ’ya gönderdiği davet mektubu sonu-
cunda ortaya çıkan gelişmeler üzerine, valileri Bâzân ve Fîrûz ed-Dey-
lemî ile birlikte Müslüman oldular (628-630). Bâzân’ın Müslüman olu-
şuna dair haberler, Hz. Peygamber’in Kisrâ’ya gönderdiği İslâm’a davet 
mektubuyla ilgili rivayetler arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber hic-
retin 7. (628) yılında Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî’yi bir mektupla Kis-
râ’ya göndermişti. Kisrâ mektupta isminin Hz. Peygamber’in isminden 
sonra yazılmasına ve çölde yaşayan bir Arap’ın kendisini dinine davet 
etmesine kızarak mektubu yırtmış ve San’â’daki valisi Bâzân’a Hz. Pey-
gamber hakkında kendisine bilgi vermesini, başka bir rivayete göre ise 
onu yakalayıp huzuruna getirmesini emretmiştir. Bunun üzerine Bâzân 
vekilharcı Bâbeveyh ile Hürre Hüsre’yi Medine’ye gönderdi. Bâbeveyh 
Bâzân’ın mektubunu Hz. Peygamber’e sundu. Elçileri iyi karşılayan Hz. 
peygamber onları İslâmiyet’e davet etti; fakat korkudan titrediklerini gö-
rünce de kendisine ertesi gün gelmelerini istedi. Hz. Peygamber o gece 
Kisrâ Perviz’in oğlu tarafından öldürüldüğünü vahiy yoluyla öğrendi. Er-
tesi gün bu haberi elçilere bildirdikten sonra eğer Bâzân Müslüman olur-
sa idaresindeki memleketi ona bırakarak kendisini vali tayin edeceğini 
söyledi. Kisrâ’nın öldürüldüğünü öğrenen iki elçi San’â’ya döndü. Elçiler 
duydukları önemli haberi ve Hz. Peygamber’in teklifini Bâzân’a anlattılar.

Bâzân Kisrâ’nın öldürülmüş olduğuna dair haberin sonucunu bekle-
meye başladı. Yeni kisrâ Şîreveyh, Bâzân’a yazdığı mektupta babasını ni-
çin öldürdüğünü izah ettikten sonra Hz. Peygamber’e bir şey yapmama-

[8]	 Bu	rivayet	ile	Ezd	kabilesi	ve	Cüreş	halkının	Müslüman	oluşuyla	ilgili	kaynaklar	için	bkz.	
Mustafa	 Fayda,	 İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı,	 s.	 61-65	
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sını ve kendisinin emirlerini beklemesini istiyordu. Bunun üzerine Bâzân 
Müslüman oldu; onunla birlikte Ebnâ ve San’â halkı da Müslüman oldu-
lar. Esasen o sıralarda Yemen Valisi Bâzân ve Ebnâ, Kur’an-ı Kerîm’in ( er-
Rûm 30/1-5) vuku bulacağını on yıl kadar önce haber verdiği Sâsânîler’in 
Bizans karşısındaki Ninova mağlubiyeti yüzünden yerli halk karşısında 
zor durumda kalmışlardı. Bâzân Hz. Peygamber’in davetiyle Müslüman 
olmayı kurtuluş için bir vesile de kabul etti ve Sâsanîler’le olan siyasî ba-
ğını kopardı ve Müslümanların ilk Yemen valisi oldu. Bazı rivayetlerde 
Bâzân’ın Müslüman olduğunu bildirmek üzere Vebr b. Yuhannis ile Fîrûz 
ed-Deylemî’yi Hz. Peygamber’e gönderdiği, bu ikisinin Hz. Peygamber’i 
görür görmez Müslüman oldukları, San’â’da İslâmiyet’in yayılmasında 
büyük katkıları olduğu; Bâzân’ın konağının bahçesinde, San’â’daki Müs-
lümanların ibadet ve öğretimleri için, bugün Câmi-i Kebîr olarak bilinen 
mescidi yaptırdıkları zikredilmektedir. Hz. Peygamber, Vedâ haccından 
sonra vefat eden Bâzân’ın yerine oğlu Şehr’i vali tayin etti.[9]

Devs kabilesinin Müslüman oluşu

Kuzey Yemen’de Tihâme bölgesinde yaşayan bu kabilenin ileri gelen-
lerinden aynı zamanada şair Tufeyl b. Amr ed-Devsî Kâbe’yi ziyarete gel-
diği sırada bazı engellemelere rağmen Hz. Peygamber ile görüştü. Resûl-i 
Ekrem ona İslâmiyet’i tebliğ edip Kur’an-ı Kerîm’den âyetler okudu. Bu-
nun üzerine Tufeyl Müslüman oldu; Mekke’den kabilesinin yanına dö-
nüp onları İslâm’a davet etti. Onun davetiyle babası, karısı ve bazı riva-
yetlere göre Ebû Hureyre Müslüman oldular, fakat diğer Devsliler onun 
davetine ilgi göstermediler. Bunun üzerine Tufeyl, kabilesinin tutumunu 
Hz. Peygamber’e bildirmek ve kendilerine beddua etmesini istemek üze-
re tekrar Mekke’ye gitti. Onu dinleyen Hz. Peygamber Devsliler’in hida-
yete ermesi için dua ve niyazda bulundu, Tufeyl’e de onları İslâmiyet’e 
yeniden çağırmasını ve kendilerine yumuşak davranmasını tavsiye etti. 
Sonunda Tufeyl’in gayretleriyle Devsliler arasında Müslümanlık yayıldı; 
sonra Tufeyl 7 (628) yılında yetmiş seksen Müslüman aile ile birlikte Hz. 
Peygamber’i ziyaret etmek için Medine’ye gitti. Bu sırada Hz. Peygam-

[9]	 	Mustafa	Fayda,	a.eser,	s.	66-76
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ber’in ordusuyla Hayber’in fethinde bulunduğunu öğrenince aralarında 
Ebû Hureyre’nin de bulunduğu bir heyetle Hayber’e hareket etti. Hz. 
Peygamber onları büyük bir memnuniyetle karşıladı; kendilerini doğru 
ve emin insanlar olarak nitelendirip iltifat etti. Ayrıca fiilen savaşa katıl-
mamalarına rağmen, ashâbın rızâsını aldıktan sonra, onlara da Hayber 
ganimetinden hisse ayırdı.

Hz. Peygamber dönüşte Devsliler’i Medine’de Harretüddeccâc’a 
yerleştirdi. Kaynaklarda bu kabile mensuplarının hepsinin mi, yoksa bir 
kısmının mı Medine’ye yerleştiğine dair açık bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak bu kabilenin Medine’ye gelenlerinin hepsi Medine’de kalmaları 
gerektiği aynı zamanda bir Kur’an emridir. Bilindiği üzere Hz. Peygamber, 
Mekke’nin fethine kadar Müslüman olanların Medine’ye hicret etmeleri-
ni şart koşuyordu ve Yüce Allah da onun bu talebinin yerine getirilmesini 
destekliyordu ( bkz. en-Nisâ 4/97; el-Enfâl 8/72). Devs kabilesinin Me-
dine’ye yerleşmeleri, “Fetihten sonra hicret yoktur” hadisinin durdurdu-
ğu hicretin, fetihten önce devam ettiğini gösteren ve kaynaklarda açıkça 
bilinen en orijinal örneklerden birisi olmasıyla dikkati çeker.

Devs kabilesinin tamamı kuvvetli bir ihtimale göre 8. yılda Müslü-
man oldu. Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber, Devsliler’ce ya-
pılmış bulunan Zülkeffeyn putunun imha edilmesini ve kabilesinin Tâif 
Gazvesi’ne katılmasını sağlamakla Tufeyl b. Amr’ı görevlendirdi. Tufeyl 
adı geçen putu imha ettikten sonra kabilesined 400 kişilik kuvvetle, yan-
larında getirdikleri mancınık ve debbâbelerle Tâif ’teki İslâm ordusuna 
katıldı. Bunun üzerine kabile reisi Sa’d b. Ebû Zübâb Medine’ye geldi 
ve kabilesinin tamamının Müslüman olduğunu haber verip Resûlüllah’a 
biat etti. Hz. Peygamber de onu kabilesine âmil olarak gönderdi.[10] 

Eş’arîler’in Müslüman oluşu

Zebîd şehrinde yaşayan Eş’arîler, Hudeybiye Musâlahası’ndan son-
raki gelişmeler üzerine elli üç kişilik bir heyetle Hz. Peygamber’i ziyaret 
etmek üzere bir gemiye binerek Medine’ye hareket ederler. Fakat gemi 

[10]	 	Mustafa	Fayda,	a.eser,	s.	76-83
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kötü hava şartları yüzünden Habeşistan’a sürüklendi. Heyet mensupları 
Mekke’den giden muhâcirlerin orada olduklarını öğrenince bir süre Ha-
beşistan’da kaldılar. Hayber’in fethi sırasında (7/628) Habeşistan’daki 
Müslümanlarla birlikte iki gemiyle Medine’ye geldiler ve Hz. Peygamber 
ve ordusunun Hayber’de olduğunu öğrenince oraya gittiler. Tıpkı Devs-
liler’e verdiği gibi onlara da ganimetten hisse veren Hz. Peygamber, hem 
Habeşistan’a hem de Medine’ye hicret etmeleri sebebiyle kendilerinin iki 
hicret sevabı aldıklarını söyledi ( Buhârî, “Farzu’l-humus”, 15 ). Meşhur 
sahâbî Ebû Mûsâ el-Eş’arî, annesi ve iki ağabeyinin de aralarında bulun-
duğu kabile mensuplarının tıpkı Devsliler gibi, Medine’ye yerleştikleri 
anlaşılmaktadır. Nitekim kendilerinin Mekke fethine, Huneyn savaşına 
katıldıkları, Hz. Peygamber’in Ebû Mûsâ’nın amcası oğlu Ebû Âmir el-
Eş’arî’yi Huneyn savaşı esnasında Evtas vadisindeki müşrikler üzerine 
gönderdiği ve kendisinin şehîd olması üzerine bayrağı Ebû Mûsâ’nın aldığı 
kaynaklarda uzun uzun anlatılmaktadır. Ayrıca Ebû Mûsâ’nın Medine’de 
doğan çocuğunu Hz. Peygamber’e getirdiği, ismini Hz. Peygamber’in ço-
cuğa İbrahim ismini verdiği; ayrıca onların bu kabile mensuplarının çok 
güzel Kur’an okudukları ve Hz. Peygamber’in hanımlarının Ebû Mûsâ’yı 
dinleyip sesini çok beğendiklerini ifade ettikleri kaynaklarda anlatılmak-
tadır. Hz. Peygamber, Vedâ Haccı’ndan önce, Muâz b. Cebel’i Cened 
şehri ve çevresine, Ebû Mûsâ’yı da kabilesinin yaşadığı Zebîd şehrine ve 
Yemen’in sahil boylarına ( Tihâme ) gönderdi. Hz. Peygamber’in kendi-
lerine: “Halka kolaylık gösteriniz, zora sokmayınız, müjde veriniz, nefret 
ettirmeyiniz!” şeklinde emir ve tavsiyelerde bulunmasından, onun ve ka-
biledaşlarından heyet halinde gelenlerin Medine’de muhâcirler arasında-
ki yerlerini aldıkları açıkça anlaşılmaktadır. Kendi şehirlerinde kalanların 
islâmlaşması da zamanla tamamlanmış oldu.[11] 

Himyerîler’in Müslüman olmaları

Habeş ve Sâsânî hâkimiyetleriyle birlikte Cened şehri ve civarında 
birçok küçük ve mahallî beylikler halinde yaşayan Himyerî meliklerinin 
elçisi Mâlik b. Mürâre er-Ruhâvî ( veya er-Rehâvî ), Hâris b. Abdükülâl, 

[11]	 	Mustafa	Fayda,	a.eser,	s.	83-89
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kardeşi Nuaym ve Zür’a b. Züyezen’in Müslüman olduklarını bildirmek 
üzere Tebük Seferi dönüşünde Hz. Peygamber’in huzuruna çıktı. Bu ha-
bere çok sevinen Resûl-i Ekrem, Mâlik’i evinde misafir etmesi ve ken-
disine iyi bir konukseverlik göstermesi için Bilâl-i Habeşî’ye emir verdi. 
Adı geçen Himyerli emirlere bir mektup yazarak başta namaz ve zekât 
miktarları başta olmak üzere dinin bazı emirlerini zikrettikten sonra, elçi, 
zekât memuru ve kadı olarak görevlendirdiği Muâz b. Cebel başkanlı-
ğında bir heyeti gönderdi. Kaynaklarımızda oldukça karışık bir şekilde 
yer almış bulunan haberlerde Hz. Peygamber’in Zür’a Züyezen’e ayrı bir 
mektup göndermiş olduğu mektup metniyle birlikte zikredilirken; Hz. 
Peygamber’in Ayyâş b. Ebû Rebîa’yı adı geçen Himyerî meliklerine bir 
mektupla gönderdiği de yer almaktadır. Resûlullah bu mektubunda Ya-
hudilerin Hz. Üzeyr’e, hıristiyanların da Hz. İsâ’ya Allah’ın oğlu diyerek 
hak yoldan saptıklarını haber veriyor ve onları İslâm’a davet ediyordu. 
Kendisine yapılan bazı tavsiyeleri de yerine getiren elçinin bu faaliyeti 
sonucunda Himyerî emirlerinin İslâmlaşması gerçekleşmiştir. Hz. Pey-
gamber’in duasını ve, Allah’ın Kitabı ve Elçisi’nin sünnetinde bulamadık-
ları meselelerin çözümünü ictihadıyla çözeceğini söyleyerek aynı zaman-
da takdirini alan, halka İslâm’ın esaslarını ve Kur’an-ı Kerîm’i öğretmek 
üzere yalnızca Himyerî bölgesinde değil, Yemen’in diğer bölgelerinde de 
muallimlik yapan ve teftişlerde bulunan Muâz b. Cebel’in çalışmaları ise 
çok semereli geçmiş, birçok kabilenin Müslüman olmasını sağlamış ve 
Hz. Peygamber’in vefatına kadar bu vazifesine orada devam etmiştir.[12] 

Hemdân kabilesinin Müslüman oluşu

Hemdan kabilesine mensup iki kişinin daha Mekke döneminde Hz. 
Peygamber’e gelerek Müslüman olduklarına dair rivayetler kaynaklarda 
yer almış bulunmaktadır. Ancak onların İslâmiyet’e girmeyi kabul ettik-
lerini bildiren Mâlik b. Nemat başkanlığında bir heyeti Medine’ye Tebük 
Seferi dönüşünde (9/631) göndermiştir. Heyet mensupları önce Resûl-i 
Ekrem’e hitaben şiirler söyleyerek kabilelerini övdüler; ardından heyet 
başkanı Mâlik, “Ey Allah’ın Elçisi! Hemdân’ın en hayırlı kimseleri süratli 

[12]	 	Kaynaklar	ve	mektup	metinleri	için	bkz.	Mustafa	Fayda,	a.e.,	s.	90-101
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develerle İslâm’ın ipine bağlanarak sana geldiler, davetine icabet ettiler; 
putlarından da ayrıldılar” dedi. Hz. Peygamber de, “Hemdân, yardım için 
koştuğu ve sıkıntılara sabrettiği müddetçe ne güzel kabiledir! İslâm’ın ab-
dâlı da evtâdı da onlardandır” buyurudu ( İbn Sa’d, I,341). Ayrıca na-
mazlarını kıldıkları, zekâtlarını verdikleri müddetçe topraklarını ve me-
ralarını onlara bıraktığını ve kendilerine Allah ve Resûlü’nün himayesini 
verdiğini yazılı olarak bildirdi.[13]

Sudâ, Havlân, Behrâ ve Ruhâ gibi Yemen’de yaşayan ve Müslüman 
olan kabilelerle ilgili haberlere kaynaklarda az yer verilmiştir.  Üzerlerine 
Mekke fethinden sonra bir seriyye gönderilmesine karar verilen Sudâ ka-
bilesinden Ziyâd b. Hâris, kabilesi adına söz vererek bu seriyyenin gön-
derilmesini durdurup Medine’ye kabilesinden on beş kişilik bir heyetle 
geldi. Sa’d b. Ubâde’nin misafir ettiği heyet mensupları, kendileri ve kabi-
leleri adına Resûlulllah’a biat ederek Müslüman oldular.

10 (631) yılı Şaban ayında on kişilik bir heyetle Medine’ye gelen 
Havlân kabilesi mensupları, kabileleri adına geldiklerini, Allah’a ve Elçi-
si’ne inandıklarını söyleyip bazı dinî sorular sordular. Sorularına cevaplar 
veren Resûlullah ashâbına onlara Kur’an ve Sünneti öğretmelerini emret-
ti. Ayrıca Hz. Peygamber, kendilerine putları Umyanis’i ( Âmm-i Enes 
) sorunca dönüşte yıkacaklarını söylediler ve yıktılar da. Remle bint Hâ-
ris’in evinde misafir edilen heyet mensuplarına Medine’den ayrılırken on 
iki buçuk ukye gümüş hediye verildi.

Behrâ kabilesi 9/631 yılında on beş kişilik bir heyetle Medine’ye gel-
diler ve Mıkdâd b. Amr’ın evinde misafir edildiler. Hz. Peygamber’e biat 
edip dinin esaslarını öğrendikten ve hediyelerini aldıktan sonra memle-
ketlerine döndüler.

Ruhâ kabilesi 10/631 yılında on beş kişilik bir heyetle Medine’ye 
gelip Remle bint Hâris’in evinde misafir edildiler. Bu heyet mensupları, 
aralarında Hz. Peygamber’in çok sevdiği bir atın da bulunduğu bazı hedi-

[13]	 Mustafa	Fayda,	a.e.,	s.	101-112.	Burada,	bazı	rivayetlerde	bu	kabileye	Hz.	Ali’nin	gönderil-
miş	bulunduğuna	dair	haberlerin	doğru	olmadığı	da	değerlendirilmiştir.	Hz.	Ali’nin	Mezhic	
kabilesine	gönderilişini	yeniden	ele	aldığım	Hulefâ-yı Râşidîn Devri	kitabıma	da	bakınız. 
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yeleri takdim ettikten sonra biat edip Müslüman oldular. Hz. Peygamber 
onların sordukları soruları cevaplandırdıktan ve kendilerine beş ile on iki 
buçuk ukye hediye verdikten sonra Medine’den ayrıldılar.[14]

HADRAMUT BÖLGESİ

Kinde kabilesinin Müslüman oluşu

Eş’as b. Kays el-Kindî başkanlığında kalabalık (altmış veya seksen 
kişi) Kinde kabilesi heyeti, 10/631 yılında Medine’ye Hz. Peygamber ile 
görüşüp Müslüman olduklarını bildirmek üzere Medine’ye geldi. Heyet-
te bulunanlar gür saçlarını taramış, gözlerine sürme çekmiş ve kenarları 
ipekle çevrili elbiseler giymiş oldukları halde Mescid’e girdiler. Hz. Pey-
gamber kendilerini görünce, “Siz Müslüman olmadınız mı? Diye sordu. 
Onların, “Tabiî olduk!” demelerini üzerine Hz. Peygamber, “Öyle ise 
boynunuzdaki bu ipek nedir?” deyince Kindeliler elbiselerindeki ipe-
ği söküp attılar; sonra da Resûlullah’a biat ettiler. Dönüşleri esnasında 
heyettekilere onar, Eş’as’a ise on iki ukye gümüş hediye verilmiştir. Bu 
heyet ile birlikte Hadramut kabilesi heyeti de Medine’ye gelip Müslü-
man olduklarını bildirip Hz. Peygamber’e biat ettiler. Heyette bulunan 
Mihves, dilindeki rekâketin giderilmesi için Allah’a dua etmesini Hz. 
Peygamber’den istemiş; duadan sonra dili açılmıştır. Tehna bint Kuleyb 
adlı hanım, Hz. Peygamber için diktiği bir elbiseyi oğlu Kuleyb b. Esed ile 
Medine’ye göndermiştir. Annesinin hediyesini Hz. Peygamber’e takdim 
edip kendisine biat eden Kuleyb, yolda içinde şu beytin de bulunduğu şi-
iri okuyarak geldiği rivayet edilmiştir: “Sen bize bildirilen Peygambersin; 
Tevrat ve peygamberler seni bize müjdelemiştir.”

Hadramut kabilesinin Müslüman oluşuyla ilgili olmaksızın, bu ka-
bilenin reisi Vâil b. Hucr el-Hadramî, Medine’ye Resûlullah’ın huzuruna 
çıkıp, “Müslüman olmaya geldim” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
ashâbına haber göndererek onları Mescid’e davet edip kendilerine: “Ey 
insanlar! Bu Vâil b. Hucr’dur; Müslüman olmak için uzak bir diyar olan 
Hadramut’tan gelmiştir” diye takdim etmiştir. Biatını aldıktan sonra 

[14]	 	Bu	kabilelerle	ilgili	kaynaklar	için	de	bkz.	Mustafa	Fayda,	a.e.,	s.	112-115
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kendisine dua etmiş, sonra da Muâviye b. Ebû Süfyân’a, onu Harra ma-
hallesindeki evlerden birinde misafir etmesini emretmiştir. Medine’den 
ayrılacağı zaman Vâil, Hz. Peygamber’in kendisine, sahip olduğu mal ve 
mülkün kendisine ait olduğunu ve zekâtlarını vermesi gerektiğini bildi-
ren bir mektup yazmasını Muâviye’den istemiştir. Kaynaklarımızda yer 
alan bazı rivayetlerde, Vâil’in putunun rüyasında Hz. Peygamber’i kendi-
sine haber verdiği; ayrıca Hz. Peygamber’in de onun gelmesinden önce 
ashâbına geleceğini haber verdiği de nakledilmiştir.

Sadif kabilesi de on kişiden fazla bir heyet ile Medine’ye gelip Müs-
lüman olduklarını bildirip Hz. Peygamber’e biat etmişlerdir. Hz. Pey-
gamber ile minberi ile hücre-i saadetleri arasında karşılaşan heyet men-
suplarının Hz. Peygamber’e selam vermeden oturdukları; kendilerinin 
Müslüman olup-olmadıklarını soran Hz. Peygamber’in ikazı üzerine 
yerlerinden kalkıp selam verdikleri, çeşitli konular hakkında, bu arada 
namaz ve vakitlerini sordukları rivayet edilmiştir.

Hz. Peygamber’in Kinde kabilesinin bazı kollarına sahip oldukla-
rı mal ve toprakların kendilerine bırakıldığını bildiren mektuplar yaz-
dığı da bilinmektedir. Bu arada Hz. Peygamber, Hadramut’un siyasî ve 
idarî durumuna müdahale etmemiştir. Sahâbî Ziyâd b. Lebîd el-Beyâzî 
el-Ensârî’yi İslâmiyet’i anlatmak ve yaymak, zekâtları toplamak üzere 
Hadramut’a, Muhâcir b. Ebû Ümeyye’yi Kinde’ye ve Sadif ’e, Ukkâşe b. 
Mihsan’ı da Sekâsik ve Sekûn’a göndermiştir.[15]

 UMAN BÖLGESİ

İslâmiyet’in ortaya çıktığı dönemde İran kolonisi halindeki mahallî 
hakimiyeti, Kahtânî soyundan gelen büyük Ezd kabilesi mensupların-
dan bulunan Cülendâ’nın iki oğlu Abd ce Ceyfer’in elinde bulunuyordu. 
İran, Hind ve Çin ile deniz ticaretine hakim olan bölgenin insanları, de-
niz ürünleri yanında çeşitle malların alınıp satıldığı Debâ ve Suhâr adlı iki 
panayıra da sahip bulunuyorlardı. Hz. Peygamber 8 yılı Zilkâde ayında 
(Şubat 630) Amr b. Âs ile Ebû Zeyd el-Ensârî’yi, Abd ve Ceyfer kardeş-
lere bir mektup ile Uman’a gönderip kendilerini İslâmiyet’e davet etti. 
Elçiler Abd ve Ceyfer ile Uman Denizi sahilindeki Suhâr şehrinde gö-

[15]	 	Mustafa	Fayda,	a.e.,	s.119-124
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rüştüler; her ikisi de Müslüman olmayı kabul ettiği gibi emirleri altında 
bulunan insanların da İslâmiyet’i kabul etmelerini sağladılar.  Amr b. Âs 
zenginlerden zekâtı toplayıp fakirlere dağıtırken mecusîlerden de cizye 
aldı. Ebû Zeyd el-Ensârî ise halka namaz kıldırmak yanında Kur’an’ı ve 
İslâmiyet’in esaslarını öğretiyordu. Bu iki elçi Hz. Peygamebr’in vefatına 
kadar burada kaldılar. 

Debâ’da yaşayan Ezdliler, Ebû Sufra el-Atekî başkanlığında Medi-
ne’ye bir heyet gönderip Resûlullah ile görüşüp biat ettiler. Hz. Peygam-
ber dönüşlerinde zekât miktarlarının yazılı olduğu bir mektupla Huzey-
fe’yi zekât âmili olarak onlarla birlikte gönderdi.

Mehre’den de aynı şekilde bir heyet Medine’ye gelip Hz. Peygamber 
ile görüşüp kendisine biat ettikten sonra hediyelerini alarak memleketle-
rine döndüler. Bu arada Uman’dan Ezd kabilesine mensup başka heyetler 
de Medine’ye gelmişlerdir.[16]

Hz. Peygamber, özellikle Mekke’nin fethinden sonra, Arabistan’ın 
tamamına dinî tebliğ faaliyetlerini aralıksız devam ettirmiş; bu cümle-
den olarak Güney Arabistan’ı da ilgi alanının merkezinde bulunan böl-
gelerden biri olarak göz önüne almış ve bu peygamberlik vazifesini hem 
eksiksiz ve hem de en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Gelen 
şahıs veya heyetler kendisiyle ilk defa görüştüklerinde, “Eşhedü en-lâilâ-
he illallah, ve eşhedü enneke Resûlullah” diyerek Müslüman olup Resû-
lullah’a biat etmişlerdi. Ayrıca heyet mensuplarına en güzel misafirper-
verlik gösterilmiş, kendileriyle ilgilenecek bir sahâbî vazifelendirilmiş, 
kendilerine dönüşlerinde hediyeler takdim edilmiştir. Bu arada Kur’an 
ve İslâmiyet’in esasları öğretilirken, yeni dine girenlere, Resûlullah ve as-
hâbının şahsında, yaşanan dinin insana kazandırdığı şahsiyet üstünlüğü 
ve bütünlüğünü anlama ve müşâhede imkanı da sunulmuş, yaşanan ma-
nevî atmosferden feyz ve bereket almalarına imkanlar sunulmuştur.         

[16]	 	A.e.,	s.129-133


