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Hz. Peygamber’in (sas) soyunun Temizliği

Hz. Peygamber (sas) buyuruyor ki:

“Şüphesiz ki, Yüce Allah, İsmail (as.)›in evlâdı içinden Kinâne Kabilesi-
ni seçti. Kinâne içinden Kureyş Kabilesini, Kureyş içinden Hâşim Oğullarını, 
Hâşim Oğulları içinden de beni seçti.”[1]

  “Ben devirden devire ve aileden aileye -süzülüp, seçilerek intikal eden- 
Âdem Oğulları soylarının en temizinden yaratıldım. Nihayet şu içinde bulun-
duğum (Hâşimî) câmiasından neş’et ettim.”[2]

“Allah beni dâima helâl babaların sulbünden, pâkize anaların rahmi-
ne naklederek nihayet babamla anamdan izhâr etmiştir. Ve (Âdem ile Hav-
va’dan, Âmine ile Abdullah’a kadar) ebeveynim, katiyyen nikâhsız bir birliğe 
uğramamıştır.”[3]

Bu hadîs-i şerîflerin yüksek mânâlarını düşündüğümüz ve şerhlerini/
açıklamalarını tetkik ettiğimiz zaman şu sonuca ulaşıyoruz: Âdem Oğul-
larını oluşturan soylar arasında Peygamber Efendimizin soyu, batından 
batına ve aileden aileye temiz bir intikal ile süzülmüş; temiz babaların 
sulbünden iffetli anaların rahmine geçmiş ve bu intikal, babası Abdullah 
ile annesi Âmine’de son bulmuştur.

[1]  Müslim, Fezâil, 1; Tirmizî, Menâkıb, 1; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 20.
[2]  Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, IX, 272.
[3]  Müslim, (Mehmed Sofuoğlu Tercümesi), VII, 153, (1 nolu dipnottan.)

Hz. PEYGAMBER’İN (s.A.s) 

BABAsI VE DEDELERİ



39121. DERs  Hz. Peygamber’in (s.a.s) Babası ve Dedeleri

Hz. Peygamber’in baba ve anne   
Tarafından soy dizini

Siyer ve İslâm tarihi kaynakları, Hz. Muhammed’in (sas) dedelerini 
ve soy dizinini, Adnan’a kadar ittifakla kaydederler. Ana kaynaklarda bu 
konu, “Zikru Serdi’n-Nesebi’z-Zekiyy[4], Bâbu Nesebihi’ş-Şerîf (sas)[5], Zikru 
Neseb-i Resûlillâh”[6] ve bunun gibi başlıklar altında işlenmiştir.

İbn Hişâm da “Zikru Serdi’n-Nesebi’z-Zekiyy min Muhammed (sas) 
ilâ Âdem (as.): Muhammed (sas)’in Âdem (as.)’a Kadar Temiz Soyunun 
dizisi” başlığı altında yer alan kayda göre Hz. Peygamber’in (sas) baba 
tarafından Adnan’a kadar kesin olarak bilinen nesebi ve şeceresi şöyle 
sıralanır: “Muhammed (sas) b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. 
Abdimenaf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. 
Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Hüzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar 
b. Mead b. Adnân.” [7]

Hz. Peygamber (sas)’in soyunu, sülâlesini tanımlayıp bir çerçeveye 
yerleştirmeden önce şu bilgiyi de paylaşmakta yarar vardır. Resûl-i Ek-
rem’in (sas) nesebinin sahih olarak kendisine ulaştığı son halkada yer 
alan Adnan ile Hz. İsmail arasındaki dedelerin isimleri ve sayıları hak-
kında ihtilâf vardır, fakat Adnan’ın soyunun Hz. İsmail’e dayandığında 
ittifak vardır ve bu konuda şüphe yoktur. Buna göre Hz. Peygamber (as.), 
“Arapların, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnânîler ko-
lundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdülmuttalib 

[4] Bk. İbn Hişâm, es-Sîre, I, 1 vd.
[5] Halebî, İnsânü’l-Uyûn, I, 3 vd.
[6] İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 55 vd.; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, II, 172; İbn Hişâm, 

a.g.e., I, 1 vd.; Halebî, a.g.e., I, 3 vd.; İbn Kuteybe ed-Dineverî, el-Maârif, 51 vd.; Sahîh-i 
Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, X, 40 (Bâbu Meb’asi’n-Nebiyy s.a.v.); Mevlânâ 
Abdülbâkî, Meâlimü’l-Yakîn fî Sîret-i Seyyidi’l-Mürselîn, 16; İbn Hişâm, bunun devamında 
Hz. Adem’e kadar ulaşan bazı isimleri kaydederse de gerek Adnan’dan İsmail (as.)’e, ge-
rekse İsmail (as.)’den Âdem (as.)’e kadar kaç batın geçtiği ve geçenlerin adları hakkında 
ensâb âlimleri ittifak edememişlerdir.

[7]  İbn Hişâm, a.g.e., I, 1 vd.; İbn Sa’d. a.g.e., I, 55 vd.; Halebî, a.g.e., I, 3 vd.; Taberî, a.g.e., II, 
172 vd.d.; İbn Kuteybe ed-Dineverî, el-Maârif, 51 vd.; Sahîh-i Buhârî Tecrîd-i Sarîh Terce-
mesi ve Şerhi, X, 40 (Bâbu Meb’asi’n-Nebiyy s.a.v.); Mevlânâ Abdülbâkî, Meâlimü’l-Yakîn 
Fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn, s. 16.
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oğlu Abdullah’ın” oğludur.[8] Nitekim “Kâbe’nin İnşâsı” sürecinde Hz. İb-
rahim’in Kâ’be’yi binâ ettikten sonra Peygamberimizle ilgili “...Ey Rabbi-
miz! Neslimiz arasından, senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap 
ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir peygamber gönder..” 
tarzında duası vardır.[9]  Peygamberimiz (sas) de büyük babası İbrahim’in 
(as.) düasuna mazhar olduğunu ifade buyurmuştur.  

Hz. muhammed’in (sas) annesi tarafından soy dizini şöyledir:

Âmine binti Vehb b. Abdimenaf b. Zühre b. Kilâb b. Mürre b. Kâb b. 
Lueyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr[10]. 

Hz. Peygamber’in (sas) anneannesi Berre, babaannesi ise Fâtıma 
bint Amr’dır. [11]

Tüm bu kayıtlar dikkate alındığında Hz. Peygamber’in en yakınları-
nın şu isimler olduğu görülüyor: Babası: Abdullah, annesi: Âmine, dedesi: 
Abdülmuttalip, büyükbabası (annesinin babası): Vehb, babaannesi (baba-
sının annesi): Fâtıma, anneannesi: Berre.

Yukarıda da geçtiği gibi Hz. Muhammed (sas)’in 21 batında yer alan 
nesep halkası sahih bir yolla tespit edilmiş olup isimleri şunlardır: 1. Ab-
dullah, 2. Abdülmuttalip (Şeybe), 3. Hâşim (Amr), 4. Abdumenaf  (Mu-
gîre), 5. Kusay (Zeyd), 6- Kilâb, 7. Mürre, 8. Kâ’b, 9. Lüey, 10. Gâlib, 11. 
Fihr (Kureyş), 12. Mâlik, 13. Nadr, 14. Kinâne, 15. Huzeyme, 16. Müdri-
ke (Âmir), 17. İlyas, 18. Mudar, 19. Nizar, 20. Mead, 21. Adnan. [12] Nü-
büvvet nurunun temsili ve sonrasına intikali hususunda kader-i ilâhî’de 
kendilerine sorumluluk tevdi edilen Resûl-i Ekrem’in (sas) dedeleri bu 
zevattır. 

[8]  Bk. İbn Hişâm, a.g.e., I, 1 vd.; İbn Sa’d. a.g.e., I, 55 vd.; Halebî, a.g.e., I, 3 vd.; Taberî, 
a.g.e., II, 172 vd.d.; İbn Kuteybe ed-Dineverî, el-Maârif, 51 vd.; Sahîh-i Buhârî Tecrîd-i 
Sarîh Tercemesi ve Şerhi, X, 40 (Bâbu Meb’asi’n-Nebiyy s.a.v.); Mevlânâ Abdülbâkî, a.g.e., 
16; Bu konuda faydalı bir araştırma için bk. Casim Avcı, Hz. Muhammed’in Peygamberlik 
Öncesi Hayatı, hayykitap, İstanbul 2008, s. 59-60.

[9]  Bk. Bakara, 2/129.
[10]  Bk. İbn Sa’d, et-Tabakât, I. 59 vd.; İbn Hişâm, a.g.e., I, 115.
[11]  İsim dizisinin tamamı için bk. İbn Sa’d, a.g.e., I, 64 vd.
[12]   İbn Hişam, es-Sîre, I, 1-2; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 55-56.
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adnan’dan Kusay’a Kadar:

Araştırmamızda Hz. Peygamber’in dedelerinden Adnan’dan Kusay’a 
kadar olan isimlerle ilgili kısa, bunun devamındaki Kusay,  Abdümenaf, 
Hâşim ve Abdülmuttalip hakkında ise biraz daha geniş bilgiler paylaşmak 
istiyoruz.

adnan, Hz. Peygamber’in birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten iti-
baren 20. atası sayılır. Babasının adı Üded’dir. Başta İbn Sa’d olmak üzere 
kaynaklarda nesebi isimlendirilirken “Adn’an b. Üded” olarak kaydedilir. 
Annesinin adı ise Belhâ bint Ya’rub’dur. Doğum ve ölüm tarihleri bilin-
memektedir. Ancak bir olay, onun yaşadığı asır hakkında bize ipucu ver-
mektedir. Şöyle ki, milâttan önce 604-561 yılları arasında yaşamış olan 
meşhur Buhtunnasr Filistin bölgesinde Yahudîleri  yenilgiye uğrattıktan 
sonra Arabistan’ı tahrip ederek Mekke’ye saldırmıştı. O sıralarda Mekke 
yönetimini elinde tutan Adnân her ne kadar Buhtunnasr’a karşı direnmiş-
se de onun ezici gücü karşısında yenilgiye uğramaktan kurtulamamıştı. 
Bu olay Adnân’ın milâttan önce yedinci yüzyıl ile  altıncı yüzyılda yaşa-
dığını göstermektedir. Arapların önemli bir kolu olan “Adnânîler” ken-
disine nispetle meşhurdur. Adnânîlerin ana yerleşiminin Mekke bölgesi 
(Hicaz) olduğu söylenebilir. Bu yönüyle Kuzey Arapları olarak anılırlar. 
Bu gruba dahil olan bazı kolların güneyde Yemen’de veya kuzeyde Hicaz 
dışında Irak ve el-Cezîre bölgelerinde yerleşmiş olmaları onların “Kuzey 
Arapları” diye anılmalarına engel teşkil etmez. Adnan’ın soyundan ge-
len Araplara daha önceleri “Meaadîler veya Nizârîler” deniliyordu. Yine 
ed-Diyarbekrî’nin “el-Hamîs” inde ve Şehristânî’nin “el-Milel ve’n-Nihal” 
inde verilen bilgiye göre Adnan, bulunduğu dönemin mühim şahsiyetle-
ri arasında yer almakta ve nübüvvet nurunu taşımaktaydı.  Döneminde 
Kâbe ile ilgili görevler bu zatın riyasetinde yürütülmüştür. Benî İsmail 
arasında okuma yazma bilen ilk kişinin bu şahsiyet olduğu rivayetleri var-
dır. Adnan’ın sekiz  oğlu dünyaya geldi, onların da oğulları oldu ve zaman 
içinde Adnanîler’den bir çok sülâle-kabile ortaya çıktı. 

mead (maad): Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdül-
muttalib’ten itibaren 19. atasıdır. Mead, kaynaklara göre İsmail ‘in (as.) 
evlâtları arasında ileri gelenlerden olup savaş usûlleri bakımından ma-
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haret sahibi olup savaştığı kimselere karşı genellikle galip gelirdi. Çeşitli 
uygulamalarla Arapların hayatında önem taşıyan deveye hükmetmekle 
de tanınan bu zat Kâbe hizmetlerini hakkıyla yürütmüştür, On beş kadar 
oğlu dünyaya gelen Mead sülâlesinden çeşitli  alt kollar türemiştir.

nizâr: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 18. atasıdır. Nizâr, kendi zamanında ailenin, sülâlenin en göz-
de şahsiyeti olarak tanınırdı. Babası tarafından kendisine verilmiş olan 
Kâbe’nin  hicâbe görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Mekke’de ikamet 
eden Nizâr’ın dört oğlu dünyaya gelmiştir, vefatından önce bazı vasiyet-
lerde bulunarak mallarını oğulları arasında taksim etmiştir. 

mudar: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmutta-
lib’ten itibaren 17. atasıdır. Mudar, Nizâr b. Mead’ın oğludur. Hamrâ (kır-
mızı) lakabıyla bilinir. Mudarîler sarıklarında ve bayraklarında bu rengi 
kullanmışlardır. Arapların kendilerine nispet edildiği dört ana koldan 
biridir. Diğer meşhur Arap Kolları: “Rebîa, Kudâa ve Yemen”dir. Mudar 
kabilesi İslâmiyet’ten önce iki kola ayrıldı. Birinci kol Kays-Aylan diye 
tanınmakta olup Süleym, Hevâzin, Mâzin, Gatafân, Muhârib, Advân, 
Fehm, Enmâr gibi kabileler bu kola dahildirler. Mudar’ın ikinci ana kolu 
Hındif olup, Kureyş, Eşrâf, Kinâne, Hüzeyl, Temîm, Huzâa, Müzeyne 
kabileleri de buna dahildirler.  Mudar b. Nizâr, yaşadığı çevrede sevilen 
sayılan değerli, bir şahsiyet olup mütefekkir biri idi; oğullarına ve çev-
resinde bulunanlara sık sık hikmetli öğütler verirdi. Mudar’ın, sesini bir 
şekilde kullanmak suretiyle Arapların dünyasında önemli bir işlevi olan 
deve sürülerine de hükmettiği söylenir. Bu zatın iki oğlu  dünyaya gelmiş 
ve bu kabileden Mudarîler denilen güçlü kabileler türemiştir.  

ilyas: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 16. atasıdır. İlyas, şeref ve faziletiyle tanınır, güzel ve iyi işler yap-
makla bilinirdi. Atalarının unutulan güzel örf ve âdetlerini yeniden ihya 
ettiği söylenir. Kâbe’nin yıkılan bir köşesinin tamiriyle de şöhret yapmış-
tır. Eskilerin deyimiyle kavmi arasında hallâlü’l-müşkilât diye tanınırdı. 
Yani kavmi arasında çıkan ihtilâfları halleder, ihtiyaçların karşılanmasına 
yardımcı olurdu, içinden çıkılmayan davalara bir şekilde çözüm bulma 
hususunda maharet sahibiydi. İlyas’ın üç oğlu olduğu söylenir. 
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müdrike: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmutta-
lib’ten itibaren 15. atasıdır. Müdrike, kavmi arasında yüksek mevkii ve 
mertebesi ile tanınırdı, atalarından tevarüs eden şan ve şerefi hakkıyla 
temsil ettiği söylenir. Güzel hasletleriyle kavmi arasında ön planda olan 
İlyas, kötü davranışlardan da uzak durmakla tanınırdı. İki oğlu dünyaya 
geldi. 

Hüzeyme: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmutta-
lib’ten itibaren 14. atasıdır. Hüzeyme, kavmi arasında şanı, şerefi ve fazi-
letiyle tanınırdı. Babasından tevarüs ettiği  hasletleri ve güzel örnekleri 
şahsında yaşadığı gibi çevresinde de yaşatmak için çaba gösterdi. Dört 
tane oğlu dünyaya geldi. 

Kinâne: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmutta-
lib’ten itibaren 13. atasıdır. Kinâne, kavmi arasında yüksek mevkii ve üs-
tünlüğüyle tanınırdı. Malî açıdan varlıklı olmak, uzun bir ömür sürmek 
ve ömrü boyunca görüşüne başvurulan saygın bir kişi olmak, onda bir 
arada görülmüştür. On yedi tane oğlu dünyaya gelmiştir.

nadr: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 12. atasıdır. Nadr, yakışıklı ve nurlu bir görüntüye sahip olduğu 
için bu unvanla anılmıştır, babasından devraldığı değerleri hakkıyla tem-
sil için gayret göstermiştir. Üç oğlu dünyaya gelmiştir. 

mâlik: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 11. atasıdır. Mâlik, kavmi arasında üstün özellikleriyle tanınmış 
bir şahsiyet olup babasından devraldığı sorumlulukları yerine getirmek 
için gayret göstermiştir. Mâlik›in üç oğlu dünyaya gelmiştir. 

fihr (Kureyş): Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Ab-
dülmuttalib’ten itibaren 10. atasıdır. Fihr’in esas adının Kureyş olduğu 
Fihr’in ise lakap olduğu tarzında rivayetler de vardır. Aile fertleri içinde 
üstün özellikleriyle tanınması hasebiyle babasından sonra  riyaseti dev-
ralmıştır. Fihr’in yedi oğlu, bir de kızı dünyaya gelmiştir. Himyerîlerin 
Kâbe’yi yıkmak/Kâbe’yi Mekke’den Yemen’e nakletmek üzere hazırlayıp 
geldiği orduları, Fihr’in liderliğinde toplanan çok sayıda kabilenin 
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(Kinâne, Kureyş, Esed, Cüzam ve diğer kabileler) birleşmesiyle yenilgiye 
uğratılmıştır. Bu galibiyet onun şan ve şöhretini ziyadesiyle artırmıştır.

 Bu noktada Kureyş’le ilgili kısa da olsa bilgi paylaşmada yarar vardır. 
Kureyş, Adnânîerin Mudar kolundandır, sözkonusu Kureyş adını Fihr b. 
Mâlik’ten alır. Şöyle de bir tanımlama yapılabilir: Kureyş, Araplar ara-
sında Adnânîlerden, Adnânîler içinde Mudarîlerden, Mudarîler içinde 
Kinânîlerden, Kinâne içinde Nadr b. Kinâne evlâdından olan şöhretli 
bir kabilenin adıdır. “Kureyş”, kelime olarak ne anlama gelmektedir? Bu 
konuda birkaç görüş vardır. Bunlardan birinci görüşe göre kelime olarak 
Kureyş’in, (k-r-ş kökünden takarruş): “toplanmak, bir araya gelmek, tica-
ret yapmak, kazanmak” gibi anlamları vardır. Bu yoruma göre Kureyş un-
vanı, Fihr’in soyundan gelen -aşağıda adından bahsedilecek olan- Kusay 
b. Kilâb zamanında insanların Mekke ve civarında toplanarak ikamete ve 
ticarete başlaması sebebiyle verilmiştir. İkinci görüşe göre Kureyş, kelime 
olarak köpek balığı anlamına gelen “kırş” kelimesinden türetilmektedir 
(Kırş’ın ism-i tasğîridir) ve bununla denizlerde köpek balığının diğer ba-
lıklara olan üstünlüğü gibi Kureyş kabilesinin diğer kabilelere karşı güçlü 
ve üstün olduğu kastedilmektedir. Araplarda -Kelp ve Esed kabilelerinde 
de olduğu gibi- bu kabil hayvan isimlerinin kabile adı olarak kullanıldı-
ğı görülmektedir. Üçüncü bir görüşe göre Fihr’in soyundan gelenler hac 
mevsiminde Mekke bölgesine intikal eden Arapların sıkıntılarını gider-
mek amacıyla onların arasındaki ihtiyaçlıları bulabilmek için araştırma-
teftiş yaptıkları için  “takrîş”ten türediğini söylerler. Bir başka görüşe göre 
Kureyş, Nadr b. Kinâne’nin adıdır. Bunu ileri sürenler, Fihr’in adı ve yap-
tıkları etrafında söylenilenin benzerlerini Nadr hakkında tekrarlarlar. [13] 

gâlib: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 9. atasıdır. Gâlib, kavmi arasında üstün hasletleriyle tanınmış bir 
şahıstı. Yedi oğlu dünyaya geldi. Oğullarına “fazîletin yapılan işlerde orta-
ya çıkabileceğini” hatırlatır; “daima yumuşak huylu olmalarını, insanların 
hatalarını şefkatle düzeltmelerini” tavsiye ederdi. 

[13]  Casim Avcı, “Kureyş (Benî Kureyş)”, DİA, XXVI, 442-444; İbrahim Sarıçam, Emevî Hâ-
şimî İlişkileri, s. 34-35.
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lüey: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 8. atasıdır. Lüey, babasının tavsiyelerine uyarak ailesi ve kavmi 
içinde üstün özellikleriyle yüksek bir konuma gelmeyi başardı, kavmi 
arasında hatırlı ve sözü dinlerin bir şahıs olarak temayüz etti. Lüey›in 
yedi oğlu dünyaya geldi. 

Kâ’b: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 7. atasıdır. Kâ’b, kavmi arasında üstün özellikleriyle tanınmış bir 
şahsiyetti. Arûbe (Araplık) gününe  “Yevmü’l-Cümua: Cuma Günü” adı-
nı ilk veren şahsın bu zat olduğu söylenir. Keza Kâ’b, kendi döneminde 
zaman zaman (özellikle hac günlerinde) hutbe irat edip insanlara: “veri-
len sözlerde durulması, akraba ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütül-
mesi” gibi hususlarda  nasihat ettiği söylenir. Bazı kaynaklarda yer alan şi-
irlerinde “Emîn vasfıyla tavsif edilmiş olan Muhammed Mustafâ’nın (sas) 
geleceği günlere ulaşabilme temennisini” dile getirmektedir. [14]Kâ’b’ın 
üç oğlu dünyaya gelmiştir. 

mürre: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmutta-
lib’ten itibaren 6. atasıdır. Mürre, kavmi arasında değerli bir kişi olarak 
tanınırdı. Bu bağlamda hayırseverliği ile de bilinen bu zâtın “Arafat’ta su 
kuyusu kazdırması” gibi hayrâtı vardır, üç oğlu dünyaya gelmiştir. 

Kilâb: Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten 
itibaren 5. atasıdır. Kilâb, üstün özellikleriyle şöhret yapmış önemli bir 
zattır. Sağlığında hacla ilgili görevleri yürütmüştür, halkın su ihtiyacını 
karşılamak üzere Mekke’de çeşitli yerlerde kuyular kazdırıp su hayrâtı 
yapmıştır.  Kilâb’ın iki erkek bir de kız çocuğu dünyaya gelmiştir.[15]

[14]  Bk. Belâzürî, Ensâb, I, 41; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, II, 244.
[15]  Bk. İbn Hişam, es-Sîre, I, 8-11, 77-78, 95; Diyarbekrî, el-Hamîs, I-II, Beyrut ts., I, 146-152; 

İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 56-66; Halebî, İnsânü›l-Uyûn, I, 3-31; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 
I, I, 12-13, 41, 47; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, II, 185-192; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 
II, 24-34; Şehristânî, el-Milel Ve’n-Nihal, I, 239-240; Ezrakî, Ahbâru Mekke, II, 220-221; 
M. Âsım Köksal, Hz. Muhammed Aleyhisselâm Ve Ataları Mekke Devri, I, 24-67; Mustafa 
Fayda, “Adnân”, DİA, I, 391-392; Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mudar (Benî Mudar)”, DİA, 
XXX, 358-359; İbrahim Sarıçam, Emevî-Hâşimî İlişkileri İslâm Öncesinden Abbasîlere 
Kadar, Diyanet Vakfı Yayınları, s. 33-37.; Âdem Apak, Anahatlarıyla İslâm Öncesi Arap 
Tarihi Ve Kültürü, s. 71-105; Aynı Müellif, İslâm Tarihi I, s. 111-119.
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Kusay:

Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten itiba-
ren 4. atasıdır. Kusay, cesareti, bilgisi, fazîleti ve ileri görüşlülüğüyle tanı-
nırdı. [16] Kureyş’in reisi durumunda iken Kâbe bakımı ile ilgili görevler 
Huzâelilerin elinde bulunuyordu. Huzâeliler, ortaya koydukları bazı yeni 
geleneklerle Kâbe ziyaretini zorlaştırıyorlar, gelenlere eziyet ediyorlar-
dı. Kusay harekete geçti ve Kinâne ve Kudâa kabilelerinin de desteğiyle 
meydana getirdiği askerî birlikle Huzâelilere karşı çetin bir mücadeleye 
girişti. Nihayet onları Mekke’den sürüp çıkardı ve Kâbe ile ilgili vazifelere 
el koydu.

Başa geçtikten sonra evvelâ ziyaretçilere sıkıntı veren yanlış uygula-
maları ortadan kaldırdı. Diğer taraftan şehrin yeni îmâr plânını yaptırdı. 
O zamana kadar Kâbe civarına ev yapmak uğursuzluk sayılırdı. Kusay bu 
yanlış anlayışı da yıkarak yeni imar planına göre Kureyş’in on kolunu bir 
sistem dâhilinde on parçaya bölünmüş arsalara yerleştirdi. Kureyş’ten 
Mekke’ye yerleştirilenlere “Kureyşü’l-Bitâh”, Mekke dışında yerleştirilen-
lere de “Kureyşü’z-Zevâhir” denildi. Yüzlerce ev yapıldı. Böylece Mekke 
şehri bu zât zamanında mâmûr bir hâle dönüştü. Kusay, Kureyş kabilesini 
bir bayrak altında toplamayı başardığı için kendisine, “Mücemmi’: Topla-
yıcı” lâkabı verildi.[17] 

Kâbe’nin metaf denilen tavaf alanı dışında bütün alanlar ev oldu. Dâ-
rü’n-Nedve denilen ve Kureyş kabilesinin “savaş, barış, gençlerin ergenli-
ğe giriş törenleri, kumandan tayini, sancak çıkarılması, diyet ve cezaların 
belirlenmesi gibi önemli meselelerini görüşüp karara bağladığı” toplantı 
binasını da Kusay yaptırdı ve kapısını Kâbe’ye doğru açtırdı. Böylece Ku-
say, Mekke’nin dînî ve siyâsî yönetimi anlamına gelen riyâset görevini de 

[16] İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 67; Ezrakî, Ahbâru Mekke, I; 105; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-
Mülûk, II, 181-182. 

[17] İbn Hişâm, a.g.e., I, 131; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 70-71; Halebî, İnsânü’l-Uyûn, I, 8; İb-
nü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 20; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, II, 181-185. Metinde görül-
düğü üzere kabileye Kureyş unvanının veriliş sebeplerinde birinin bu zâtın yapıp ettikleri 
sebebiyle olduğu söylenir. Çünkü Kureyş, kelime olarak “toplamak ve yerleştirmek” demek-
tir.
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üstlenmiş oldu. [18] Ayrıca kıyâde (başkumandanlık), livâ (sancaktarlık), 
sidâne ve hicâbe (Kâbe muhâfızlığı), sikâye (hacılara su temini) ve rifâde 
(hacıları ağırlama) görevlerini kendisinde topladı. Ayrıca Kusay, Mek-
ke’de halk yararına kuyular kazdırmak suretiyle su hayrâtında bulundu. 
Kusay’ın dört oğlu, iki tane de kız çocuğu dünyaya geldi. 

abdümenaf:

Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten itiba-
ren 3. atasıdır. Hz. Peygamber’in üçüncü batında ceddi olan bu zât, enda-
mı güzel, yakışıklı bir kimse olup bu yüzden kendisine “Kameru’l-Bathâ 
lâkabı verilmişti.[19] Esasında Dârünnedve başkanlığı ve Mekke yönetici-
liği başta olmak üzere Kâbe ile ilgili görevler Kusay’dan büyük oğlu Ab-
düddar’a intikal etti. Ancak bundan bir süre sonra “Mutayyebûn (güzel 
koku sürünenler)/Hilfü’l-Mutayyebîn” grubuyla birlikte Abdümenaf bu 
görevleri üstlenmeyi arzu etti. Abdümenaf ’ın bu isteğine Benî Esed, Benî 
Zühre, Benî Teym, Benî Hâris destek verdiler ve -yukarıda da belirtildği 
gibi- bunlara “Hilfü’l-Mutayyebîn” denildi. Buna karşılık Abdüddar tara-
fı da “Ahlâf (yeminliler)/Hilfü’l-Ahlâf ” gurubunu oluşturdular. Bu hu-
susta Abdüddar’ı destekleyenler ise Benî Mahzûm, Benî Sehm, Benî Cu-
mah, Benî Adî idi ve -yukarıda da değinildiği gibi- bunlara “(Yeminliler)/
Hilfü’l-Ahlâf ” denildi. Kureyş’ten Benî Âmir ile Benî Muhârib, tarafsız 
kaldılar. İki grup arasındaki gerilim hat safhaya ulaşınca uzlaşmadan yana 
olanların çabalarıyla Dârünnedve yönetimiyle sidâne ve livâ görevleri 
Abdüddar’da kalmak, sikâye, rifâde ve kıyâde görevleri Abdümenaf ’a 
verilmek üzere anlaştılar.[20] Abdümenaf oğullarının gayretleriyle komşu 

[18] İbn Hişam, es-Sîre, I, 131-132; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 70; el-Ezrakî, Ahbâru Mekke, I, 
109;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 21; Casim Avcı, “Kureyş (Benî Kureyş)”, DİA, XXVI, 442. 
Şimdiki “Hanefî makamı” mevkiinde bulunduğu sanılan bu bina, İslâm döneminde Mesci-
di’l-Haram’a katılmıştır.

[19]  Halebî, İnsânü’l-Uyûn,  I, 7; Taberî, a.g.e., II, 181.
[20]  Ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hişam, es-Sîre, I, 138-140; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 77; İbnü’l-Esîr, 

el-Kâmil, II, 18; Cevâd Ali, el-Mufassal Fî Tarîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, IV, 58-64; Hüseyin 
Algül, “Hilfü’l-Mutayyebîn”, DİA, XVIII, 32-33; Casim Avcı, Hz. Muhammed’in Peygam-
berlik Öncesi Hayatı, s. 30-31; Aynı Müellif, “Kureyş (Benî Kureyş)”, DİA, XXVI, 442; 
Âdem Apak, İslâm Tarihi, I, 113-114. Bunlardan Hilfü’l-Mutayyebîn grubu, ellerini içinde 
güzel kokular bulunan bir kaba, Hilfü’l-Ahlâf grubu ise içinde kan bulunan bir kaba ellerini 
daldırmak suretiyle sözbirliğ ettikleri için bu isimlerle anılmışlardır. 
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devletlerle ticaret antlaşmaları yapılmak suretiyle Kureyş’in bölge üze-
rindeki etkinliği artırılmış oldu ve bu alanda Hâşim’e iyi bir ortam intika-
li sağlandı. Abdümenaf ’ın beş oğlu, altı kızı dünyaya gelmiştir. İbn Sa’d, 
oğullarının altı adet olduğunu söyler. [21]

Hâşim:

Hz. Peygamber’in (sas) birinci dedesi olan Abdülmuttalib’ten iti-
baren 2. atasıdır. Abdümenaf ’tan sonra babasının görevlerini devralan 
Hâşim, cömertliğiyle ün yaptı; hacılara yiyecek ve su ikramı vazifesini 
hakkıyla yerine getirdi. Kâbe, Mekke’de olup özellikle belirli zamanlarda 
yapılan seyahatler güvenlik içinde gerçekleştiği için bölge önemli bir ti-
caret merkezi haline gelmişti. Dışarıdan gelen tâcirler, Mekke ve civarın-
daki güvenli alışveriş merkezlerinde-panayırlarda Araplara mal satarlar, 
Araplar da aldıkları malları çevredeki/Yarımada’daki Araplarla karşılıklı 
alım satım yaparlardı. Bu durumda özellikle Arap Yarımadası’na ticaret 
amacıyla çıkan Kureyş kervanlarının güvenliğinin sağlanması, ticaretin 
selâmeti açısından önem taşıyordu. Çünkü Mekke’den dışarıya açılan ve 
daha sonra tekrar Mekke’ye dönmekte olan kervanlar, her an saldırıya uğ-
rayabilirlerdi. Hâşim, kardeşleriyle (Muttalib, Abdüşems, Nevfel) birlik-
te yol boylarında güzergâh üzerindeki kabile reisleriyle görüşerek Kureyş 
kervanlarının güvenlik içinde ticarî yolculuğa gidip gelmesini sağladı. 
Kureyş kervanları bu zâtın meydana getirdiği ortamda yalnız Arabis-
tan’da serbestçe ticaret yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda Bizans’a, 
Yemen’e, Habeşistan’a, İran’a gidip geliyorlar ve oralarda itibar görüyor-
lardı. Çünkü Hâşim, sözkonusu bölgelerin yöneticileriyle irtibat  kurmak 
suretiyle onlardan Kureyş kervanlarının güvenlik içinde seyahat yapabi-
leceklerine dair belge almış ve güzergâh üzerindeki kabilelerle de saldır-
mazlık antlaşması yapmıştı. Bu şekilde belgeler alınarak ve antlaşmalar 
yapılarak çeşitli bölgelerde ve ülkelerde elde edilen serbest dolaşma izni-
ne “îlâf ” denilmektedir. Kur’an-ı Kerîm’in Kureyş Sûresi’nde buna işaret 
vardır. Sûrenin meâli şöyledir: “Kureyş’in güvenliğini, onların kış ve yaz yol-
culuklarında güvenliğini sağlamak için  (Allah lütuflarda bulundu). Onlar 
da kendilerini besleyip açlıklarını gideren  ve her çeşit korkudan emin kılan 

[21]  Bk. İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 75.
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şu evin (Kâbe’nin) rabbine kulluk etsinler” (Kureyş, 106/1-4). [22] Mekke’de mer-
kezî kabileyi oluşturan Kureyş, Kâbe ile ilgili görevleri yerine getirmekle 
tüm Arap Yarımadası’ndaki kabileler nezdinde saygın bir konumdaydı. 
Özellikle  aşağıda nakledilecek olan Fil Vak’ası’nda ortaya çıkıtığı vechile 
Kâbe’nin Fil ordusuna karşı Cenâb-ı Hak tarafından korunmuş olması, 
Kureyş’in tüm kabileler ve civar emirlikler arasındaki mevkiini iyice yük-
seltmişti. Bunun sonucu olarak vaktiyle kendilerine tanınan  güvenli alış-
veriş imkânları (ilâf) bu hadiseden sonra daha da güçlendi. Böylece Ku-
reyş kabilesine mensup olanlar, Kış aylarında Habeşistan, Somali, Yemen 
taraflarına, yaz aylarında ise Suriye, Mısır, Irak ve İran taraflarına  ticaret 
için serbestçe gider gelirlerdi. Mekke çevresinin ilâhî sıyânete mazhar 
olduğuna Ankebût Sûresi’nde de işaret edilmiştir. Buna işaret eden âyet 
meâlen şöyledir: “Çevresindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, 
onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? 
Onlar hâlâ batıla inanıyorlar da Allah›ın nimetini inkâr mı ediyorlar?” 
(Ankebût, 29/67).  Vaktiyle Hz. İbrahim’in Kâbe ve civarında ikamet edecekler 
için “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) 
yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru 
kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini 
onlara meylettir, onları ürünlerinden rızıklandır, umulur ki şükrederler” (İbrâ-

him, 14/37) diyerek bereket düası yapmış olması ve duanın bereketiyle farklı 
ülkelerdeki meyve ve sebzelerin Mekke pazarlarına intikali de Cenâb-ı 
Hakk’ın onlara bir lütuf ve ihsânıdır. İşte Kureyş Sûresi’nde bütün bu in-
celiklere işaret edilerek Kureyşlilere kendilerine lütuf ve ihsanda bulunan 
Kâbe’nin rabbine iman ile kulluk etmeleri hatırlatılmaktadır. 

Hâşim, Kâbe yakınında pek çok sebil yaptırmıştı. Bir keresinde kıt-
lık çıkmıştı. Hâşim, yiyecekleriyle tirit yapıp halka dağıttı. Asıl adı Amr 
olduğu halde göstermiş olduğu cömertlik sebebiyle kendisine “Hâşim” 
denildi.

Hâşimoğullarıyla Emevîler arasındaki husûmetin tarihi başlangıcı 
da Hâşim zamanına rastlar. Hâşim ile kardeşi Abdüşems’in oğlu Ümeyye 

[22]  Tefsiri için bk. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IX, 6148-6161; Kur’an Yolu 
Türkçe Meâl ve Tefsir, (haz. Hayreddin Karaman v.dgr.), V, 692-694.
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arasında zıtlaşma meydana geldi. Bunun sebebi, Ümeyye’nin, Hâşim’in 
Mekke’de ve civar bölgelerdeki nüfuzunu çekememesiydi; neseb, şan, şe-
ref, itibar noktasında ondan geri kalmadığını iddia ederek yetkilerine göz 
dikti/itibar ve şöhretiyle yarışmaya ve münâfereye girişti. Amca- yeğen 
arasında meydana gelen bu mücadelede kaybeden Ümeyye, kararlaştırıl-
dığı üzere elli deveyi Hâşim’e vermek ve ayrıca on yıl sürecek olan zorun-
lu Dımaşk ikameti için şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Hâşim, develeri 
kesip Mekkelilere ikram etti, ününe ün kattı. Ümeyye ise on yıl boyunca 
Dimaşk’ta yaşadı. Rivayete göre bu olay, Hâşimî’lerle Ümeyye’liler ara-
sında çıkan düşmanlığın başlangıcı olmuş ve sonraları bu gerginlik oğul-
larına da geçmiştir.[23]

Hâşim’in, Kâbe önünde halka irâdettiği bir hutbesini Halebî şöyle 
kaydediyor:

“Ey Kureyş topluluğu! Siz Arab’ın en ileri gelenlerisiniz. Çünkü 
Arab’ın güzel yüzlüsü, akılca güçlüsü, soy bakımından şereflisi, yaratılış-
ça değerlisisiniz. Hak Teâlâ, İsmail’in evlâdı arasından sizi Beytullâh’ın 
komşusu kılmış ve bu suretle size onun civarında hususi yer vermiştir. 
Gölgesi altında bulunduğunuz Beytullâh’ı tavaf ve ziyaret eylemek üzere 
birkaç güne kadar toza toprağa bulanmış ve sefer meşakkatiyle zayıflamış 
birtakım kimseler gelecektir. Beytullâh’ı tazim ve ziyaret maksadıyla ge-
lenlere bizim ikramda bulunmamız gerekir. O halde onlara ikram ediniz. 
Şayet gücüm yetseydi Kâbe’nin Rabbi hakkı için ziyaretçilere tek başına 
ikramda bulunurdum. Ne var ki bunu yapmaya mâlî durumum imkân 
vermiyor. Ben, imkânım ölçüsünde bu ikram işini sürdüreceğim. İçi-
nizden bu hayırlı işe katılmak isteyen beni takip etsin. Bu arada şunu da 
önemle hatırlatmak isterim ki ziyaretçilere yapılan ikram, Allah’ın hoş-
nutluğuna erişilsin diye yapılmalıdır! Yoksa gasp ile, zulümle ve yakınlık 
bağları koparılarak değil!”[24]

[23]  Bk. Halebî, İnsânü›l-Uyûn, I, 4 vd.; Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Sarıçam, 
Emevî-Hâşimî İlişkileri İslâm Öncesinden Abbasîlere Kadar, s. 88-94.

[24]  Bk. Halebî, İnsânü’l-Uyûn, I, 6 vd. Bu hutbenin güzel bir çevirisi için bk.Tâhiru’1-Mev-
levî, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, II, 27 vd.
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Halk mümkün mertebe bu çağrıya katıldı ve Beytullâh’ı ziyaret için 
geleceklere ikram edilmek üzere yiyecek yardımlarını Dâru’n Nedve’de 
topladılar. Hâşim’in dört oğlu, beş kızı dünyaya gelmiştir. [25]

 abdülmuttalib ve evlâtları

Yukarıda kendisi hakkında kısa bilgi verilen Hâşim, tüccar bir kişiydi, 
sık sık Suriye’ye ticaret gayesiyle gider gelirdi. Yine bir seferinde o bölge-
ye giderken Medine’de bir süre kaldığı sırada, Medine eşrafından birinin 
kızı ile (Neccaroğullarından Amr b. Zeyd kızı Selma ile) evlendi.[26] Aile-
sini orada bırakarak kendisi Suriye taraflarına doğru sefere devam etti. 
Fakat Gazze’de vefat etti.[27] Hâşim’in Medine’deki Selma adlı karısından 
bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Şeybe adı verilen bu çocuk yedi yaşına 
kadar Medine’de kaldı. Bundan sonra amcası Muttalib Medine’ye gitti, 
annesinden müsaade istedi, devesinin terkisine bindirerek baba ocağına 
getirdi. Mekke’ye gelişinde devesinin terkisinde yabancı bir çocuk ol-
duğunu görenler, “Bu çocuk, galiba Muttalib’in kölesidir” dediklerinden 
Şeybe, “Abdülmuttalib” diye şöhret buldu. Böyle anılmasının bir sebebi 
de câhiliye devri Arap töresinde “Bir yetim kimin yanında büyürse onun 
kölesi” diye anılmasıdır.[28] Ayrıca Muttalib’in çocuk hakkındaki soruya 
verdiği cevapta -kıyafetinin dağınık olması sebebiyle- yeğeni olduğunu 
söylemekten kaçınmasının böyle bir lâkapla anılmış olabileceğini söyle-
yenler de vardır. Genellikle câhiliye devri Arap toplumunda lâkaplar esas 
isimlerin yerini tuttuğundan “Şeybe” yerine “Abdülmuttalib” diye anıla-
gelmiştir. Haddizâtında babası, Kureyş’in ünlülerinden Hâşim, annesi 
de Medine eşrafından Neccar oğullarından Amr kızı Selma’dır. Şöhret 
bulmuş adına yani Abdülmuttalib denilmesine bakarak Şeybe’de kölelik 
aramak akla, ilme ve gerçeklere aykırıdır.

Abdülmuttalib’in esas adı Şeybe olup, böyle isimlendirilmesinin se-
bebi “başında doğuştan mevcut olan beyaz saç” tır.

[25]  Hâşim ve dönemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hişam, es-Sîre, I, 143-150; İbn Sa’d, 
et-Tabakât, I, 75-88; Taberî, Târîhu’l-Ümem Ve’l-Mülûk, II, 179-181; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  
II, 16-18.  

[26]  İbn Hişâm, I, a.g.e., 144.
[27]  İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 75-80; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, II, 176.
[28]  Bk. Halebî, İnsânü’l-Uyûn, I, 4.
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Muttalib, Şeybe’yi çok seviyor ve en iyi şekilde yetişmesi için elinden 
gelen her çabayı gösteriyordu. Hâşim’den kalan reislik ve benzeri yetkile-
ri de asıl sahibi olan Şeybe’ye (Abdülmuttalib’e) kazandırmak istiyordu. 
Fakat bunu sağlayamadan öldü. Bunun üzerine Abdülmuttalib, Medineli 
dayılarının da yardımıyla Kâbe ile ilgili babasından kalan vazife ve yetki-
leri ele geçirdi, hatta Kureyş’in reisi oldu. Abdülmuttalib, iyi ahlâklı bir 
kişi olup çevresindekilere de sürekli iyilik tavsiye ederdi.

Kâbe ile ilgili vazifeler zaman zaman çeşitli kabileler arasında savaşa 
yol açacak kadar rekabet konusu oluyordu. Bu maksatla yapılan müca-
delelerden birinde (Huzâelilerle Cürhümlüler arasındaki çarpışma esna-
sında) Cürhümlüler kaçarken Zemzem Kuyusunu kapatıp belirsiz hâle 
getirmişlerdi. Geyik heykelleriyle bazı kalkan ve zırhları da içine göm-
müşlerdi.

O sıralarda Mekke susuzluktan kırılıyordu. Özellikle hac mevsimin-
de uzaktan gelen ziyaretçiler çok sıkıntı çekiyorlardı. Bunun ızdırabını 
hisseden Abdülmuttalib’e, rüyasında Zemzem kuyusunun yeri gösteril-
di. Bunun üzerine oğlu Hâris’i de yanına alarak rüyasında gördüğü yeri 
kazmaya başladı. Bunu duyan Kureyşliler, Abdülmuttalib’in yanına gelip 
başında dikildiler: “Burası babamız İsmail’indir, bu yüzden bizim de hisse-
miz vardır” diyerek dalaşmak istediler. Abdülmuttalib, bunun kendisine 
ayrıldığını belirttiyse de diğerleri itiraz edip yüklendiler ve erkek evlâdı 
noktasından kendisine karşı koyacak bir güce sahip bulunmadığını da 
tehdit yollu hatırlattılar. İşte bu sırada Abdülmuttalib, “Allah, bana on 
tane erkek çocuk verirse onlardan birini Kâbe’nin yanında kurban edeceğim” 
diye and içmişti.

Ancak bu anda güçsüzdü, muarızları ise güçlüydüler ve onlara kar-
şı yapılabilecek bir şey yoktu. Durumun nezaketini kavrayan Abdülmut-
talib: “O halde bir hakeme başvuralım, aramızdaki çekişmeyi o halletsin” 
dedi. Bu görüş kabul edildi ve rivayete göre Şam’da bulunan bir kâhine 
işi havale etmek ve hakemliğine başvurmak üzere harekete geçtiler. Yolda 
Abdülmuttalib ve adamlarının suyu tükenmişti, neredeyse helâk olacak-
lardı. Abdülmuttalib de yolda ilerlerken gözleri hep su arıyordu, yerde 
bir nem gördü, hemen inip kılıcıyla yeri eşeledi, yeteri kadar su buldu; 
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hem kendisi içti, hem adamlarına içirdi, hemde muarızlarının içmesine 
müsaade verdi.

İşte bu olay muarızları yumuşattı, “Zemzem, senin hakkındır, biz hak 
iddia etmekten vazgeçiyoruz” dediler. Böylece oradan geri döndüler.

Abdülmuttalib, döner dönmez Zemzem Kuyusunu kazmaya devam 
etti. Kuyunun içinde zırhlar, silâhlar ve altından yapılmış iki geyik heykeli 
farkedilince bu sefer yine Kureyşliler kendilerinin de çıkacak eşyada payı 
olduğunu iddia ettiler. Abdülmuttalib uysal davrandı ve onlara kuyudan 
çıkan eşya konusunda “kendisi, Kâbe ve onlar” arasında kur’a çekilmesini 
teklif etti. Kureyşliler bunu kabul ettiler. Çekilen kur’ada altın heykeller 
Kâbe’ye, kılıç ve zırhlar Abdülmuttalib’e düştü, muarızlara ise hiç bir şey 
isabet etmedi. Abdülmuttalib, altın heykelleri süs olarak Kâbe’ye astırdı, 
bir görüşe göre Kâbe kapısının üstüne çaktırdı. Zırhları ise saç şekline 
getirerek Kâbe’nin kapısını kaplattı.[29]

Abdülmuttalib’in Mekke’de oldukça başarılı br riyâset görevi yaptı-
ğında kuşku yoktur. Fil Vak’ası diye tarihe geçmiş olayda onun gösterdiği 
dirayet İslâm tarihi kaynaklarında genişçe anlatılır.

fil vaK’ası:

Kurân-ı Kerîmin Fil Sûresi’nde işaret edilen Fil Vak’ası, Abdülmut-
talib’in Mekke hâkimiyeti dönemine tesadüf eder. Bu sebeple bu hadise 
hakkında kısaca bilgi paylaşmayı uygun buluyoruz.

Meşhur Fil Vak’ası, tercih edilen rivayete göre (570-71) yıllarında 
Ebrehe emrindeki Habeş hâkimiyeti dönemine rastlar. Hz. Muhammed 
(sas), bu olaydan yaklaşık bir buçuk-iki ay (50-55 gün) sonra dünyaya 
gelmişti.

Milâttan sonra 525 yılında Habeş hükümdarı, Güney Arabistan’ı 
(Yemen’i) istilâ için Eryat kumandasında 70 bin kişilik bir ordu gönder-
di. Ebrehe de bu ordunun kumandanlarındandı. Bu çıkartma, Hıristiyan 
Bizans ve Habeşistan’ın, Güney Arabistan’da bir peyk devlet kurma ar-

[29]  İbn Hişâm, es-Sîre, I, 150 vd.d.; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 81-88; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 
12-14; Taberî, a.g.e., II, 176 vd.d.
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zusu idi. Zaten Hicaz ile Yemen arasında Necran’a Hıristiyanlık girmişti. 
Habeşistan’dan gelen bu ordu, bölgede hâlen varlığını sürdüren Himyerî 
devletinin mevcudiyetine son verdi. Böylece Yemen, Habeşistan’a bağ-
lı olarak valilikle idare edilir oldu. Aradan zaman geçti, birtakım olaylar 
cereyan etti ve nihayet Ebrehe Yemen valisi oldu. Bu kişi, koyu bir Hıris-
tiyandı ve Hıristiyanlığın yararına bir şeyler yaparak hükümdarın gözüne 
girmek istiyordu. Hükümdar da bölgede Hıristiyanlığın güçlendirilme-
sinden yana idi. Bu maksatla Ebrehe, çok ziyaretçi toplayan Kâbe’nin ne 
tür malzemelerle yapılmış olduğunu öğrendikten sonra San’a’da altın-gü-
müş işlemeli sütunların, renkli mermerlerin kullanıldığı“Kulleys” adlı 
muhteşem ve müzeyyen bir kilise inşa ettirdi. Çünkü Kâbe’nin varlığını 
ve bütün Arapların hac mevsiminde onu ziyarete gittiklerini öğrenmiş-
ti. Güya muhteşem ve müzeyyen Kulleys kilisesi bundan böyle Kâbe’yi 
ziyarete gidenleri durdurup kendine çekecekti. En azından Ebrehe’nin 
niyeti buydu. Nitekim bina tamamlanır tamamlanmaz Ebrehe Habeş hü-
kümdarına, “Arapları, Kâbe’den çevirip Kulleys’e doğru yönelteceği” habe-
rini gönderdi ve bu gayeye erişmek için çok çalıştı. Ama göz kamaştırıcı 
bir süslemeye sahip olduğu halde Araplar Kulleys Kilisesine hiç iltifat 
etmediler.

Propagandacıların sözleri de hiç etkili olmadı. Daha önce Hıristiyan 
olmuş Araplar dışında hiç bir Arap, orayı ziyarete ve ibâdete gelmedi. 
Hatta Kinâne’ye mensup bir şahıs kimsenin olmadığı ıssız ve tenha bir 
zamanda kiliseye girerek ötesine berisine pislikler bırakıp kaçtı. Ebrehe 
bunu öğrenince çok kızdı ve Kinânîlere bir elçi göndererek herkesin ge-
lip Kulleys kilisesini ziyaret etmelerini istedi. Kinânîler ise ziyaret şöyle 
dursun Ebrehe’nin gönderdiği elçiyi öldürdüler. Bunun üzerine Ebrehe, 
içinde iri cüsseli filin de olduğu ordusuyla Yemen’den kuzeye-Mekke’ye 
doğru hareket etti. İhtimal ki Ebrehe’nin bu girişimiyle Hıristiyan dün-
yası güneydeki hâkimiyetiyle Hind deniz ticaretini ele geçirdikten sonra 
bunu kuzeye doğru da yaymak istiyordu. Ebrehe’ye karşı ilk tepki Ye-
men eşrafından Zûnefer’den geldiyse de başarılı olamadı ve Ebrehe ta-
rafından esir alındı. Kuzeye doğru yola devam eden Ebrehe, kendisine 
karşı direnen Has’am kabilesini de yenilgiye uğrattı ve reisleri Nufeyl’i 
esir aldı. Ebrehe, bütün engelleri aşarak Tâif ’e kadar geldi. Tâifliler Lât 
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putuna dokunmaması karşılığında ona Ebû Rigal adlı birini kılavuz ver-
diler. Böylece Ebrehe, kılavuzla birlikte Tâif ’ten Mekke’ye doğru ilerledi 
ve el-Muğammis denilen yere gelince Habeş asıllı Esved b. Maksud’u bir 
öncü birliğiyle Mekke’ye gönderdi. Esved, Mekke otlaklarından birtakım 
hayvan sürülerini Ebrehe’nin karargâhına alıp getirdi. Bu sürüler arasında 
Mekke’nin eşrafından Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib’in 
de iki yüz devesi vardı. Bu durum, Mekke ve civarındaki kabilelerde bü-
yük teessür meydana getirdi. Bu teessürün tabii sevki ile kendilerinde 
bir mücadele azmi doğdu; özellikle Kureyş, Hüzeyl ve Kinâne Kabileleri 
düşmanla vuruşmayı göze aldılar. Fakat düşmanın çok güçlü bir ordu ile 
geldiğini anlayınca, savaşmaktan vazgeçerek Mekke’yi terkedip dağlara 
saklanmaya karar verdiler.

Bu esnada Ebrehe şehre bir elçi yollayıp: “Ben, Kâbe’yi yıkmak üzere 
geldim. Gayem, Mekke halkı ile savaş değildir. Bu sebeple bana karşı dire-
nişte bulunmayana dokunulmayacaktır.” diye haber gönderdi ve: “Şayet 
varsa, halkı adına konuşacak bir önder getir” diye de tembih etti.

Hunata adlı elçi, Mekke’ye giderek haberi halka iletti. Sonra da ön-
derlerini soruşturdu. Hemen herkes Abdülmuttalib’in adını veriyordu. 
Bunun üzerine Abdülmuttalib’le özel olarak konuştu ve meseleyi kendi-
sine aktardı. Bu zat, elçiye: “Ebrehe’ye karşı savaşacak güçlerinin bulunma-
dığını, Kâbe’nin Allah’ın dokunulmaz kıldığı Beyt’i olduğunu ve onu koruya-
cağını umduklarını…” hatırlattı.

Elçi, Ebrehe’nin mesajını aktararak Abdülmuttalib’i onun karargâhı-
na gelmeye davet etti. Abdülmuttalib, oğullarından birkaçını da yanına 
alarak Ebrehe’nin ordugâhına gitti, orada bazı kişilerle temas kurduktan 
sonra Ebrehe’nin yanına vardı. Abdülmuttalib uzun boylu, iri yapılı, gü-
zel endamlı bir zat idi. Ebrehe onun bu vakur halini görünce elinde ol-
maksızın ona saygı gösterdi, tahtının yanına oturmasını işaret etti. Sonra 
tercümanı aracılığı ile Abdülmuttalib’e; “Ne istiyorsun?” diye sordu. Ab-
dülmuttalib: “Benim isteğim, adamlarınız tarafından toplanıp el konulan 
develerimizi geri vermenizdir” dedi. Ebrehe bu cevaba oldukça şaşırmış 
ve biraz da kızmış olarak: “Seni ilk görünce beğenmiş, sana saygı duy-
muştum. Şimdi ise gözümden düştün; benden develerinizi istiyorsun da 
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Kâbe yıkılmasın diye herhangi bir ricada bulunmuyorsun” dedi. Bunun 
üzerine Abdülmuttalib meşhur cevâbını verdi: “Ben ancak develerin sa-
hibiyim. Kâbe’nin sahibi ise, Allah’tır ve Beyt’ine yönelen yıkma teşeb-
büslerini elbette engelleyecektir!”

Mekke önderinin bu cevabı karşısında fevkalâde hiddetlenen Eb-
rehe: “Beni, Kâbe’yi yıkmaktan engelleyecek hiçbir kuvvet yoktur!” de-
mekten kendini alamadı. Abdülmuttalib ise, “İşte sen, işte o!” dedi ve 
develeri de alarak Mekke’ye döndü. Abdülmuttalib son sözüyle aradan 
çekilmiş oluyor, “Artık sen ve Kâbe’nin Rabbı karşı karşıya gelmiş bulu-
nuyorsunuz” demek istiyor, böylece Ebrehe’yi, bir çeşit ilâhî intikam ve 
azapla tehdit ediyordu.

Abdülmuttalib, Ebrehe ile arasında geçen konuşmaları Mekkelilere 
nakletti. Herkesi Mekke’nin dışına çıkmaya çağırdı. Dağların en yüksek 
tepelerine tırmanarak oralarda saklanmalarını tembih etti. Halk şehri 
terkettikten sonra kendisi de Kâbe’yi son defa tavaf ederek örtüsüne tu-
tundu, Ebrehe ve ordusunun şerrinden korunmak için Allah’a yalvarıp 
yakardı. Abdülmuttalib şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Bilirsin ki kul, 
göçüne (kendi eşya ve yakınlarına) gelen tehlikelere ve hücumlara engel 
olur. Sen de bu Beyt’i ve çevresindeki insanlarla Beyt’in eşyasını koru! 
Senin gücün ve otoriten, yarın onların şiddet, güç ve hileleri karşısında 
mağlup olmayacaktır!”

Abdülmuttâlib duadan sonra yanındakilerle birlikte Mekke civarın-
daki dağlara çıkıp Ebrehe’nin şehre girince ne yapacağını gözetlemeye 
başladı.

Ebrehe ertesi sabah erkenden fil ordusunu hazırladı, harp düzenine 
soktu. Mekke’ye girmeyi planladı. Güya Kâbe’yi süratle yıkıp Yemen’e 
dönecekti. Ancak ordusunun önünde yer alan o iri fil Mekke’ye doğru 
bir adım bile atmıyordu. Üstelik bir de çökmüştü. En usta fil sürücüleri 
bütün hünerlerini gösterdilerse de fil bir türlü kalkmıyordu. Hatta demir 
çubuklarla cildinde yaralar açtılarsa da fil bana mısın demiyordu. Buna 
karşılık Mekke dışındaki yönlere çevrilince hızla kalkıyor ve koşarcasına 
yürümeye başlıyordu. Mekke’ye çevrilince ise tekrar çöküyordu.
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Bu esnada Allah Teâlâ Ebrehe ordusuna deniz tarafından kırlangıç-
lara benzer kuşları yolladı. Bu kuşlar, saldırıya geçmişti. Bir çeşit savaş 
uçaklarını andıran manevralarla ağızlarında taşıdıkları mercimek-nohut 
büyüklüğündeki taşları Ebrehe askerleri üzerine boşaltıyorlardı. Her biri 
üç taş taşıyordu, her bir taş bir askere isabet ediyor ve ölümüne sebep 
oluyordu. Kuşların bombardımanı neticesinde Ebrehe ordusu, müthiş 
bir bozguna uğradı. Herkes kaçacak, sığınacak bir yer arıyordu. Fakat bu 
ilâhî bombardıman karşısında o kadar şaşırmışlardı ki, oradan uzaklaş-
maya yol bile bulamıyorlardı.

Kuşların attığı taşlar, Ebrehe’ye de isabet etti. Vücudundan et parça-
ları, lime lime dökülüyordu. Dökülen yerlerden de kan ve cerahat akıyor-
du. Bu vaziyette San’a’ya kadar geldi, vücudunun etleri kopa kopa küçül-
dükçe küçüldü. Nihayet şehre döndükten bir süre sonra acı bir şekilde 
öldü, böylece tarihe ibret olarak geçti.

Abdülmuttalib ve diğer Mekkeliler bu vaziyeti gördüler, dağlardan 
şehre indiler. Tanık oldukları bu olay karşısında hayrete düştüler. [30]

Peygamber Efendimizin doğumundan yaklaşık 50-55 gün kadar 
önce cereyan etmiş olan Fil Vak’ası, Arap Yarımadası’nda hızla yayıldı. 
Arap Kabileleri arasında Kâbe’nin kutsallığı ve Mekke’nin; “Bekke” yani 
“Her saldırganın kafasının ezildiği yer olduğu” düşüncesi yaygınlaştı.

Kureyş’in, diğer kabileler arasındaki itibarı bir kat daha arttı. Bu se-
beple Kureyş’le ihtilâflı olan kabileler “Onlara Allah’ın yardımı gelir” ka-
naatiyle saldırmaktan vazgeçiyorlardı. Böylece diğer kabileler arasında, 
“Kureyş’in ilâhî himayeye eriştiği fikri” iyice yerleşti. Ayrıca bu hadiseden 
sonra Mekke ve civarında kurulan panayırlarda iktisadî hareketlerde his-
sedilir bir canlanma yaşandı. Ayrıca Mekke’de yaşayan Araplar Fil Vak’a-
sı’ndan sonra diğer Araplara karşı kendilerine bazı  imtiyazlar tanıyarak 
ek gelirler elde ettiler ve bunu diğer Arap kabilelrerine karşı dayattılar.

[30] Bk. İbn Hişâm, es-Sîretün-Nebeviyye, I, 44-58; İbnü’1-Esîr, el-Kâmil, I, 442-453; Taberî, 
Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, II, 108-117; İbn Kesîr, el-Bidâye, II, 170 vd.d.; Mustafa 
Fayda, “Fil Vak’ası”, DİA, XIII, 70-71.
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Milâttan sonra 570-71 yıllarında cereyan eden bu olay Kureyş Ka-
bilesi üzerinde de büyük etki yaptı. O yıla “Senetü’l-Fîl/Fil Yılı” denildi. 
Hatta Kureyşliler zamanla “Allah Teâlâ’nın Kutsal Kâbe’yi koruması hadi-
sesini kendilerinin korunması şeklinde anlayarak” bunu diğer kabilelere 
karşı bir imtiyaz olarak kullanmaya kalkıştılar: “Biz Beyt-i Haram’m mü-
tevellileriyiz, Mekke’nin sâkinleriyiz. Araplar arasında hiç bir kabilenin 
fertleri bizimle denk olamazlar. Bu sebeple onlar bize özel saygı göster-
melidirler. O halde Beytü’l-Haram’a gelen diğer Arapların takdis ettik-
leri şeyleri biz takdis etmeyelim. Herkesin hürmet ettiği şeylere biz de 
hürmet edersek Arap Kabileleri kendileriyle aramızda bir fark olmadığını 
sanabilirler...” demeye başladılar. Bu düşünceden hareketle Hac günlerin-
de diğer kabilelerin yaptığı bazı şeyleri yapmaktan uzak durdular ve bazı 
şeyleri de onlara dayattılar.

Dışarıdan gelen Araplar, ancak Kureyş’in hazırlayıp kendilerine vere-
ceği elbise ile Kâbe’yi tavaf edebilir olmuştu. Hatta Kureyş’in hazırladığı 
elbiseler yetişmeyince icâbında çıplak olarak tavafa mecbur kalıyorlardı. 
Çünkü kendi elbiseleriyle tavaf etmeleri yasaktı. Arap büyüklerinden 
biri kendi elbisesiyle tavaf etmeye mecbur kalırsa tavaftan sonra bir daha 
onu ne kendisi ne de başkası giyemezdi. Bu tutum zamanla yiyeceklere 
de teşmil edildi. Yani dışarıdan gelenler kendi yiyeceklerini bile yiyemi-
yorlar, ancak Kureyş’in verdiği yiyecekleri yemeye mecbur kalıyorlardı. 
Bu bid’atlar Hz. Muhammed (sas) zamanına kadar sürüp gelmiş ve onun 
zamanında tamamı kaldırılmış, yerine İslâmî Hac esasları geçerli olmuş-
tu. Kur’ân-ı Kerîm’de 105. Sûre, Fil Vak’asını anlatır ve aynı adla anılır. Bu 
sûre meâlen şöyledir:

“Ey Muhammed! (Kâbe’yi yıkmağa gelen) fil sahiplerine Rabbi’nin ne 
ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üze-
rine sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin 
gibi yaptı.”[31]

[31]  Fil, 105/1-5.
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Meşhur müfessirlerimizden Elmalılı Hamdi Efendi “Hak Dini Kur’ân 
Dili” adlı eserinde bu sûreyi tefsir ederken önemli bir yorum yapar ki 
özetle şöyledir:

Müfessirler, insanları, olayın ne olduğundan ziyade nasıl olduğu 
noktasında düşündürmek ve ibret aldırmak isterler. Çünkü olayın nasıllı-
ğındaki incelik üzerinde düşünülmezse iç yüzü yeterince idrak edilemez.

Allah Teâlâ Ebrehe ordusunu akıllara gelmez bir hızla yenik ekin tar-
lasına çeviriverdi. Askerlerine, fillerine ve daha başka araç-gereçlerden 
oluşan maddî gücüne çok güvenen, hatta hiç yenilmeyeceğini sanan Eb-
rehe ordusunu semâvî bir âfetle yenik ekin yaprağı gibi ansızın yerlere se-
rip perişan ediverdi. Bunu böyle yapıveren Yüce Allah’ın, dilediği zaman 
bunların benzerlerine de hatıra gelmez musibetler verebileceğinde şüphe 
edilir mi? Bu ilginç olay fil ordusu hakkında ne kadar feci ve korkutucu 
bir azap olmuşsa, Mekkeliler hakkında da o ölçüde ibret alınması gereken 
harikulâde bir nimet ve Rabbânî bir âyet olmuştur. Fakat bu, o zaman 
müşrik olan ve Kâbe’yi putlarla dolduran Mekkelileri himaye için değil, 
hatta sadece Kâbe’ye olan ilâhî îtinâdan dolayı değil, “Tavaf edenler, kendi-
ni ibâdete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun”[32] 
emri veçhile o Beyt’i temizlemek ve tevhidi yücelterek ilân etmek için, 
dünyaya gelmek üzere bulunan Hz. Muhammed’in zâtının doğumuna 
mukaddime olarak onun şânına/hürmetine özellikle ilâhî yardımı ifade 
eden Rabbânî bir fiil olduğuna işaret içindir. Bu sebeple sûrenin başında, 
“Elem tera keyfe fe‘ale rabbüküm” buyurulmamış “Rabbüke” buyurulmuş-
tur. Buradan hâsıl olan mânâ iki sûre sonra “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser” diye 
özetlenecektir. Bu anlamda Fil Sûresi, Peygambere manevî ikram ile kad-
rini yüceltme, mü’minlere müjde, kâfirleri korkutma ve bilhassa o nime-
tin kadrini bilmeyen Kureyş kâfirlerine azardır.

Fil Vak’ası, dinsizlere karşı cidden önemli bir olaydır. Çünkü bir takım 
kuşların gönderilerek bir millete dokunmadan diğer bir milleti taşlamala-
rı ve neticede ölümlerine sebep olmaları, tabiat kanunlarıyla açıklanma-
sı mümkün olmayan bir durumdur. Üstelik benzeri bir takım rivayetler 

[32]  Bakara, 2/125.
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hakkındaki “zayıftır” görüşü de bu olay hakkında geçersizdir. Çünkü Fil 
yılı ile Hz. Muhammed (sas)’in  peygamberliği arasında 40 yıl geçmiştir. 
Resûlullah (sas), bu sûreyi okuduğu zaman Mekke’de bu olayın görgü ta-
nığı olmuş durumda hayli kalabalık bir kitle, karşısında duruyordu. Şayet 
olayın bu şekilde nakli zayıf olsaydı onlar: “İşte yalanını tuttuk” diye el-
bette yüzüne vurmak isterlerdi. Hâlbuki bu konuda: “Hayır, öyle bir şey 
olmadı, yalan söylüyorsun” diye inkâr ve itiraza kalkışan kimse çıkmadı. 
O halde bu sûrede anlatılan olay, doğruluğu hakkında hiçbir tereddüt ta-
şımaksızın tarihe geçmiştir.[33]

ibretler:

Bu vak’adan ve vak’anın Fîl sûresnde aktarılmasından alınacak ibrete 
gelince, bu konuda üç ana nokta öne çıkmaktadır:

Kâbe’yi tahribe yönelmiş Ebrehe ordusu, tamamen Rabbânî bir yar-
dımın neticesinde gayesine asla erişemeyip perişan olmuştur.

 Kureyş azgınlarının bütün mal, mülk ve sair maddî imkânlarla Resûl-i 
Ekrem (sas)’e  tuzak kurmak isteseler de tuzaklarının kendi başlarına ge-
çirileceğine işaretle hem Peygamber Efendimize hem de mü’minlere te-
selli ve moral verilmiş, Cenâb-ı Hakk’ın kudretine karşı hiçbir mal mülk, 
hile ve oyunun geçerli olamayacağı anlatılmıştır.

Mekkeli müşriklere, önceden haberdar oldukları bir olayın acı sonu-
cu hatırlatılarak Kurân-ı Kerim’e ve Resûl-i Ekrem (sas)’e  karşı düşman-
ca tavırlar sergiledikleri takdirde kendilerinin de böyle bir cezaya çarptı-
rılabileceği Cenâb-ı Hak tarafından ihtar edilmiştir. [34]

[33]  Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IX, 6110. Müfessir, Fahr-i Razî’nin değindiği 
bir konuyu da şöyle nakleder: Kureyş kâfirleri, öteden beri Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı. 
Şüphesiz ki bu durum, Kâbe’nin duvarlarını yıkmaktan daha çirkin bir kabahattır. Allah 
Teâlâ azabı, niçin tahribe yönelenlere musallat kıldı da onu putlarla dolduranlara indirmedi? 
Bunun cevabı şöyle olur: Çünkü Kâbe’ye putları koymak Allah’ın hakkını çiğnemek, tahrip 
ise halkın hakkını çiğnemektir… Şer’-i ilâhîde dünyevî ceza, kul haklarının çiğnenmesi 
dolayısıyladır. Mücerret Allah hakkının çiğnenmesi halinde azap, âhirettedir. Bk. Elmalılı, 
Hak Dini Kur’ân Dili, IX, 6146.

[34]  Bkz. Mustafa Çağrıcı, “Fîl Sûresi”, DİA, XIII, 69-70.
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abdülmuttalib’in ÇocuKları

Abdülmuttalib’in on oğlu, altı kızı olmuştu:

Oğulları: Abbas, Hamza, Abdullah, Ebû Tâlib[35], Zübeyr, Hâris, 
Hacl, Mukavvim, Dırar, Ebû Leheb.[36]Kızları: Safiyye, Ümmü Hakîm 
Beyzâ, Atîke, Umeyme, Ervâ, Berre.[37]

Erkek çocuklarından Abdullah, Ebû Tâlib ve Zübeyr’in anneleri Amr 
kızı Fâtıma’dır. Dolayısıyla Peygamberimizin babası Abdullah ile Ebû Tâ-
lib ve Zübeyr ana bir, baba bir kardeştirler.

abdullah’ın Kurban edilmek istenmesi:

Hatırlanacağı üzere Abdülmuttalib, Zemzem Kuyusunu açarken 
hemşehrilerinin itirazlarıyla karşılaşmış, üstelik erkek evlâdının azlığıyla 
ayıplanmış, o da on erkek evlâdı olursa birini kurban edeceğini adamıştı. 
Aradan zaman geçti ve on oğlu oldu. Bu arazusu gerçekleştikten sonra 
gördüğü bir rüya üzerine adağını hatırlamış, çocuklarından hangisinin 
kurban edileceğini belirlemek için kur’a çekmiş ve ogünkü oğullarının 
veya aynı anneden doğanların en küçüğü olan Abdullah’a çıkmıştı. Ab-
dülmuttalib, oğlu Abdullah’ı harem dâhilinde bulunan kurban kesme 
yerine götürdü. Ancak bunu gören Abdullah’ın ağabeyleri, dayıları ve 
Kureyş’in ileri gelenleri buna şiddetle karşı çıkarak sözkonusu gelişmeyi 
engellemek için harekete geçtiler. Onlara göre “Bu, çok kötü bir gelenek 
olacak; herkes, oğullarından birini kurban etmeyi şerefli bir iş saymaya 
başlayacak, neticede insanların türeyip çoğalması tehlikeye düşecekti. 
Dolaysıyla yapılması düşünülen iş, doğru bir şey değildi.”

Kayınbiraderi Mugire b. Abdullah da eniştesi Abdülmuttalib’i oğlu-
nu kurban etmekten sakındırıyordu; Hicaz’ın ünlü kâhininden (Arrâfe) 
bahsederek ona gidilmesini ve göstereceği çarenin uygulanmasını tavsiye 
etti.

Bu sıralarda Hayber’de bulunan kâhine hep birlikte gittiler. Önce 
Medine’ye vardılar, oradan Hayber’e geçtiler. Kâhinin yanına varınca Ab-

[35]  Ebû Tâlib’in asıl adı, Abdumenaf’tır.
[36]  Ebû Leheb’in asıl adı, Abdüluzza’dır. 
[37]  İbn Hişâm, es-Sîre, I, 113.
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dülmuttalib, meseleyi olduğu gibi anlattı. Kâhin, düşüneceğini ve ancak 
bir gün sonra cevap verebileceğini söyledi. Ertesi gün tekrar geldiklerin-
de kâhin, “Mekke’de bir insanın diyetinin ne kadar olduğunu” sordu ve 
“on deve” olduğunu öğrendi. Sonra da şöyle dedi: “Şimdi hemen ülkeni-
ze dönün! Adanan kişi ile on deve arasında kur’a çekin. Ok adanana çı-
karsa develerin sayısını Rabbiniz razı oluncaya kadar onar onar artırın ve 
çekmeye devam edin. Ok develere çıkınca, adanan kişinin diyeti olarak 
yani kurtuluş akçesi olarak develeri kurban edin. Çünkü artık Rabbiniz 
razı olmuş ve adanan kişinin hayatı da kurtulmuş sayılır.”

Abdülmuttalib ve yanındakiler Mekke’ye dönüp Kâbe avlusunda Ab-
dullah ile on deve arasında kur’a çektiler. Abdülmuttalib, Allah’a yalvarıp 
yakarıyordu. İlk dokuz çekilişte kur’a hep Abdullah’a isabet etti. Nihayet 
onuncu çekilişte develere çıktı. Böylece 100 deve kurban edilecek ve Ab-
dullah’ın hayatı kurtulacaktı. Develer kesildi, eti Mekkelilere ikram edil-
di. Bu develerin etinden insan, hayvan, kurt, kuş yararlanmayan kalmadı.[38]

Hz. Peygamber (as.)’in, hem atası Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in 
hem de babası Abdullah’ın kurban edilmekten kurtulduklarını kastede-
rek: “Ben iki kurbanlığın oğluyum” dediği naklolunur.[39]

[38]  İbn Hişâm, es-Sîre, I, 160 vd.d.; İbn Sa’d. et-Tabakât, I, 88 vd.d.; Taberî, Târîhu’l-Ümem 
ve’l-Mülûk, II, 172 vd.d.; Mevlânâ Abdülbâki, Meâlimü’l-Yakîn Fî Sîret-i Seyyidi’l-Mür-
selîn, s. 18 vd.

[39]  Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 199-200.



41521. DERs  Hz. Peygamber’in (s.a.s) Babası ve Dedeleri

Abdü’l-Bâkî, Mevlâna, Meâlimü’l-Yakîn Fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn, Mat-
baa-i âmire, İstanbul 1261. 

Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ,II, (Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî), Beyrut 1351.

Algül, Hüseyin, “Hilfü’l-Mutayyebîn”, DİA, XVIII, 32-33.

Apak, Âdem, Anahatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi Ve Kültürü, Ensâr 
Neşriyât, İstanbul 2012.

Apak, Âdem, İslâm Tarihi -I- Hz. Muhammed (s.a.v) Dönemi, Ensâr Neş-
riyât, İstanbul 2009.

Avcı, Casim, Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı, İstanbul 2008.

Avcı, Casim, “Kureyş (Benî Kureyş)”, DİA, 442-444.

Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, Dârü’l-Maârif Mısır 1959.

Çağrıcı, Mustafa, “Fil Sûresi”, DİA, XIII, 69-70.

Diyarbekrî, el-Hamîs, I-II, Beyrut ts. 

Elmalılı HamdiYazır, Hak Dini Kur’an Dili, I-IX, 3. Baskı, İstanbul 1970.

Ezrakî, Ahbâru Mekke, I-II, Mekke 1385/1965.

Fayda, Mustafa, “Adnân”, DİA, I, 391-392.

Fayda, Mustafa, “Fil Vak’ası”, DİA, XIII, 70-71.

Halebî-Ali b. Burhâneddin, İnsânü›l-Uyûn Fî Sîreti›l-Emîni›l-Me›mûn, 
I-III, (nşr. el-Mektebetü’l-İslâmiyye), Beyrut ts. 

İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I-XII, Beyrut 1385.

Kaynakça



416 Hz. Peygamber Dönemi (sas) siyer Coğrafyası  

İbn Hişam, es-Sîre, I-IV, (nşr. Mustafa es-Sekâ v.dgr.), Mısır 1355/1936.

İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, Beyrut 1974.

İbn Kuteybe ed-Dineverî, el-Maârif, Beyrut 1390/1970.

İbn Sa’d, et-Tabakâtü›l-Kübrâ, I-IX, Beyrut ts. 

Köksal,  M. Âsım, Hz. Muhammed Aleyhisselâm Ve Ataları Mekke Devri, 
İstanbul 1987.

Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, I-V, (haz. Hayreddin Karaman v.dgr.), 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006. 

Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Mudar (Benî Mudar)”, DİA, XXX, 358-359.

Müslim, İmam Ebu’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc el-Kureşî en-Nisâbûrî 
(261/874), Sahîh-i Müslim, thk. Muhammed Fuad Abdulbâki, I-V, Beyrut 
1972.  

Müslim, el-Câmiü’s-Sahîh, terc. Mehmed Sofuoğlu, I-VIII, İstanbul 1386 
(1967).

Sarıçam, İbrahim, Emevî-Hâşimî İlişkileri İslâm Öncesinden Abbasîlere Ka-
dar, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997

Şehristânî, el-Milel Ve’n-Nihal, (nşr. Muhammed Seyyid Geylânî), I-II, Dâ-
rü’l-Ma’rife Beyrut 1395/1975. 

Taberî, Târîhu’l-Ümem Ve’l-Mülûk, I-XIII, el-Matbaatü’l-Hüseyniyye 
Ve’l-Mısriyye Mısır 1326.  

Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, el-Câmiü’s-Sahîh, I-V, (neşre hazırlayan: Ah-
med Muhammed Şâkir), Mısır 1357/1938.

ez-Zebîdî, Zeynüddin Ahmed, Sahîhi Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Ter-
cemesi Ve Şerhi, I-XII, (trc ve şrh. Ahmed Naim-Kâmil Miras), Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1957-1973. 


