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ÖNSÖZ 

Hamd; kudretiyle insanı yoktan var edip onun canını, malını, ırzını, dînini ve 

aklını muhterem kılarak bunları koruma altına alan, insanı hikmetiyle konuşturan ve 

insanlara yol gösterici Peygamberler gönderen Allah’a,  

Salât ve selâm da; bizim için “en güzel örnek olan” ve “âlemlere rahmet 

olarak” gönderilen Rasûlullah’a,  (s.a.s) O’nun güzîde âline, ashâbına ve ümmetinin 

üzerine olsun.  

Hz. Peygamber’in 63 yıllık yaşamının 53 yılı Mekke’de; 10 yılı da Medine’de 

geçmiştir. Bu ömür çizgisinin 23 yıl gibi kısa bir süresi tebliğ ile geçmiştir. Bu tebliğ 

döneminde büyük dînî, siyasî ve sosyal değişiklikler meydana gelmiştir. Toplumun 

bütün alanlarını ilgilendiren bu değişimin adı İslâm’dır. Bu, tarihteki değişimlerin en 

büyüğü ve en köklü olanıdır. Doğal olarak bu ilahi değişimi gerçekleştiren Hz. 

Peygamber’in hayatı, tarih boyunca ilim adamları tarafından incelenmiş ve 

birbirinden değerli yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Çünkü Rasûlullah, nev-i şahsına 

münhasır bir önderdi. Dolayısıyla da her yönü araştırmalara, araştırmacılara konu 

olmuştur. Şöyle ki yerli ve yabancı; Müslüman, gayr-i müslim yazar ve 

akademisyenler bu sahada çeşitli araştırmalar yapmışlar, yapmaya da devam 

edeceklerdir. Bu kadar çalışmaya rağmen insanlığın en büyük hidayet rehberi olan 

Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili hâlâ kaleme alınmamış yönler ve 

değerlendirmelerin olduğu da bilinen bir gerçektir.  

Temel amacı insanı kazanmak olup bunu sevgi ve hoşgörü ile gerçekleştiren 

Hz. Peygamber’in öldürme, özellikle de insan öldürme ile ne ilgisi olabilir? Başka 

bir ifadeyle Rasûlullah niçin bazı insanların öldürülmesini emretmiştir? Acaba İslâm 

Tarihi rivayetlerine yansıyan birtakım hâdiselerin arka planı nedir? Nedenleri ne 

olabilir? gibi bazı sorular bizi böyle bir araştırma yapmaya sevk etmiştir. Bunu 

araştırmaktaki amacımız, tarihe yansıyan bilgilerin bilimsel bir yaklaşımla 

incelenerek bu noktada ilmî tespitlerin yapılmasıdır. Bu araştırmanın bilimsel ve 

akademik bir düzeyde yapılmasının önemli gerekçeleri vardır. 

Araştırmamız, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş’te konunun 

önemi, sunumu, sınırlandırılması, çalışmamızda kullandığımız metot, 

yararlandığımız kaynaklar ve öldürme ile ilgili âyet ve hadîsler üzerinde 
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durulmuştur. Ayrıca konuya altyapı oluşturacak genel açıklamalarda bulunulmuş ve 

konunun çerçevesi belirtilmiştir. Birinci bölümde, Mekke’nin fethinden önce 

öldürülmesi emredilen müşrikler, Yahûdiler ve Münâfıklar üzerinde durulmuştur. 

Özellikle Hz. Peygamber döneminde öldürülmesi emredilen kişiler denildiğinde hep 

fetih günü kanı heder edilenler akla geldiği için fetihten önce öldürülmesi emredilen 

kişilerin çoğunlukla göz ardı edilmesi sebebiyle bu bölümde bu alana ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Şöyle ki ilk dönem târih kaynaklarında dağınık halde bulunan rivâyetler 

toparlanarak aktarılmaya gayret edilmiştir. Kaynaklarda verilen bilgiler ışığında bu 

kimselerin cezalandırılmalarına neden olan etkenler detaylı bir şekilde incelenmeye 

çalışılmıştır. Özellikle bu kişilerin öldürülmesine giden süreçte hangi nedenlerin 

etkili olduğu noktasında çıkarımlarda bulunulmuştur. İkinci bölümde, Fetih günü 

haklarında gıyâbî ölüm cezası verilen kişiler üzerinde detaylı olarak durulmuştur. 

Genel aftan istisnâ edilen bu şahısların suçları ve görüldükleri yerde öldürülmelerine 

neden olan etkenler, detaylı bir şekilde incelenerek araştırılmıştır. Kaynaklar arasında 

karşılaştırma yapılarak bazı mülâhazalarda bulunulmuştur. Üçüncü bölümde ise bu 

kişilerin haklarında ölüm emri verilmesine sebep olan etkenler üzerinde durulmaya 

gayret gösterilmiştir. Bu bölümde sebeplerini tespit etmek suretiyle kanı heder 

edilenler hakkında bir kanaat oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmamız sonucunda, bu 

kimselerin öldürülmelerine neden olduğuna inandığımız başlıklar belirlenerek alt 

başlıklar yardımıyla konunun daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır.  

Özellikle yukarıdaki bölümlerde öldürülmesi emredilen kişiler tahlîle tâbi 

tutularak değerlendirilmiş ve öldürülmelerine neden olan etkenler detaylı olarak 

aktarılmaya çalışılmıştır. Sonuçta da konunun genel bir değerlendirmesi yapılmış ve 

konuyla ilgili yaptığımız tespitlerimiz ve kanaatlerimiz belirtilmiştir.  

 Bu çalışmamın hazırlanmasında kıymetli vakitlerini bana ayırarak çalışmamı 

yönlendiren, yardımlarını benden esirgemeyen, tavsiye ve tenkitleriyle bana 

rehberlik yapan danışman hocam sayın Doç. Dr. M. Bahaüddin VAROL’a, 

teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca araştırmam esnasında emeği geçen fakülte 

hocalarım başta olmak üzere çok kıymetli vakitlerini bize ayıran tüm dost ve 

meslektaşlarıma en içten duygularımla teşekkür etmeyi bir görev telakki ediyorum. 

          Konya-28. 05. 2009                                                            Veysel AKTÜRK 
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ÖZET 

Bu çalışma Hz. Peygamber döneminde öldürülmesi emredilen kişiler ve 

bunların öldürülme sebeplerini içermektedir. Hz. Peygamber’in tebliğinde 

hiçbir zaman zorlamaya gitmediği gerçeği sabitken nasıl olmuştur da birilerinin 

öldürülmesini emretmiştir. İlk bakışta tezat gibi görünen bu uygulama 

günümüzde istismar edilmeye müsait bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu konuda bize ulaşan rivayetlerden şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Hz 

Peygamber’in bu uygulamaları keyfi bir nitelik taşımamakla birlikte 

öldürülenler küfürleri veya İslâm’ı kabul etmedikleri için öldürülmemişlerdir. 

Zira İslâm düşünce ve inanca saygı duymayı emretmektedir. Hz Peygamber fiili 

mücadeleye girişmediği ve insanların saadetine engel olmadıkları müddetçe 

kimse hakkında ölüm kararı vermemiştir. Başka bir deyişle Rasûlullah, 

kesinlikle düşünceyi cezalandırmamıştır. Ayrıca bu kimseler günümüz evrensel 

hukuk kararlarından bir veya birkaçını ihlal etmişlerdir. Kısaca Hz. 

Peygamber’in vermiş olduğu ölüm kararları hakkın ve adaletin yolunu 

tıkamaya kalkışan kişilerin tasfiye edilmek suretiyle İslâm’ı, adaleti, huzuru ve 

barışı toplumda hâkim kılma adına verilmiş kararlardır.  
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SUMMARY 

This study includes the persons who were ordered to be killed in Prophet 

Muhammad Time and the reasons of their death. How was it happened that 

Prophet Muhammad ordered anyone to be killed as the truth is absolute that he 

did never use force in his notifications?  This application which looks like 

contrast at first look is a subject which is available to abuse today. The result 

which is taken from the rumors about this subject is like this: These 

applications of Prophet Muhammad are not arbitrary and the killed persons 

were not killed for not accepting Islam or for their swearing. In addition that 

Islam orders respecting to thought and belief. Prophet Muhammad did not give 

death decision about someone who did not make actual combat or who did not 

prevent the felicity of people. In other words it is absolute that Prophet 

Muhammad did not punished thought. And also those persons, who were 

ordered to be killed, violated some of today’s universal laws. Briefly, these death 

decisions which were taken by Prophet Muhammad were decisions which were 

taken for domination of Islam, justice and peace in community by killing those 

persons who were trying to block the way of justice. 
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KISALTMALAR 

 

a.g.e.  : Adı geçen eser 

a.g.md. : Adı geçen madde 

a.g.m.              : Adı geçen makale 

b.      : İbn, bin 
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c.                     : Cilt 
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 1

GİRİŞ 

Rasûl-i Ekrem’e, nübüvvet verildiği günden, görevini tamamladığı güne 

kadar 23 yıllık bir süre geçmiştir. Bu kısa zaman diliminde hem Kureyş 

müşriklerinden hem de Yahûdîler’den başta Rasûlullah olmak üzere Müslümanlar 

birçok sıkıntı görmüşlerdir. Mekke ve Medine dönemine dair Sîyer, Meğâzî ve 

Tabakât kitaplarına baktığımızda Hz. Peygamber, bu saldırılara hiçbir zaman 

misliyle karşılık vermemiş olduğu görülür. Yani Rasûlullah, nefsi için cezalandırma 

yoluna gitmemiş, her zaman ilk planda af yolunu tutmuş ve bağışlamayı tercih 

etmiştir.  

Hz. Peygamber; şahsına ve güzîde ashâbına yapılan eziyet, zulüm ve 

hıyânetlere sabrederek, kendilerine bunları yapanları kazanmaya çalışmıştır. O’nun 

bütün hâl ve hareketleri, gülmesi, ağlaması, barışı, savaşı insanlığın geleceği ve 

İslâm için olmuştur. “Alemlere rahmet olarak gönderilen”1 bir Peygamber’in bu 

vasıflarla ön plana çıkması doğaldır. Bütün insanları bir vücuda benzetecek olursak o 

bedende hem faydalı hem de zararlı hücreler vardır. İnsan vücudu, hem içte hem de 

dışta maruz kaldığı etkileşimler yüzünden rahatsızlanabilmektedir. Vücudun selameti 

için rahatsız olan yerin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu bazen ameliyatla bazen de 

ilaç, iğne vb. tedavi yollarından birisiyle giderilmeye çalışılır. Burada özellikle 

doktorun önermiş olduğu tedâvi yöntemi titizlikle uygulandığında hasta, yeniden 

sağlığa ve sıhhate kavuşulabilmektedir. Doktorlar insanın sağlığı için bazen insanın 

zararlı/hasta organını kesip almaktadırlar. Meselâ yapılan onca tedâviler sonucunda 

netîce alınamayınca kangren olmuş organlar doktorlar tarafından kesilip atılmaktadır. 

Bir nevi insanlığın manevi doktorları olan Peygamberler de zaman zaman bu yola 

başvurmuşlardır. Rasûl-i Ekrem’de bu yolu hayatında toplumun selâmeti ve huzuru 

için uygulamıştır.  

İslâmiyet’in yayılışı noktasında temel olarak üç görüş vardır. Bunlardan ikisi, 

ifrât ve tefrîte kaçan görüşler olup objektiflikten uzak olması hasebiyle 

mahzurludurlar. Yani İslâm’ın yalnızca kılıç zoruyla yayıldığı iddiası ne kadar yanlış 

ise İslâm’daki cihâd ayetlerini görmezlikten gelmek de doğru değildir. Çünkü İslâm 

dîni barışı ve huzuru esas almakla birlikte hak-hukuk tanımayan, sözden anlamayan 

                                                           
1 Enbiyâ 21:107. 
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kişilerin saldırılarına son vermek için gerekli durumlarda savaşa izin vermiştir. Zaten 

Kur’ân-ı Kerim’i en iyi anlayan ve Kur’ân’ı hayatının merkezine oturtan Hz. 

Peygamber: “Ben rahmet ve savaş peygamberiyim.”2 buyurarak bu gerçeği belîğ bir 

şekilde ifade etmiştir. Birinci görüş batılılar tarafından ileri sürülen hiçbir sağlam 

tarihî delîle dayanmayan ve sırf İslâm’ı karalamak amacıyla ileri sürülmüş bir 

iddiâdır. İkinci görüş ise Kur’ân-ı Kerim’deki cihâd ayetlerini ve Hz. Peygamber’in 

fiîlen savaşlara iştirâk ederek orduyu komuta ettiğini göz ardı eden ve ayrıca bu 

konudaki hadislerini görmezden gelen bazı Müslüman guruplara aittir.  Bu grupların 

yaklaşımı Fanatizm’in bir sonucu olup bilimsellikle alâkası yoktur. Dolayısıyla da 

ileri sürülen bu görüşler tutarlı değildir. Rasûlullah, savaşın kaçınılmaz olduğu 

zamanlarda savaşmıştır. Bunun en temel nedeni ise hiç kuşkusuz Allah’tan aldığı 

vahyin insanlara ulaştırılması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Zaten cihâdın 

temel esprisinden teblîğin önündeki engelleri kaldırmak,3din hürriyetini temin etmek 

ve İslâm toplumunu tesis etmek için yapılan mücâhede anlaşılmaktadır.4 

Putlara tapmada mutaassıp olan Kureyş’in ileri gelen yöneticileri tebliği 

durdurabilmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymuşlardır. Rasûlullah’ın 

bütün iyi niyet ve davranışlarına karşı İslâm düşmanları hep kötülükle karşılık 

vermişlerdir. Onların tevhid’e karşı giriştikleri tüm olumsuz ve yıkıcı davranışları 

sonucunda güzellikten anlamayan bu tip insanların anladığı dilden karşılık verilmesi 

zaruret olmuştur. Çünkü bu,  toplumda huzurun ve barışın tesisi ve idâmesi için 

gerekli bir tedbirdir. Zamanında alınmayan tedbirlerin çok daha ağır sonuçlar 

doğuracağı tarihle sabittir. Tevekkül ve tedbir noktasında son derece hassas olan Hz. 

Peygamber, toplumun geleceği için işi sıkı tutmuş ve tedbiri hiçbir zaman elden 

bırakmamıştır. 

Özellikle şâirler vasıtasıyla İslâm düşmanları, Rasûlullah başta olmak üzere 

Müslümanların izzet-i nefislerini rencide etmekten sakınmamışlardır. Hattâ 

Müşrikler, bu şiirlerin halk nezdinde yayılması, toplumda kamuoyu oluşturması için 

gayret göstermişlerdir. Onların bu davranışları karşısında artık yalnız öğüt ve 

yumuşak davranmanın yeterli olmayacağı anlaşılmıştır. Cihâd’a izin veren ayetlerin 

                                                           
2 Ahmet b. Hanbel,(241/855) Müsned, I-VI, Beyrût, 1398/1978, V, s, 405. 
3 Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, Ankara, 1997, s, 292-294. 
4 Ahmet Önkal, Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, Konya, 2000, s, 201-203. 
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inmesiyle de İslâm dâvetinin ilerlemesini engellemeye çalışanlara karşı kuvvet 

kullanılmaya başlandı. Özellikle şâirlerin toplumdaki yüksek konumu dikkate 

alındığında söyledikleri şiirlerle şâirler, insanların fikirlerine, zihinlerine hatta 

kalplerine hâkim oldukları görülmektedir. Sözün gücünden istifade etmek isteyen 

müşrik liderler her zaman şâirlerden faydalanmışlardır. Şâirler, Hz. Peygamber ve 

İslâm aleyhinde söyledikleri şiirlerle putperestliğin tevhîd inancı karşısında revaç 

bulması için devamlı çalışırlardı. Kaynaklara objektif olarak bakıldığında 

görülmektedir ki çözümü güç kullanmada gören ve bunu en başta da icraata koyan 

Müşrikler olmuşlardır. İslâm’ın yayılışını, fikirleriyle söndüremeyenler, silahla 

söndürme mantığına girişmişlerdir.5 

İslâm Mekke’de zuhur ettiğinde Hicaz bölgesinde putperest müşriklerin 

yanısıra Haniflik,  Sabiîlik, Ehl-i Kitap olan Yahûdi ve Hıristiyan inancının 

mensupları da vardı.  Öldürülmesi emredilen kişiler arasında hangi din mensupları 

vardır? Hz. Peygamber, İslâm’ı tebliğ ederken bu beş inançtan hangileri kendisini 

daha çok uğraştırmıştır? Tarihi kaynaklara bakıldığında İslâm’ın ve Müslümanların 

en şiddetli düşmanları Müşrikler, Yahûdiler ve Münâfıklar olmuşlardır.6 Mekke 

döneminde Müslümanlar, Müşriklerin bütün saldırılarına karşı sabretmek süretiyle 

silahlı çatışmadan hep uzak durmuşlardır. Bu durum müşriklerin saldırılarını ve 

taşkınlıklarını daha da artırdı. Hâlbuki Hz. Peygamber, zorla Müslüman olmaları için 

onlara baskı yapmıyordu. Rasûlullah, onlara karşı devamlı barışçı bir politika tâkip 

ediyordu. Ancak Müşrikler, Rasûlullah’ın bütün iyi niyet ve girişimlerini sürekli 

sûiistimâl ettiler. Kısaca Mekke dönemi’nde müşrikler, Müslümanlara yaşam hakkı 

tanımadılar. Buna bağlı olarakta Müslümanlar Habeşistan’a ve Medine’ye hicret 

etmek zorunda kaldılar. Mekke’li müşrikler, Müslümanları burada da rahat 

                                                           
5 Ömer Nasuhi Bilmen, çev: Ebubekir Subaşı, Önderimiz Hz. Muhammed, İst., 2007, s, 57-61. 
6 Bu görüşe sahip insanların kültür seviyesi bir gerçeği ortaya koymaktadır. O da şudur: Putperestlerin 
çoğunluğu okur-yazar değildir yani cahil bir topluluktur. Dolayısıyla da bu insanların kandırılması çok 
kolaydır.  Kitlelerin çoğunluğu entrikacı, propagandist müşrik şâirlerin sözlerinin doğru olup 
olmadığını araştırmadan İslâm’a düşman olmuşlardır. Bunların Hz. Peygamber ve İslâm’a olan 
düşmanlıklarını kuru inat, asabiyetçilik ve kısaca cehaletle açıklayabiliriz. Çünkü cahil halk daha 
kolay aldatılmaya müsaittir. İslâmiyet’in ilk dönemdeki en azılı ikinci düşmanı ise Yahûdilerdir.  
Yahûdiler ise çoğunlukla okuryazar bir millettir. Bunların İslâm düşmanlıkları ise cehaletten değil bile 
bile düşmanlıktır. Bunun sebebi de ahir zaman peygamberinin İsrailoğullarından değil de Araplar 
içerisinden çıkmasıdır. Münâfıklar’ın düşmanlığı ise daha çok dünyalık çıkardan yani makam 
mevkiden kaynaklanmaktadır. 
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bırakmadılar. Yahûdiler ve münâfıklarla işbirliği yaparak Müslümanlara zarar 

vermeye devam ettiler. Bu yıkıcı faaliyetlerin ardı arkası kesilmeyince Hz. 

Peygamber yaklaşık olarak on dört yıldır müşrikler başta olmak üzere Yahûdilere 

uygulamakta olduğu barışçıl politikayı dönemin şartları gereği değiştirmeye başladı. 

Daha doğrusu böyle yapmaya müşrikler tarafından zorlandı. Devamlı baskı altında 

tutulan ve Allah’ın vermiş olduğu hak daveti sadece güzel bir üslupla insanlara teblîğ 

eden, haksız yere engellenen ve yok edilmeye çalışılan birisi ne yapar? Boynunu 

onlara vurmaları için uzatır mı? Yoksa gücü yettiği kadar son çare olarak onlara karşı 

mı koyar? Bu sorulara verilecek cevapların verilen ölüm emirlerinin cevabını 

oluşturduğu bir gerçektir. Öldürülmeleri emredilen bu kimselerin suçları neydi? 

Durup dururken mi öldürülmüşlerdir? Yoksa meşru nedenlerden dolayı mı 

öldürülmüşlerdir? Çalışmada bu noktalara ışık tutulmaya çalışılacaktır. 

 

I. ARAŞTIRMA KONUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 A. Konu ve Kaynaklar 

1. Konunun Önemi, Amacı ve Sınırlandırılması 

Hz. Peygamber döneminde öldürülmeleri emredilen kişiler hakkında, gerek 

Arap dünyasında gerekse de ülkemizde yapılmış müstakil bir araştırmaya 

ulaşamadık. Yapılan çalışmalar daha çok bazı olaylara hasredilerek yapılmıştır. 

Meselâ “Kanı Heder Edilenler”, “Yahûdilerden Öldürülenler” gibi kısmî ve sınırlı 

olarak ele alınmıştır. Özellikle Mekke’nin fethi günü umûmî aftan istisna edilerek 

Ka’be’nin örtüsü altında dahi bulunsa haklarında gıyâbî ölüm cezası verilen kişiler 

hakkında ülkemizde yapılan bazı çalışmaların okuyucunun zihninde bazı olumsuz 

sorulara kapı araladığı bir gerçektir. Şöyle ki bazı araştırmacılar, rivayetleri tetkik 

etmeden aktardıkları için fetihten çok önce ölmüş olan ya da fetih günü öldürülmeleri 

emredilen kişiler arasında ismi kaynaklarda olmayan kişileri zikrettikleri 

görülmektedir. Yine bazı isimleri farklı yazılışları nedeniyle farklı kişilermiş gibi 

zikretmiş olmaları bazı yanlış bilgilenme ve anlamalara neden olmuştur. Örnek 

olarak zikretmek gerekirse Mahmud Es’ad “İslâm Tarihi” adlı çalışmasında 

Abdullah b. Hatal’ın üç cariyesinin ismini zikrederek ikisinin yani Kureybe ve 

Erneb’in öldürülüp, Fertanâ’nın ise affedildiğini zikretmektedir. Aynı şekilde Sadık 

Albayrak “Rahmet ve Savaş Peygamber’i”adlı eserinde İbn Hatal’ın şarkıcı 
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cariyelerinin üç tane olduğunu belirterek isimlerini de şöyle zikretmektedir: Kureybe, 

Kurtena ve İrtep’tir. Hâlbuki biraz dikkat edilse “İrtep” adında birisinin olmayıp 

onun aslında “Erneb” olduğu ve Kureybe ile Erneb’in aynı kişinin isimleri olduğu 

rivayetlerden anlaşılacaktır. Kaynaklarda Enes b. Züneym’in ismi fetih günü 

öldürülmeleri emredilen şahıslar arasında zikredilmediği halde Ekrem Şama’nın 

“Başlar ve Kılıçlar” adlı eserinde onun adını zikretmiş olması; ayrıca bu bölümün 

hacmini aşacağı için burada ismini zikretmediğimiz bazı eserlerde Hâris b. 

Tulâtıla’nın fetihten çok önce öldüğü halde fetih günü öldürülmüş gibi aktarılmış 

olması gibi bariz yanlışlar böyle bir çalışma yapmamızı gerekli kılmıştır. Çünkü bu 

hatalar doğal olarak fetih günü öldürülmesi emredilen ve öldürülen kişilerin sayısını 

fazla göstermektedir. Dolayısıyla da bu sayının fazla olması, büyük oranda kansız 

gerçekleşen Mekke’nin fethi’ne ve Hz. Peygamber’in hoşgörüsüne gölge düşürdüğü 

düşünülebilir. 

Bu çalışmamızda Hz. Peygamber hakkında ileri sürülmüş olan iki uç görüşü 

dışarıda bırakarak kaynakların bize tanıtmış olduğu Hz. Peygamber’in bu yönünü 

ilmi kriterlere dikkat ederek ışık tutmaya ve insanların faydasına sunmayı amaçladık. 

Şöyle ki günümüzde biri ifratı diğeri tefriti temsil eden iki uç fikir vardır. Bu 

görüşlerden birine göre Rasûl-i Ekrem, kan dökmekten zevk alan bir devlet başkanı; 

diğer bir uç görüşe göre ise Rasûlulullah, bütün maddi ve manevi olumsuzluklara 

rağmen herkese gül veren bir peygamber olarak ortaya konulmuştur. Böyle bir 

peygamber anlayışının gerçek Hz. Peygamber portresiyle bağdaşmadığını bu 

çalışmamızda delilleriyle ortaya koymaya çalıştık. Bu araştırmamızda hakkında 

doğrudan ya da dolaylı olarak öldürülme emri verilen kişilerin sayısı kırkı geçtiği 

için recmle öldürülen şahısları, Hendek Savaşı sonucunda Sa’d b. Muaz’ın vermiş 

olduğu hüküm gereği öldürülen kişileri araştırmamızın dışında bırakarak konumuzu 

sınırlandırdık. Ayrıca ismi belirtilmeyen ve kısâsla öldürülen bazı kişileri de 

araştırmamıza dâhil etmedik. 

Hz. Peygamber’in bütün yönleriyle subjektiflikten uzak, doğru bir şekilde 

anlatılması ve tanıtılmasının gerekliliği ortadadır. Çünkü Rasûl-i Ekrem’in yaptığı 

her davranış Müslümanlar, açısından takip edilmesi gereken bir yoldur. Onun için 

Hz. Peygamber’in vermiş olduğu bu öldürme emirlerinin iyi analiz edilmemesi ya da 

yanlış anlaşılması halinde toplumda istenmeyen olaylara kaynak teşkil edebilecektir. 
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Konunun hassas olup tarihte ve özellikle de günümüzde çokça tartışılan 

“İslâm=terör müdür?” sorusuna doğru ve tarafsız olarak cevap verebilmek için Hz. 

Peygamber’in vermiş olduğu öldürme emirlerinin aslının ortaya konulması 

gerekmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırısı ve karikatür kriziyle Hz. Peygamber’in 

savaşçı yönü ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır. Kasıtlı yapılan bu karalama 

faaliyetleri ve iftira kampanyaları bizim konumuzu teşkil eden bu öldürme emirleri 

hiç kuşkusuz ilmi gerçeklere dayanmaksızın suiistimal edilen bir alandır. Şöyle ki bu 

olaylar, Hz. Peygamber’in verdiği öldürme emirleri ile ilişkilendirilmekte ve insanlar 

yanlış yönlendirilmektedir. Bu yüzden bu konunun tarihi verileri dikkate alınarak 

ilmi kriterler çerçevesinde ele alınmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Zamanın şartları 

göz önüne alınarak bu surecin iyi ve doğru tahlil edilip anlaşılmasına bir nebze 

katkıda bulunmak amacıyla bu araştırmanın yapılması gerekli görülmüştür. 

 

2. Araştırmada Kullanılan Metot ve Karşılaşılan Sıkıntılar 

 Çalışmamızda genel bir girişten sonra Kur’ân-ı Kerim ve Hadiste/Sünnette 

Öldürme konuları hakkında konumuzun iyi anlaşılması için genel hatlarıyla kısa bir 

bilgi verildi. Öncelikle öldürülmeleri emredilen şahısların isimlerini tespit ettik daha 

sonra da bu isimlerin, Siyer, Meğâzi, Tabakât ve Hadis kaynaklarında geçip 

geçmediği karşılaştırılarak genel tespitler yapılmaya çalışıldı. Özellikle fetih günü 

kanı heder edilen kişilerin isimleri kaynaklara göre sayısı çok olandan az olana doğru 

sıralanarak karşılaştırma yapıldı. İsimlerin alt alta bu şekilde başta vermiş olmamız 

çalışmamızı daha da verimli hale getirdi. Şöyle ki klasik eserlerde ve ülkemizde 

yapılan çalışmalarda gözden kaçan bazı önemli noktalar böylece ortaya çıkarıldı. Bu 

noktaya dikkat edilmiş olması sebebiyle araştırmada orijinal tespitlere ulaşıldı. 

Örneğin kaynakların Fetih günü üzerinde ittifak ettiği tek kişi Abdullah b. Hatal’dır.  

Problemli gördüğümüz noktaları delillerle açıklamaya çalıştık. Rivayetlerden 

sağlam olduğu kanaatine vardığımız bilgileri aktarmaya azami önem gösterdik. Ve 

bilgileri aldığımız kaynağı dipnotta göstermek suretiyle okuyucuların kaynağa ve 

bilgiye rahat bir şekilde ulaşmalarını sağladık. Kanaatimizi bazen metinde bazen de 

duruma göre dipnotta belirttik. Doğru bildiğimiz, başka deyişle iki yıldır süren 

çalışmamız neticesinde doğruluğuna inandığımız görüşümüzü belirtmekten 

çekinmedik. Meselâ yapılan bazı çalışmalardaki bariz hataları daha doğrusu bize 
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göre yanlış olan bilgileri bilimsel ilkeler çerçevesinde doğru bilgi vermek suretiyle 

düzeltmeye çalıştık. Ancak bunu oldukça tartışmaya, cedelleşmeye fırsat vermeden 

yalın bir üslupla yapmaya gayret gösterdik.  Zaten çalışmamızın amacı yanlış bulmak 

değildir. Ancak yanlış anlamalara fırsat vermemek için bazı hataları belirtmek 

zorunda kaldık. Kötü niyetli kişilerin delil göstererek kullandıkları bazı uygulamalara 

yeri geldikçe açıklık getirmeye çalıştık. Araştırmayı, çeşitli kaynaklarda yer alan 

dağınık ve birbiriyle çelişen rivayetlerden faydalanarak hazırladık. Özellikle 

araştırmamızda, gerek gördüğümüz yerlerde tenkitçi bir anlayış doğrultusunda 

konulara yaklaştık. 

Çalışmamızın içeriğinde genel olarak şöyle bir yol takip edildi. Önce 

isimlerin tam künyesi ve kısaca öz geçmişi verilmeye çalışıldı. Sonra da öldürülme 

emrine neden olan daha doğrusu olduğunu düşündüğümüz söz, fiil ve hareketler 

zikredildi. Başka bir ifadeyle öldürülme emirleri verilmeden önce bu emre iten 

sebeplerin üzerinde detaylı bir şekilde duruldu. Peşinden de bu kişilerin öldürülüp 

öldürülmediği; kaynakların bunlar hakkında ittifak edip etmediği belirtilmeye 

çalışıldı. Konumuzla alakalı ayetlerin yerine göre bazen tam metni bazen ise vermek 

istediği ana tema verildi. Metinde geçen ayet meâlleri italik olarak yazıldı. 

Araştırmada Diyanet Vakfı'nın bir heyete hazırlattığı meâl kullanıldı. Ancak bazı 

ayetlerin meâlini verirken birtakım tasarruflarda bulunduk. Dipnotlarda bazen ondan 

fazla kaynak göstermek konumuz itibariyle mümkün iken hepsini zikretmeyi gerek 

görmedik. Kaynaklardaki ve rivayetlerdeki bariz farklılıklar bazen metin içerisinde 

bazen de dipnotta belirtildi. Ana kaynakların Arapça olması hasebiyle konunun daha 

iyi anlaşılması için önemli görülen can alıcı bazı cümlelerin Arapça metinleri de 

yazıldı. Ayrıca bazı kapalı ifadelere, parantez içerisinde açıklık getirilmeye çalışıldı. 

 İlk dönem İslâm Tarihi kaynaklarında geçen rivayetleri, bilgilerin günümüzle 

bağlantısını kurabilmek amacıyla çağımızın önemli ilim adamlarından Muhammed 

Hamidullah ve Mevlanâ Şibli Numanî gibi tespitlerine değer verilen âlimlerin 

değerlendirmelerinden oldukça istifade ettik. Rivayetlere peşinen “kesin doğrudur” 

mantığıyla bakmanın sakıncalı sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle oldukça temkinli ve 

seçici olmaya gayret gösterdik. Dolayısıyla da biz, bu araştırmayı günümüzün 

değerlerinden uzak bağımsız bir şekilde dönemin ekonomik, dinî, siyasî ve kültürel 

koşullarını göz önüne alarak incelemeye çalıştık. Her ne kadar çalışmamızı iki yıl 
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gibi uzun bir süre içerisinde titizlikle hazırlamış olsak da her şeyi eksiksiz bir şekilde 

ortaya koyduğumuzu iddia etmiyoruz. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle 

rivayetlere oldukça temkinli yaklaşmaya özen göstererek güzel bir çalışma ortaya 

koymak amacıyla çok çaba sarf ettiğimizi söyleyebiliriz.  

Araştırmamızı hazırlarken bazı kişilerin hayatlarıyla ilgili bilgi ve malzeme  

bulma noktasında sıkıntılarla karşılaştık. Klasik eserler başta olmak üzere 

ansiklopedi maddelerini taramamıza rağmen pek fazla bilgiye ulaşamadık. 

Dolayısıyla da malzeme sıkıntısı çektiğimiz şahısların tanıtımında doyurucu bilgi 

veremedik. Çalışmamız esnasında rivayetlerde izaha muhtaç bir takım problemlerle 

karşılaştık. Şöyle ki öldürülmeleri emredilen şahıslar hakkında kaynakların vermiş 

olduğu bilgilerin birbirini tutmaması, bazı rivayetlerin abartılı bilgiler içermesi, 

makul ve kabul edilebilir bir yönünün olmaması nedeniyle hangi rivayetin daha sahih 

ve güvenilir olduğu noktasında tespit ve tercih yapmada oldukça zorlandık. Özellikle 

bazı konular hakkında rivayetlerin uzlaştırılamaması, bunun dışında konumuzun, 

Hadis, Fıkıh ve Tefsir gibi ilim dallarıyla ilişkili olması araştırmamızı zorlaştırmıştır.  

  

 3. Araştırmada Kullanılan Kaynaklar 

Çalışmanın hazırlanmasında konumuzu doğrudan ilgilendirdiği için temel 

İslâm tarihi kaynaklarından çokça istifade ettik. İslâm Tarihinin temel kaynakları 

olan Sîyer, Meğâzî, Tabakât alanında yazılan eserler bunların başında gelmektedir. 

Yararlandığımız kaynakları şöyle sayabiliriz: Sîyer alanında yazılmış ve günümüze 

kadar ulaşmış olan ilk ve en sağlam kaynak olan İbn Hişâm’ın “es-Sîretü’n-

Nebeviyye” sinden çokça yararlandık. Daha sonra Hz. Peygamber’in gazvelerini 

konu edinen Vâkıdî’nin “Kitâbü’l-Meğâzî” adlı çalışması da diğer kaynaklarda 

ulaşamadığımız bazı bilgileri içermesi bakımından sıkça kullandığımız kaynakların 

başında gelmektedir. Zaman zaman buradaki bazı rivayetleri diğer kaynaklarla 

karşılaştırarak aktardık. Çünkü Vâkıdî’nın aktardığı bazı bilgilerde problem 

olduğunu çalışmamız esnasında tespit ettik. Dolayısıyla da bu kaynak hakkında 

temkinli olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca rivayetleri topluca zikrettikten sonra 

bunlar hakkında olumlu ya da olumsuz kanaatlerini belirtmesi açısından İbn Kesîr’in 

“el-Bidâye ve’n-Nihâye” adlı eseri de sahih rivayetleri tercih etmemizde bize büyük 

kolaylık sağlamış olması yönünden başvurduğumuz kaynaklar arasında 



 9

zikredebiliriz. İbnü’l-Esîr’in “el-Kâmil fi’t-Tarih”, İbn Sa’d’ın “et-Tabakâtü’l-

Kübrâ” ve Taberi’nin “Târîhu’r-Rusul ve’l-Mülük,” isimli eserleri ilk döneme ait 

genel bilgiler vermeleri özellikle de Taberî’nin bir konu hakkında bütün rivayetleri 

zikrederek yorumu okuyucaya bırakması sebebiyle sıkça başvurduğumuz eserler 

arasında söyleyebiliriz. Konumuzla ilgili şahısların biyografisi hakkında bilgi 

edinmek için İbn Abdi’l-Berr’in “el-İstiâb”’ı, İbnü’l-Esîr’in “Üsdü’l-Ğâbe”si ve son 

olarak da İbn Hacer’in “el-İsâbe” adlı eserlerine yeri geldikçe müracaat ettiğimiz 

kaynaklar arasında sayabiliriz. 

İslâm dininin birinci başvuru kaynağı hiç kuşkusuz Kur’ân-ı Kerim’dir. 

Dolayısıyla da konumuzla doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı olan ayetlerin 

açıklanması ve yorumlanması noktasında bazı tefsir kaynaklarına müracaat ettik. 

Özellikle de öldürülmesi emredilen şahıslardan bir kaçı hakkında ayet nazil olması, 

daha doğrusu bu kişilerin bazı ayetlerin nüzul sebeplerini teşkil etmeleri doğal olarak 

tefsir eserlerine müracaat etmemizi zorunlu kılmıştır. Ayrıca Rasûl-i Ekrem’in 

öldürmeye yönelik vermiş olduğu bu emirleri Kur’ân-ı Kerim’den bağımsız 

düşünülmesi imkânsızdır. Başvurduğumuz en önemli tefsir kitapları şunlardır: 

Fahruddin er-Râzî’nin “Mefâtihu’l-Ğayb”, İbn Kesîr’in, “Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm” 

ve Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın, “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı tefsirine yeri geldikçe 

başvurduk.   

İslâm dininin ikinci ana kaynağı ise hiç kuşkusuz Hadis’tir. Hz. Peygamber’in 

söz, fiil ve takrirlerini konu edinen bir ilim dalı olması hasebiyle Hadis kitapları da 

oldukça müracaat ettiğimiz kaynakların başında gelmektedir. Özellikle metin ve 

senet noktasında çok hassas davranan hadis ulemasının oluşturmuş olduğu Kütüb-i 

Sitte kaynakları rivayetleri değerlendirmemizde kıstas aldığımız eserlerin en 

önemlileri arasında gelmektedir. Rasûl-i Ekrem’in öldürülmelerini emrettiği kişilerle 

ilgili rivayetleri tespit ederken baktığımız Hadis kaynakları arasında şunlar 

gelmektedir. Buhârî ve Müslim’in “Sahîh”i, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce ve 

Tirmizî’nin “Sünen”ini ana hadis kaynakları olarak ilk yararlandığımız hadis eserleri 

arasında zikredebiliriz. Hadislerin şerh edilmesinde Buhârî’nin yapılmış en meşhur 

şerhi olan İbn Hacer’in “Fethu’l-Bârî” adlı eserine de Mekke’nin fethi günü kanı 

heder edilen şahıslar dolayısıyla müracaat ettik. Bunlara ek olarak Türkçe bazı 

hadislerin şerhlerini de içine alacak şekilde çağdaş ilim adamlarının kitaplarına ve 
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bazı yazarların da görüş ve yorumlarına konumuzun iyi anlaşılması için dipnotlar 

yardımıyla işaret ettik.  Zaman zaman tahlil ve yorumlarımızla da konunun daha 

anlaşılır hale gelmesini sağlamaya çalıştık. Meselâ Ahmet Naim ve Kamil Miras’ın 

tercüme ettikleri “Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi” ile 

İbrahim Canan’ın, tercüme ettiği “ Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi” adlı çalışmayı da 

başvurduğumuz kaynaklar içerisinde sayabiliriz. 

Konumuzun fıkhî meselelerinin içerisine giren bölümleri için de Serahsî’nin 

“el-Mebsut”una yeri geldikçe baktık. Çağdaş fıkıh âlimlerinde Hayreddin 

Karaman’ın “İslâm’ın Işığında Günün Meseleleri” ile Saffet Köse’nin “ İslâm 

Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti” adlı eserlerinin özellikle mürted 

meselesiyle ilgili görüşlerinden, izahlarından yararlandık. Ayrıca Ahmet Özel’in 

“İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri” ile Yusuf Fidan’ın “İslâm’da 

Yabancılar ve Azınlıklar Hukuku” adlı çalışmalarından yararlandık.  

 Kısaca yukarıda zikrettiğimiz temel İslâm tarihi kaynaklarının yanı sıra 

asrımızda yazılmış konumuzla ilgili kitaplar ve ansiklopedik maddelerden de 

yararlandık. Ve böylece araştırmamıza farklı açılardan bakma imkânı elde ettik. 

Bunlar arasında: Muhammed Hamidullah’ın “İslâm Peygamberi” ve Mevlânâ Şiblî 

Numânî’nin “Son Peygamber Hz. Muhammed” adlı çalışmaları zikredebiliriz. 

Mustafa Âsım Köksal’ın “İslâm Tarihi” adlı çalışması Hz. Peygamber’in hayatını 

konu alan en hacimli Türkçe bir eser olmasından dolayı da kendisinden yeterince 

istifade ettik. Bunun yanında Prof. Dr. Ahmet Önkal’ın “Rasûlullah’ın İslâm’a Davet 

Metodu” ile Prof. Dr. M. Ali Kapar’ın “Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti” 

adlı çalışmalarından yorum ve konuya yaklaşım noktasında çokça istifade ettik. 

Yahûdiler hakkında yapılan çalışmalardan; Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın 

“Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi” ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Atçeken’in 

“Hz. Peygamber’in Yahûdilerle Münasebetleri” adlı çalışmaları konumuzla ilgili bazı 

şahıslar hakkında kısmî bilgi vermeleri nedeniyle yararlandığımız çalışmalar 

arasında sayabiliriz. Konumuzla alakalı bazı şahıslarla ilgili genel bilgiler vermesi 

sebebiyle Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nden de çokça istifade ettik.   

Konu hakkında yapılmış bazı çalışmalar hakkında da kısaca bilgi vererek bu 

bölümü bitirmek istiyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere; Asr-ı Saâdette 

öldürülmesi emredilen kişiler hakkında hem Arap dünyasında hem de ülkemizde 
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yapılmış müstakil bir çalışmaya ulaşamadık. Yahûdiler ya da Mekke’nin fethi gibi 

bir konuya tahsis edilerek yapılan çalışmalar mevcuttur. Ancak bunlarda rivayetleri 

sadece aktarmakla yetinmiş olmaları nedeniyle doyurucu değildir.  Bunlar da bizim 

konumuzun içine kısmen girmesi nedeniyle onlardan tespit edebildiklerimizi burada 

zikredeceğiz. Bunlar şunlardır: Mekke’nin fethi günü can emniyeti kaldırılanlar 

hakkında yapılan müstakil çalışmalar: Ekrem Şama’nın, “Başlar ve Kılıçlar”adlı 

çalışması fetih günü kanı heder edilenlere hasredilmiş bir çalışmadır. Hüseyin 

Yılmaz’ın “Mekke’nin Fethinde Öldürülmesi Emredilen Müşrikler” ile Selma 

Kınacı’nın “Mekke’nin Fethedildiği Gün Aftan İstisna Edilenler” adlı lisans bitirme 

tezleri de bu konuya tahsis edilmiş çalışmalardır.  

 

      B.  İslâm’da İnsan Öldürme 

İnsan, Allah’ın en güzel bir şekilde yarattığı7 ve yaratılmışlar içerisinde en 

şereflisi8 olarak rabbimiz tarafından yüce kitabında tanımlanan mükerrem bir 

varlıktır. Dolayısıyla da insan doğuştan bazı haklarla donatılmıştır. Bunlar: Hayat, 

mülkiyet, din seçme, eşitlik ve hürriyet hakkı gibi. Temel olarak verdiğimiz bu 

değerlerin sayısını çoğaltmak mümkündür. Son din olan İslâm dini de insanlığın 

ortak değerleri ve hakları olan bu değerleri kapsayacak bir şekilde aşağıdaki değerleri 

koruma altına almıştır. Bunlar: İnanç değerlerinin korunması, can güvenliğinin 

korunması, mal emniyetinin korunması, neslin korunması ve aklın korunması’dır. 

İslâmiyet, bunları on dört asır önce koruma altına alarak insana ne kadar değer 

verdiğini gözler önüne sermiştir. İnsan’ın can emniyetini sağlamak hususundaki bu 

titizlik, ona verilen değer ile yakından alâkalıdır.  Doğuştan getirilen bu haklar bir 

otorite olan devlet tarafından bir lütuf olarak insana verilmemiştir. Bunlar yüce bir 

otoriterin vergisidir. Yani Allah’ın bir lutfudur. Dolayısıyla da bunu dünyevi bir 

gücün kısıtlaması doğru değildir. Zaten böyle bir kısıtlama doğal olarak insanın onur 

ve kişilik haklarını zedeleyeceği için insanî ve Rahmanî değildir. İnsanın sahip 

olduğu bu beş hakka sahip olmak için aranan tek şart insan olmaktır. Bu özellikler 

verilirken herhangi bir kayıt konulmaması bunun delilidir. Bu haklar birbiriyle 

bağlantılıdır. Bunlardan biri eksik ya da eksiltilirse insan yaşayamaz, daha doğrusu 

                                                           
7 Tîn 95: 4. 
8 İsrâ 17: 70. 
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onurlu yaşayamaz. İnsanın evrensel dokunulmaz haklarını ortadan kaldırmaya, 

kısıtlamaya yönelik ya da dokunulmazlıkla çelişen kanunlar her zaman yok olmaya 

mahkûmdur. Temel haklar, insanın en güzel bir şekilde yaratılmış olmasından dolayı 

kaynaklanan haklar olup zaruri durumlar olmadan kısıtlanamaz. Bugün insan hakları 

çerçevesinde düşünülen bütün temel hak ve özgürlüklerin bu beş ilke çerçevesi 

içinde yer aldığı görülecektir. Bu da batının 19. yy’da ulaştığı insan haklarını 

korumaya yönelik kanunlara İslâm’ın çok öncelerden ulaştığının bir göstergesidir. 

İnsanın doğuştan kazandığı bu değerlere saygı göstermek bir nevi insanlığın ve 

Müslümanlığın bir gereğidir.9 Bu değerler, toplumda huzurlu bir şekilde her türlü 

kargaşa ve kaostan uzak bir hayat yaşamanın asgari şartıdır. Zaten bunlar insanın 

tabii olarak sahip olduğu haklardır. Çünkü bu değerler insanın şerefli bir varlık 

olarak yaratılmasından dolayı kendisine verilen zarurî haklardır. 10 

İslâmiyet, insan haklarını ve özellikle konumuzla doğrudan ilgili olan yaşama 

hakkını kutsal olarak ele almış; hem Kur’ân’da hem de Hz. Peygamber’in 

uygulamalarında bir takım kurallar koymuştur. Şöyle ki İslâm dini, haksız yere insan 

hayatına son vermeyi başka bir deyişle adam öldürmeyi, kan dökmeyi büyük 

günahlardan saymıştır. Bu gerçek Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “Kim, bir 

cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir 

cana kıyarsa (öldürürse) bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim (de) bir canı 

kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. …”11 görüldüğü üzere bu ayette 

haksız yere bir cana kıymanın bütün insanlığı öldürmek gibi ağır bir suç olduğu açık 

olarak vurgulanmıştır. Buna karşılık bir insanın hayatını kurtarmanın da bütün 

insanlara hayat verme gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu ifade edilmiştir. Bu 

ayetten anlaşıldığı üzere İslâm dininde, insan hayatının korunması dinin temel 

amaçlarından sayılmıştır. Yukarıdaki ayette “…Kim, bir cana kıymayan bir nefsi 

(haksız yere) öldürürse…” kısmı konumuzun anlaşılması noktasında son derece 

önemlidir. Çünkü ayette “Müslümanlar” diye bir sınırlama getirilmemiştir. Böyle bir 

sınırlamanın getirilmemiş olması Hz. Peygamber’in cezalandırılmalarını istediği 

kimseler noktasında kötü niyetli sorulara açık kapı bırakmadığını düşünüyoruz. 

                                                           
9 Recep Şentürk, İslâm’da İnsan Hakları ve Dokunulmazlık, Diyanet Aylık Dergi, Şubat, 2008, s, 4-9. 
10 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, İst., 2003, s,113. 
11 Mâide 5:32.  
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Dolayısıyla da bir insanın canına bu derece önem atfeden bir dinin mensupları haksız 

yere bir insanı öldürebilir mi.? En küçük haksızlığa dahi izin vermeyen bir din, hiç 

haksız yere keyfi olarak insanın öldürülmesine izin verebilir mi?12 Bu sorulara 

verilecek cevap tabiî ki olumsuz olacaktır. Çünkü dinin sahibi bunu bize böyle 

emrediyor. Öyle olacağını varsayarsak o zaman bu ayeti en başta muhatap olan 

Rasûl-i Ekrem, ihlal etmiş olurdu ki kesinlikle bu uygulaması nedeniyle Allah 

tarafından kendisi ikaz edilir ya da Hz. Peygamber, cezaya çarptırılırdı. 

Canı Allah veriyor. Onun içinde can tatlı, hayat ise muhteremdir. Kalkıp da 

birisinin bu canı haksız yere öldürmeye dînen hiçbir hakkı yoktur. Çünkü hayat, 

insana Allah’ın bir emanetidir. Onu almak sadece onu yaratana aittir. İnsanlar hür 

doğarlar. Hürriyet esas olduğu için onu ispat da gerekmemektedir. Allah’ın verdiği 

bu hakları kimsenin haksız yere almaya hakkı yoktur. Ancak yapmış oldukları 

zararlı faaliyetler sebebiyle toplumda kapanmaz yaralar açarak huzursuzluğa neden 

olanların öldürülmesinde fert ve toplum için fayda mülahaza edildiğinden 

cezalandırılmalarına izin verilmiştir. Bu gerçek şu ayeti kerimelerle ifade edilmiştir: 

“…..Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür….”13 “..Fitne de adam öldürmekten 

daha büyük bir günahtır…..”14 “….Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem 

kıldığı cana kıymayın….”15 buyrularak Allah'ın haram kıldığı canın haksız yere 

öldürülemeyeceği vurgulanmıştır. Bunu tersinden okuduğumuzda haklı bir sebep 

varsa, onun öldürülmesi toplumun faydasına ise öldürülebilir.16 Ayetteki “…Fitne 

çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.”   kısmı konumuzla doğrudan alakalıdır. 

Burada öldürmenin aslen fena bir şey olduğu vurgulanmakta ancak toplumda fitne 

çıkarmanın daha tehlikeli sonuçlar doğurması açısından öldürmeden daha ağır bir 

suç olduğu dile getirilmiştir. Çünkü öldürmenin acısı, etkisi çabuk geçer fitneninki 

ise kalıcıdır. Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu ayetin tefsirinde : “Öldürme, insanı yalnız 

dünyadan çıkarır. Fitne ise hem dinden hem dünyadan eder. Bunun için fitneye 

tutulmaktan ise o fitneyi çıkaranları öldürmek elbette daha iyidir. Ehven-i Şerreyn 

                                                           
12 Ahmet Keleş, Cihâd-Kılıç-Tebliğ Bağlamında İslâm’ın Yayılışı, Cahiliyye Toplumundan Günümüze 
Hz. Muhammed, Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri,  Ankara, 2007, s, 255. 
13 Bakara 2:191. 
14 Bakara 2:217. 
15 İsrâ 17:33.  
16 Recep Şentürk, İslâm’da İnsan Hakları ve Dokunulmazlık,  s, 4-9. 
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(iki şerrin en zararsızı) tercih edilir.” diyerek açıklamıştır.17 Bu açıklama İslâm 

toplumunda fitneye sebep olanların neden cezalandırıldıklarını anlamamızı 

kolaylaştırmaktadır. Müslümanlar savaşla burun buruna kalmadıkları müddetçe 

savaşı tercih etmemişlerdir. Ebû Zehra: “İslâm’da savaşın sebebi, saldırıyı 

göğüslemektir. Yoksa bir inancı dayatmak değildir.” “Fitne tamamen yok edilinceye 

ve din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın.”18 ayetinden de 

açıkça anlaşıldığı gibi burada ortadan kaldırmak istenen şey küfür değil fitnedir. Bu 

da gösteriyor ki fitne küfürden daha tehlikeli bir toplumsal rahatsızlıktır. 

Toplumdaki huzursuzluğun kaynağı, fitne tohumudur.19  

Kur’ân-ı Kerim’de hayvanların kesilmesi için Allah'tan başkası adına 

kesme20 yasağı da son derece dikkat çekicidir. Şöyle ki bu Kur'ânî titizlik, insana 

Allah'ın verdiği canın önemini hatırlatıyor adeta. Yani, can sahibi hayvan bile olsa 

onu keyfi telef edemezsiniz. Başka bir ifadeyle bir can, ancak Allah adına alınabilir. 

Dolayısıyla İslâm dini, hiçbir canın makul ve tutarlı bir gerekçesi olmadan 

öldürülmesine cevaz asla vermez. Allah, yarattıkları içerisinde insana çok değer 

vermiştir. Adeta yaratılmışlar bir yana insan bir yanadır.21 Onu, yeryüzüne halife 

tayin etmiş olması bunun bir göstergesidir.22 Ayrıca insan hayatına bu kadar değer 

veren dinimiz toplumun huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak ve insanlığın 

faydasına olan bazı durumlarda bu canın alınabileceğini de belirtmiştir. Meselâ kısâs 

ayeti bu gerçeği ortaya koyan bir ilahi beyandır. “Ey akıl sahipleri! Kısâsta sizin için 

hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.”23 Bu bakımdan kısâs, Allah’ın 

adaletine ve onun sonsuz merhametine yaraşmayan bir şey zannedilmemelidir. 

Çünkü haksız yere adam öldürmeye karşı, Allah’ın hükmü yalnız aftır demek 

insanlıktan hayat hakkını çekip alacak büyük bir cinayet olurdu ki bu da kötü niyetli 

insanların önünü daha da açardı.24 Yüce Rabbimiz insanlığın faydasına olmasa 

kısâsta hayat vardır buyurur muydu? İlk anda insana bu kural, ilkel gelse de genel 

anlamda bütün insanların haklarının korunması söz konusu olunca ne kadar isabetli 
                                                           
17 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İst., 1992, II, s, 34-35. 
18 Bakara 2:193. 
19 Ahmet Keleş, Cihâd-Kılıç-Tebliğ Bağlamında İslâm’ın Yayılışı, s, 270. 
20 Maide 5: 3-4. 
21 Ahmet Keleş, Cihâd-Kılıç-Tebliğ Bağlamında İslâm’ın Yayılışı, s, 255. 
22 Bakara 2: 30. 
23 Bakara 2: 179. 
24 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I, s, 500-501. 
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olduğu görülür. Çünkü bir cana keyfi kıyan kimse diğer insanlar için her zaman 

tehdittir, onun için etkisiz hale getirilmelidir.  

Kısâs hükümleri, önceki semâvî dinlerde de vardır. Bu gerçek, Kur'ân-ı 

Kerîm’in şu ayetinden anlaşılmaktadır: " Tevrat'ta onlara şöyle yazdık: Cana can, 

göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralarda da 

kısâs vardır (Her yaralama misli ile cezalandırılır)...."25 Görüldüğü gibi haksız yere 

insan öldürmenin büyük bir suç olmakla birlikte büyük günahlardan olması ilahi 

dinlerin ortak temalarından birisidir.26 Bu gerçek, Araplar’ın atasözlerine de 

yansımıştır: “Bir kısım insanları öldürmek, toplumu diriltmektir.” “Öldürmeyi çok 

yapınız ki öldürme azalsın.” Bu vecizeler içerisinde en meşhur ve güzel saydıkları ise 

şudur: “Öldürme, öldürmeyi yok eder.” Yani öldürmeyi en çok ortadan kaldıran şey, 

yine öldürmedir.27 Atasözleri de bu gerçeği belîğ bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Allah’u Teâla, bütün ilahi dinlerde insan canının mukaddes olduğunu bildirmiştir. 

Aynı zamanda insan hayatının korunması, tarih boyunca dinlerin ve medeniyetlerin 

üzerinde önemle durduğu bir değerdir. Bu nedenle huzuru bozan kişilerin kimse 

tarafından korunmaması gerekir. Bütün dinler ve hukuk sistemleri, haksız yere adam 

öldürmenin büyük bir suç olduğunda birleşmişlerdir. Ancak bunu engellemek için 

alınan caydırıcı tedbirler farklıdır. İslâm’ın öngördüğü ceza bu dünyada caydırıcı bir 

müeyyide olan kısâs, ahirette ise uhrevi bir azaptır.28 Özellikle İslâmiyet, bu değerin 

korunması noktasında en ağır cezai müeyyide olan hukuk prensiplerini ortaya 

koymuştur. Ancak bu durum belli sınırlamalara tabi tutulmuştur. Meselâ bir insanın 

hayatı, başkalarının hayat hakkına saygı gösterdiği sürece saygıya ve korunmaya 

layıktır. Şayet böyle bir sınırlama getirilmemiş olsa idi bu sefer karşı tarafa haksızlık 

yapılmış olurdu ki bunun adı zulümdür. Zulüm ise İslâm dininde haramdır. 

Dolayısıyla İslâmiyet, meşru bir nedenden dolayı insanın ölümle 

cezalandırabileceğini Kur’ân-ı Kerim’de çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Ancak İslâm’ın temel hedefi hiçbir insana haksızlık edilmeksizin bir toplumda 

barışın ve huzurun egemen kılınmasıdır.29 Kısaca herkesin istediği gibi rastgele adam 

                                                           
25 Mâide 5:45. 
26 Şamil Dağcı, “Kısâs”,  DİA, XXV, Ankara, 2002, s, 488. 
27 Elmalılı Hamdi M. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I, s, 501–502. 
28 Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Komisyon, Ankara, 2006, II, s, 257-258. 
29 Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, s, 285. 
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öldüremeyeceği nasslarda belirtilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in üzerinde önemle durduğu 

bir konu da hiç kuşkusuz adalet’tir. Toplumu ayakta tutan bu evrensel ilke Hz. 

Peygamber’in de üzerinde titrediği bir konudur. Adaletin tersi de zulümdür. Cenâb-ı 

Hak, zulmü kendine bile haram kılmıştır. Şöyle ki hakkı ihlal etmek her zaman 

zulümdür. Onu içinde “…Allah zalimleri sevmez.”30 “..Bir topluluğa duyduğunuz 

kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun...”31 Görüldüğü üzere zulmün her 

çeşidi İslâm’da yasaklanmıştır. Bunun en kapsamlı ilahi delili de Esma-i Hüsnâ’dan 

yani Allah’ın 99 güzel isminden birisi olan “el-Adl”dır. Cenâb-ı Hak bu ismiyle 

insanlara haksız yere zulmetmeyeceğinin bir nevi garantisini vermektedir. Bundan da 

anlıyoruz ki Allah’u Teâla kendisine bile bu ismiyle zulmü haram kılmıştır.32 

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”33 ilahi buyruğu gereği Hz. Peygamber, adalet, 

hak ve hukuktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. Çünkü Rasûlullah, devamlı Allah’ın 

kontrolü altında olup en ufak bir hatada bile hemen düzeltilirdi. Dolayısıyla da Hz. 

Peygamber’in, uyarılmadığı eylemleri kanaatimizce onun bu davranışının ilahi irade 

tarafından onaylandığının bir göstergesidir. 

İslâm düşmanı olan müşrik ve Ehl-i Kitap’a nasıl muamele edileceği Kur’ân-ı 

Kerim’de açık bir şekilde ifade edilmiştir. “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve 

sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı 

yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, yalnız sizinle din uğrunda 

savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım 

edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.”34 

Ayetten de anlaşıldığı gibi kâfirlere karşı nasıl muamele edileceği onların İslâm ve 

onun mensuplarına karşı takınmış oldukları söz ve fiillerine bağlıdır. Cahiliyye 

döneminde genelde Arap yarımadasında özelde ise Hicaz bölgesinde tam bir insanlık 

dramı yaşanıyordu. İnsanın doğuştan kazandığı insanî değerler ayaklar altında 

çiğneniyordu. İnsanlığın yüz karası olan kölelik, Hicaz bölgesinde de yaygındı. Hz. 

Peygamber’in böyle bir toplumda son peygamber olarak gönderilmesi doğal olarak 

birçok şeyde büyük değişmelere yol açmıştır. Rasûlullah, cahiliyye döneminde 

                                                           
30 Şûra 42:40. 
31 Maide 5: 8. 
32 H.İbrahim Kutlay, Nebevî Mesaj, İst., 2005, s, 128-129. 
33 Hud 11: 112. 
34 Mümtehine 60:8-9. 
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insanlar arasında dürüstlüğüyle o kadar yer etmiştir ki kendisine “Emin” lakabı 

verilmiştir. Dolayısıyla Müşrikler, Hz. Peygamber’e inanmasalar da çok 

güvenirlerdi. Bunun en açık delili önemli eşyalarını ona emanet etmeleri ve 

kendisine verdikleri yukarıdaki lakaptır. Hz. Peygamber, İslâm’la birlikte temsil 

etmiş olduğu misyon gereği insana hak ettiği değeri vermiştir. Öyle ki aşağılanan 

kadını, ayaklar altından alarak onu başlar üzerine taç etmiştir. Cahiliyye döneminde 

gücü elinde bulunduranlar her zaman haklı, zayıf insanlar ise suçlu konuma mahkûm 

idiler. Adetsizliğin kol gezdiği yani hukuktan uzak bir düzenin hüküm sürdüğü böyle 

bir dönemde Rasûlullah, hayvanlara bile değer vererek, onlara fazla yük 

yüklenilmemesini insanlara tavsiye etmiştir. İnsanlığın doğuştan kazandığı değerleri 

daha eline alamadığı bir zamanda Hz. Peygamber, hayvan haklarından bahsederek 

beşeriyetin zirvesi olduğunu göstermiştir. 

İslâm dininin ikinci ana kaynağı olan hadislere baktığımızda Hz. 

Peygamber’in Kur’ân’daki emir ve yasakları en iyi şekilde anlayarak hayatına tatbik 

etmiş birinci şahsiyet olduğunu görürüz. Kur’ân ayetleri birbirini açıkladığı gibi 

Rasûl-i Ekrem tarafından da ayetlerin tefsiri yapılmıştır. Çünkü O’nun gönderiliş 

sebeplerinden biri de budur. Hadis kitaplarına baktığımızda öldürme ile ilgili 

konumuzla doğrudan ve dolaylı alakalı olmak üzere birçok hadis bulunmaktadır. 

Bunların hepsini burada zikretmek konumuzun hacmini aşacağı için birkaç hadisle 

yetineceğiz. Hz. Peygamber: “Öldürme-konusunda- insanların en ölçülüsü, iman 

sahipleridir.”35  buyurarak Müslümanların diğer insanlardan bu konuda daha titiz, 

daha dikkatli ve merhametli olduklarını açık bir şekilde ifade etmiştir. Saîd b. el-

As’ın İbn Ömer (ra)’dan naklen rivayet ettiği şu hadis fazla söze gerek bırakmadan 

Hz. Peygamber’in bu konudaki hassasiyetini açıkça gözler önüne sermektedir. 

Rasûlullah: “Mü’min, haram kana bulaşmadıkça dâima dininde genişlik içindedir.”36 

buyurarak haksız yere kan dökme cinayetinin büyüklüğünü ifade ederek ümmetini bu 

konuda ihtar etmiştir. Saîd, İbn Ömer’in Hz. Peygamberin bu hadisini söyledikten 

sonra şöyle dediğini aktarır: “Kişinin nefsini bulaştırdığı takdirde kurtuluşu olmayan 

çok ciddi amellerden biri, haksız yere haram kan dökmesidir.”37 Bu hadiste 

                                                           
35 Ebû Dâvûd Cihâd 120; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Ankara, 1995,  XIV, s, 197.   
36 Buhârî, Diyât 1,2 
37 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XIV, s, 131. 
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görüldüğü gibi bütün insanları içine alan bir uyarı vardır. Yani sadece Müslümanlara 

yönelik bir saldırının haksız yere adam öldürme şeklinde bir sınırlaması 

yapılmamıştır. Mahlûkat içinde en şerefli varlık, akıl sermayesi sebebiyle insandır. 

İnsanlar içerisinde iman etmelerinden dolayı da insanların Allah katında en değerlisi 

Müslümanlar’dır. Onun için bazı hadislerde de yukarıdaki hadise ek bir bilgi olarak 

“Mü’min” kaydı düşülmüştür. Büreyde (ra)’ın rivayet ettiği şu hadis bunun delilidir: 

“Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük (bir 

hadise)dir.”38 Bazı kişiler, bu hadisden dolayı İslâmiyet’in sadece Müslüman’ın 

kanını mükerrem saydığını diğer insanların ise bunun dışında tutulduğunu ileri 

sürebilir. Bu, önyargıyla hareket edilerek varılan yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü 

İslâmiyet, haksız yere yapılan bütün fiil ve davranışları yasaklamıştır. Hayvanların 

bile haksız yere zevk olsun diye öldürülmesini yasaklayan İslâm, hiç insanı bunun 

altında tutar mı?  

Hz. Peygamberin büyük bir ahlak üzere39 ve güzel bir örnek40 olarak 

kişiliğinin karakterinin tanıtılması onun mükemmel bir insan olduğunu ortaya 

koymaktadır. Özellikle bu ayetler ışığında rivayetlere yaklaşmanın tutarlı olacağını 

düşünüyoruz. Şöyle ki bu ayetler, Rasûlullah’ın bir nevi psikolojisinin yerinde ve 

dengeli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tespit son derece önemlidir. Çünkü Rasûl-i 

Ekrem, duygu, düşünce ve aksiyon arasında tam bir denge içerisinde hareket etmiştir. 

“(Rasûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel 

şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete 

erenleri de çok iyi bilir. …”41 ayetindeki ilahi çağrı doğrultusunda Rasûl-i Ekrem, 

Müşrikler ile Yahûdilerin sözlü ve fiili saldırılarına tatlı, yumuşak ve güzel sözlerle 

karşılık vererek onlarla mücadele etmiştir. Ama tatlı ve yumuşak bir üslupla yapılan 

öğütler fayda vermeyince İslâm’ın nurunu söndürmeye çalışan insanlarla mücadele 

etme şekli cihâd ayetiyle42 Rabbimiz tarafından Müslümanlara bildirilmiştir. Yani 

bundan sonra onlara nasıl bir tavır takınacakları böylece mü’minlere gösterilmiş 

oldu. Fitneden eser kalmayıncaya kadar İslâm’ın önündeki engeller kaldırılıncaya ve 

                                                           
38 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XIV, s, 133. 
39 Kalem 68:4. 
40 Ahzab 33:21. 
41 Nahl 16:125. 
42 Bakara 2 :244  
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hayata İslâm’ın hâkim olmasına kadar mücadeleye devam edilecek cihâd emri ile 

Müslüman’ın canı, aklı, dini, malı ve ırzı dış saldırılara karşı korunacaktı.43 

Rasûlullah da hayatında bu yolu takip etmiştir. Allah, Hz. Peygamber’e insanlarla 

güzel bir üslupla mücadele etmesini emretmiştir.44 Görüldüğü gibi Cenâb-ı Hak, 

önüne geleni kılıçla yola getir, gelmeyenleri de öldür demiyor. Rasûl-i Ekrem’in de 

bu ayeti tebliğ süresi boyunca en güzel şekilde uyguladığına tarih şahittir.  

Yeryüzünde haksız yere öldürülen her insanın günahından bir pay Hz. 

Âdem’in oğlu Kabil’e verilmektedir. Çünkü haksız yere dünyada bir cana kıyan ilk 

kişi o idi. Kötü bir çığırın başlatıcısı olması nedeniyle o, böyle ağır bir cezaya 

müstehak olmuştur.45  Evrensel değerler noktasında bütün insanlığa ışık tutacak 

‘Veda Hutbesi’nde “Ashâbım! Cahiliyye devrinde güdülen kan davaları da 

kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmüttalib’in torunu (amcazadem) 

Rabîa’nın kan davasıdır.” buyurarak kendi yakınından işe başlamıştır. Bu hutbenin 

sonunda da toplumlarda büyük yıkımlara sebep olan bazı şeylerden ümmetini 

uyarmıştır.46 Bunlar’ın en önemlileri şunlardır: “Allah’a hiçbir şeyin ortak 

koşulmaması, Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı cana haksız yere kıyılmaması, 

zina edilmemesi, hırsızlık yapılmamasıdır.” Kısaca Hz. Peygamber, insanın 

dokunulmazlığını Veda Hutbesi’nde evrenselleştirmiştir. Bu dört önemli uyarıdan 

ikincisi konumuzla doğrudan alakalıdır. Zaten bu gerçek Kur’ân-ı Kerim’de açık bir 

şekilde belirtilmiştir. Hz. Peygamber’in bu hutbesinde vurguladığı “cana haksız yere 

kıyılmaması” konumuzla olan kısmını açıklamaktadır. Yani insan, canının alınmasını 

gerekli kılacak zararlı fiil ve davranışlarda bulunursa doğal olarak hem ayet-i 

kerimenin hem de Hz. Peygamberin bu emri dışında kalmaktadır.  

Rasûlullah’ın hayatına bakıldığında O’nun bile bile, haksız yere bir kişiye 

zarar verdiği görülmemiştir. Hz. Peygamber’in göndermiş olduğu seriyyelerde 

                                                           
43 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, İst., 1987, s, 152. 
44 Nahl 16: 125. 
45 Buhârî, Diyât 1,2. Hz. Peygamber, cahiliyye döneminde yaygın olan kan davalarını engellemek için 
sert yaptırımlar getirmiştir. Bunun en açık göstergesi şu hadistir: “Kıyamet gününde insanlar arasında 
ilk görülecek dava, kan davasıdır.” Bkz: Buhârî Diyât 1; ez-Zebîdî, Zeynüd-din Ahmed b. Ahmed. b. 
Abdi’l-Latif, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, I-XIII,  trc: Ahmet Naim ve 
Kamil Miras, Ankara, 1984, XII, s, 210. 
46 İbn Hişâm, Muhammed Abdülmelik (v.218/833), es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Saîd Muhammed el-
Lihhâm, Dâru’l-Fikr, I-IV, Beyrût 1416/1995,  IV, s, 204-205; İbn Sa’d, Muhammed (v.230/844), et-
Tabakâtü’l-Kübrâ,  I-X, Beyrut, tsz.,  II, s, 172-189. 
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komutanlarına yaptığı tavsiyelerin içeriğine baktığımızda insana ne kadar değer 

verdiği görülecektir. Tavsiyelerden bazılarını örnek verecek olursak konu daha iyi 

anlaşılacaktır: “Kadınları, çocukları, yaşlıları öldürmeyin, ağaçları kesmeyin, 

hayvanları telef etmeyin ve haddi aşmayın gibi.”47 Bu uyarılar, Hz. Peygamber’in 

insana vermiş olduğu değeri göstermektedir. Ancak Batı’da delile dayanmaksızın 

bazı mantıksal çıkarımlara dayalı görüşler ileri sürülmüştür. İlmi kriterlere 

dayanmadığı için de bunlarda art niyet hemen göze çarpmaktadır. Şöyle ki batı 

ülkelerinde zaman zaman: “…..Muhammed bir terörist idi. Yani günümüzdeki 

Saddam, Arafat ve Usâme b. Ladin gibi bir çeşit terörist idi. İslâm’ın peygamberi 

şiddeti seven bir adamdı, bir savaş adamıydı. Adam öldürmek onu rahatsız 

etmiyordu. Hz. İsa ve Hz. Musa sevginin timsali olurken Hz. Muhammed tam aksi 

duyguları temsil etti….”48 gibi ifadeler kullanılarak Hz. Peygamber, yanlış 

tanıtılmaktadır. Daha doğrusu Rasûlullah’ın şahsına yönelik bir karalama 

kampanyası yapılmaktadır. Dolayısıyla da son dönemlerde İslâm ve terör 

kelimelerinin yan yana zikredilmesi kasıtlı bir amaca hizmet etmektedir. Böylece bu 

iki kelime birlikte zikredildiğinde insanların zihinlerinde diğerinin çağrıştırması 

amaçlanmaktadır. Böylece de insanlar İslâm’dan soğutularak uzaklaştırılmak 

istenmektedir. Her ne kadar müsteşrikler, bunda biraz başarı sağlasalar da İslâm’ın 

yayılmasına bakıldığında bu sinsi planın tutmadığı görülmektedir. Çünkü iyiliği 

emredip kötülüğü yasaklamayı49 mensuplarına emreden bir din nasıl olurda 

müntesiplerini teröre teşvik eder. Burada bariz bir şekilde çelişki göze çarpmaktadır. 

Şöyle ki ileri sürülen iddiaların İslâm’la bağdaşır bir yanı yoktur. Terörün temel 

hedefi toplumda güveni, huzuru sarsmaktır. Bunu yapabilmek içinde teröristler, 

masum insanları kendilerine hedef seçmektedirler. Bu durum, ne dinî ne de ahlakî 

yönden meşru gösterilebilir. Terörün dini ve kimliği yoktur.50 Haksız yere bir canı 

öldürmeyi bütün insanlığı öldürmekle eşdeğerde sayan İslâm dininin terörle yan yana 

zikredilmesi tutarlı ve bilimsel değildir.  

Rasûl-i Ekrem, insanları zorlamadan nazik üslubuyla nura çağırdığı için 

İslâmiyet, kısa zamanda Arap yarımadasına yayılmıştır. Bazı müsteşrikler, 
                                                           
47 Buhârî, Cihâd, 147-148; Müslim, Cihâd, 24-25; Ebû Dâvûd, Cihâd, 82, III, s, 86. 
48 Abdullah Uçar, Terör ve İslâm, Konya, 2007, s, 180. 
49 Âl-i İmrân 3: 110, 114. 
50 İslâm’a Giriş-Gençliğin İslâm Bilgisi, Komisyon, İst.,  2007, s, 426-428. 
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İslâmiyet’in bu yayılışının silah zoruyla olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak onların bu 

görüşlerinin ne kadar tutarsız ve gülünç olduğunu hemşehirleri olan batılı aydın 

Carlyle: “Haydi, sizde silahlarınıza sarılın. Bu iş zorla oluyor mu, bakalım?”51 

diyerek bu çürük iddiayı reddetmiştir. Aynı şekilde Hz. Peygamber, diğer dinlere 

mensup birçok ilim adamının da takdirlerini celbetmiştir. Meselâ Bernard Shaw: 

“…Benim telakkilerime göre o’nu (Hz. Peygamber’i) insanlığın kurtarıcısı olarak 

tanımak lazımdır…” Michael H. Hart, dünyada büyük izler bırakmış yüz kişiyi 

tanıttığı eserinde Hz. Peygamber’i ilk sırada zikretmiştir. Bunun sebebini de söyle 

açıklamıştır: “…Hz. Muhammed, tarihte, hem dinî hem de dünyevî düzeyde üstün 

başarılı olan tek insandır. Bugün ölümünden on üç yüzyıl sonra etkisi hala güçlü ve 

yaygındır…” İtalyan tarihçi, Leon Kaetani: “..Hz. Muhammed, zamanında anarşi 

içinde yüzmekte olan topluma birlik duygusunu verdi..”52 diyerek önemli bir tespitte 

bulunmuştur. 

Hz. Peygamber’in hayatını incelediğimizde insanları öncelikle, öğütle, tatlı 

dille, delillerle, ikna yoluyla katılaşmış kalplere Kur’ân okuyarak insanları İslâm’a 

davet ettiği görülmektedir. Bu sebepledir ki Rasûlullah’ın çevresinde toplanan 

insanlar zor kullanılarak bir araya gelmiş bir topluluk değildir. Bilakis hür 

iradeleriyle Hz. Peygamberin çağrısını fıtratlarında var olan duyguya daha yakın 

bulmalarından dolayı bir araya gelmiş bir topluluktur.53 Zaten “Dinde zorlama 

yoktur”54 ilahi fermanıyla zor kullanılarak insanların dine çağrılması yasaklanmıştır. 

Çünkü bu iş gönül işidir. Dolayısıyla da zorla gerçekleşen inanç ve ibadetin hiçbir 

önemini yoktur. Zorlamanın, dinler, toplumlar ve devletlerin geleceği için en 

tehlikeli bir grup olan ikiyüzlü insanların sayısını artırmaktan başka bir faydası 

yoktur. Zorlama imtihanın sırrını ortadan kaldırabileceği için Allah, zorlamayı 

kullarına yasaklamıştır. İslâm vicdanlara baskı yapılmayı sert bir şekilde 

yasaklamıştır. Çünkü zorla değil de gönülle inanan insanların inancı daha kalıcı 

olur.55 Bu gerçeği Aliya İzzetbegoviç şöyle ifade etmiştir: “…İnsan; zorla, 

alıştırmayla, kanunlarla ve kaba kuvvetle ıslah edilemez, sadece (insanın) davranışı 

                                                           
51 Mustafa İslâmoğlu, Yürek Fethi, İst., 2004, s, 67. 
52 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, İst., 2008, s, 18,427. 
53 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara, 2001, s, 121. 
54 Bakara 2: 256. 
55 Bakara 2: 256; Âl-i İmrân 3: 99; Yunus 10: 99. 
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değişir..”56 İnsanların beyinlerini ipotek etmek isteyenlere karşı Hz. Peygamber’in 

ümmetine devamlı sabır silahı başka bir deyişle sabır ilacı tavsiye edilmiştir.57 Barış 

kökünden türeyen İslâm’ın temelinde öncelikle barış esastır. Allah’u Teâla bu 

gerçeği “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, 

çünkü O işitendir, bilendir.”58 ayeti kerimesiyle mecid peygamber’inden barışa 

icabet etmesini istemektedir. Zaten Rasûlullah’ın ideallerinden birisi de insanların 

dünya üzerinde huzur ve barış içerisinde yaşamasını gerçekleştirmektir. Hz. 

Peygamber, risalet görevi süresince insanlara İslâm’ı silahla tanıtmamış ve kaba 

kuvvetle yaymamıştır. Buna tarihi veriler şahittir. Aksine Müslümanların hiçbir baskı 

altında kalmadan hür iradelerini kullanarak seçmiş oldukları İslâm dini yüzünden 

Müslümanlara kılıç çekilmiştir.59 

Bir toplumda adaleti, barışı, huzuru ve inanç hürriyetini isteyenler olduğu gibi 

bu değerlere kasteden kimselerde bulunmaktadır. İslâmiyet, özellikle dinin koruma 

altına aldığı can, mal, akıl, namus ve din/inanç hürriyetini güvence altına almak 

amacıyla çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemlerin başında gelen unsurlardan biri hiç 

kuşkusuz savaştır. Buradan da anlaşıldığı üzere savaş bir amaç değil zorunlu 

durumlarda başvurulan bir araçtır. Yani İslâm dini, hak hukuk, tanımayanlara 

hadlerini bildirmek için savaşı, arızî bir durum olarak telakki etmektedir. Çünkü 

dinde asıl olan barıştır. Barışın bozulduğu durumlarda ise savaş devreye girmektedir. 

Kısaca savaş, caydırıcı bir güçtür. Allah hiçbir peygamberini toplumda şiddet 

huzursuzluk, bozgunculuk çıkarmaları için göndermemiştir. Aksine kaybolan ve 

bozulan bu değerleri tesis etmek için göndermiştir. 60 

Hz. Peygamber, kimseyi zorla Müslüman etmeye çalışmıyordu. Sadece 

Allah’tan aldığı vahyi insanlara duyuruyordu.61  Bu işten Rasûl-i Ekrem, insanlardan 

her hangi bir ücret talep de etmiyordu. Aynı şekilde insanları ahlaksızlığa da teşvik 

etmiyordu. Onun bu çalışmalarını kendi çıkarları için tehlikeli gören müşrikler, ona 

engel olmaya çalıştılar. Şöyle ki Müşrikler, Hz. Peygamber başta olmak üzere 

Müslümanlara elle, dille, sosyolojik ve psikolojik olarak baskı ve işkencelere 
                                                           
56 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s, 121. 
57 Ahkâf 46:35; Müzzemmil 73:10. 
58 Enfâl 8: 61. 
59 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s, 122–123. 
60 Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, s, 285–287. 
61 Mâide 5: 67. 
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başladılar. Özellikle ilerde detaylı bir şekilde anlatacağımız üzere akla hayale 

gelmeyen işkence çeşitlerini Müslümanlara uygulamışlardır.62 Gurur, kibir, asabiyet 

ve kıskançlık gibi duygular Mekke’li müşriklerin, hakkı görmelerine engel oluyordu. 

Müşrikler, insanların İslâm’ı kabul etmeleri halinde Mekke’ye hac ve ticaret için 

gelen kimselerden elde ettikleri kazanç musluklarının kesileceği endişesinden dolayı 

tebliğe şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlardı."Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın 

ve zekâtı verin…."63 ayetiyle Mekke döneminde Müslümanlara, müşriklerin 

kışkırtmalarına aldırmaksızın ibadet etmeleri emredilmektedir. Bu durum yeni ortaya 

çıkan İslâm filizinin gelişip toprağa kök salması, güçlenmesi için gerekli bir 

hazırlıktır.  Bu ayet, yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede katı kalpli insanlardan yumuşak 

kalpli insanlar çıkarılmasında son derece eğitici olmuştur. Çünkü kendi nefsine söz 

geçiremeyenler başkalarına asla söz geçiremezler. Ayrıca bu ayet bizim konumuzla 

da doğrudan alakalı olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki eğer buna benzer ayetlerle Hz. 

Peygamber başta olmak üzere Müslümanlar ağır bir nefis terbiyesinden geçmemiş 

olsallardı sonra ki dönemlerde katliama girişebilirlerdi. Çünkü o dönemin insanında 

intikam alma duygusu had safhadaydı. Hz. Peygamber’in kendisine ve ümmetine 

akla hayale gelmeyen işkenceleri yapanları affetmesi bu eğitimin olumlu bir 

sonucudur. Nefsine hâkim olamayan liderler tarihte sayısız katliamlara neden 

olmuşlardır. 

Hz. Peygamber, 14 yıla yakın uzun bir süre kılıçla problemleri çözmeyi 

denememesini son derece dikkate değer bulmaktayız. Yani bu kadar uzun bir süre 

ikna yollarını denemesine rağmen İslâm aleyhinde çalışmalarını durdurmayan kişi ve 

şahıslara karşı son çare olarak kılıç’a başvurulmuştur. Şöyle ki Mekke döneminde 

Rasûlullah, Abdurrahman b. Avf’ın görüşünü kabul edip İslâm aleyhinde çalışan 

kimseleri suikastla ortadan kaldırmayı deneyebilirdi. Şöyle ki ileri gelen müşrik 

liderlerden bazılarını öldürtüp bu şekilde şirki yok etme yoluna gidebilirdi. Hatta 

Rasûlullah, gecenin karanlığından istifade ederek Ka’be’deki putları kırdırabilirdi. 

Ancak Hz. Peygamber, böyle bir şeye asla teşebbüs etmemiştir. Çünkü böyle bir 

uygulama çözümden Ziyâde çözümsüzlük getirir. Bu gerçeği Ahmet Önkal, 

                                                           
62 Asım Uysal, Kelime-i Tevhid Uğrunda Peygamberimize ve Ashâbına Yapılan İşkenceler, Konya, 
1997, s, 114–121. 
63 Nisa, 4: 77.   
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“Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu” adlı eserinde özetle şöyle ifade etmiştir: Şayet 

Hz. Peygamber böyle bir şeye teşebbüs etseydi Müşrikler, ertesi gün daha iyi putları 

dikerlerdi. Üstelik mevcut azılı müşriklerden daha şerlileri ortaya çıkabilirdi. 

Dolayısıyla da bu metod geçerli, sağlıklı değildir. Çünkü bu dönemde Müslümanlar, 

kadrolarını henüz oluşturmadıkları ve zayıf oldukları için böyle bir uygulamadan en 

çok zararı kendileri görürlerdi. Bu nedenle Hz. Peygamber Mekke döneminde 

ashâbına devamlı sabrı tavsiye; cennet’i ise va’d etmiştir.64 Dolayısıyla Müşriklerin 

saldırı ve işkencelerini haklı konuma getirebilir endişesi Rasûlullah’ın bu karara 

sıcak bakmamasında etkili olmuştur.  

Müşriklerin ve Yahûdilerin İslâm ve Müslümanlar aleyhindeki saldırıları, 

baskıları, eziyetleri tahammül edilemez boyuta geldiğinde güç kullanmaya 

başvurmak zorunda kalınmıştır. Çünkü cihâd, genel anlamda İslâm’ın yayılmasını 

engel olan şeylerin ortadan kaldırılma mücadelesidir. Yani cihâdla bir nevi 

engellemeler izale edilir. Bu bazen söz ile bazen de güç kullanarak yapılır. Ancak 

öncelikle başvurulan yol, ikna metodudur. Bununla başarı sağlanamazsa kılıç son 

çare olarak devreye sokulur. Müslümanlar için cihâd da ilk önce akla ahiret gelir, 

dünyevi amaç için cihâd yapmamışlardır.65 Kısaca Hz. Peygamber, uzun bir süre 

gücü, çözüm aracı olarak görmemesine rağmen sonradan buna başvurmak zorunda 

kalmıştır. Ahmet Önkal, “Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu” adlı çalışmasında 

bunu şöyle izah etmektedir. “..Batıl satvet ve kuvvetlere karşı, boş yere diller 

dökerek, anlamadıkları ve dinlemedikleri halde deliller serdederek, boyun eğerek 

değil, güç ve kuvvetle çıkmak gerekir. (Böylelikle de) inançlar üzerindeki tahakküm 

ve baskıyı kaldırarak insanı gerçek hürriyetine kavuşturmak gerekir. İlmî ve aklî 

deliller, söz anlayan, ilme hürmet eden, insafı olanlar içindir. Bunları tanımayan ve 

fırsat bulduğu zaman her hakkı ve her nevi mukaddesatı çiğneyen, çiğnemek için 

bekleyip duranların fitne ve fesadını engellemek, elbette ki ancak kılıçla 

olacaktır…”66 Sonuç olarak diyebiliriz ki hadd-i zatında iyi bir şey olmayan harp, 

ilim, akıl, nasihat ve irşad dinlemeyenleri tedib etmek için gerekli bir yoldur. 

                                                           
64 Ahmet Önkal, Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s, 148-149, 448. Hz. Peygamber’in müşriklere 
karşı Mekke ve Medine döneminde farklı metodlar denemiştir. Detaylı bilgi için bkz: Ahmet Önkal, 
Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s, 445-455. 
65 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 151-152. 
66 Ahmet Önkal, Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s, 206. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MEKKE FETHİNDEN ÖNCE ÖLDÜRÜLMESİ 

EMREDİLENLER 
I. MÜŞRİKLERDEN ÖLDÜRÜLMESİ EMREDİLENLER 

Hz. Peygamber’in öldürülmesini emrettiği kişilerle ilgili bölümlere geçmeden 

önce onu bu kararları vermeye sevk eden ortamın siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik 

ve dinî yapısının bilinmesi gerekmektedir. Bu girizgâh, Rasûl-i Ekrem’in vermiş 

olduğu ölüm kararlarının daha iyi analiz edilerek anlaşılmasına yardımcı olacağı 

düşüncesiyle hazırlanmıştır.  

Mekke, Hicaz bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi olup Ka’be’nin de 

orada olması sebebiyle dinî; önemli panayırlarında tertiplenmesi sebebiyle de bir 

ticaret merkeziydi. Ticaret, turizm, tarım ve hayvancılık Hicaz bölgesinin temel 

dinamiklerini oluşturmaktadır. Mekke, Kızıl denizden seksen kilometre içeridedir. 

Etrafının dağlık, yollarının dar, ekonomisinin dış güçlerinin iştahını kabartacak 

zenginlikte olmaması ve iklimin verimsiz çöl iklimi olması nedeniyle tarih boyunca 

büyük devletlerin işgaline fazla maruz kalmamıştır. İslâmiyetten önce Hicaz 

bölgesinde belli bir siyasî sistem ve merkezî bir otorite yoktu. Asabiyet ve kabilecilik 

hat safhada olup siyasî ve askerî bir bütünlük mevcut değildi. Otorite ve yönetim 

Kureyş kabileleri arasında taksim edilmişti. Arazinin engebeli oluşu, halkın dinî ve 

siyasî birlikten yoksun, uzak oluşu bu bölgede uzun ömürlü politik bir gücün 

oluşmasına mâni olmuştur. Siyasî birlikteliğin olmaması nedeniyle İslâmiyet’in 

zuhuruna kadarki dönemde Hicaz bölgesinde bir yönetim kargaşası vardı. Bu 

dönemde katı bir gelenekçi anlayış hâkimdi. Müşrikler, bu yapıları nedeniyle Hz. 

Peygamber’in tebliğ ettiği İslâm dinine inatla karşı cephe aldılar. Mekke, Kur’ân-ı 

Kerimde “Bekke” 67 adıyla geçmekte olup aynı zamanda yeryüzünde inşa edilen ilk 

ev olan Ka’be Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi günümüzde de önemini 

korumaktadır. Bu dönem Cahiliyye dönemi olarak tarihe geçmiştir. O döneme kuş 

bakışı olarak bakıldığında bu adın tıpa tıp uyduğu görülecektir. Şöyle ki küçük kız 

çocuklarının diri diri gömülmesi, hak hukukun ayaklar altına alınması, güçlünün her 

                                                           
67 Âl-i İmrân 3: 96; Ezrakî, Ebü’l-Velîd Muhammed b. Abdillah b. Ahmed (222/837), Ahbâru Mekke, 
thk., Melhas,  I-II, Mekke, 1416/1996, I, s, 75-76. 
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zaman güçsüzü ezmesi, kadınların mal gibi alınıp satılması ve insanlığın yüz karası 

olan köleliğin virüs gibi yaygın olması vb. nedenler bu dönemin böyle 

isimlendirilmiş olmasının ne kadar tutarlı olduğunu göstermeye yetmektedir. Kısaca 

bu dönem, bilgi ve donanımdan uzak, toplumsal yaşantının bozuk, ahlakî olarak 

kokuşmuş bir dönemdi. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail (a.s) zamanında Mekke, tevhid’in 

kalesi iken zamanla bu çizgiden uzaklaşılarak putperestliğin merkezi, kalesi haline 

geldi. Araplar arasında maddeciliğin ve putperestliğin yayılmasına bağlı olarak din 

duygusu zayıfladı. Dolayısıyla zamanla haktan batıla meyil etmeye başlandı. Bunun 

en önemli göstergesi de Ka’be de hiçbir put yokken sonradan içinin üçyüze aşkın 

putla doldurulmasıdır. Özellikle putperestlik; cahillik, çıkarcılık ve inanç zayıflığı 

gibi nedenlerle Mekke de kök salarak hızlıca yayıldı.68 

 İslâm, Mekke’de zuhur ettiğinde Arap yarımadasında putperest müşriklerin 

yanında Haniflik,  Sabiîlik, Mecusilik ve Ehl-i Kitap olan Yahûdilik, Hıristiyanlık 

inancının mensupları da vardı. Hicaz bölgesinde en yaygın taraftarı olan inanışlar 

Putperestlik ve Yahûdilikti. Hz. Muhammed, İslâm’ı tebliğ ederken bu beş inançtan 

hangileri kendisini daha çok uğraştırmıştır? Kaynaklara bakıldığında İslâm’ın ve 

Müslümanların en şiddetli düşmanları Putperestler ve Yahûdiler olmuştur. 

Öldürülmesi emredilen kişiler arasında hangi din mensupları vardır? Bu sorulara 

ileriki sayfalarda cevap verilmeye çalışılacaktır. 

Rasûl-i Ekrem, tebliğe başladığı sırada, doğal olarak inananlar olduğu gibi 

reddedenler yani inanmayanlarda oldu. Burada İslâm, evrensel bir değere dikkat 

çekerek onlara şöyle bir çağrıda bulunmuştur: “Sizin dininiz size benim dinim 

bana…”69 şayet bu çağrıya İslâm düşmanları olumlu cevap verme erdemini 

gösterebilselerdi aralarında bu kadar savaş olmayacağı bir gerçektir. Çünkü 

Müslümanlar hiçbir zaman durup durdukları yerde savaşı başlatan taraf 

olmamışlardır. Bu çağrıya olumsuz cevap vermekle kalmayan müşrikler, ellerinde 

olan her şeyi İslâmiyet’in ilerlemesini durdurmak hatta yok etmek için sarf 

etmişlerdir. Müslümanlar, öz vatanlarından durup dururken keyifleri doğrultusunda 

                                                           
68 Ezrakî, Ahbâru Mekke, I, s, 80-124; Nebi Bozkurt, Mustafa Sabri Küçükaşçı,  “Mekke”, DİA, 
Ankara, 2003, XXVIII, s, 555-559; İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s, 19–57; 
Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hâtemü’l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayatı, Ankara, 2006, s, 
17-30; Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi-ilk Dönem-,  Ankara, 2001, s, 95-157, s, 95–157.  
69 Kâfirûn 109: 6 
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turistik ya da ticaret amacıyla ayrılmamışlardır. Onlar, ezadan, öldürülmekten, 

işkenceden, özgürlüğünün zorla elinden alınması vb. nedenlerden dolayı 

Habeşistan’a ve Medine’ye göç etmişlerdir.70 Müslümanlar, bu dönemde hep 

sabretmişlerdir. Mekke’de rahat bırakılmayan Müslümanlar, hicret ettikler yerlerde 

de rahat bırakılmamışlardır. Habeşistan’a Amr’ın hediyelerle gidip Necaşi ile olan 

dostluğunu kullanarak Müslümanları geri getirmeye çalışması bunun bir delilidir.71 

Hz. Peygamber, müşriklerle risâleti boyunca değişik dönemlerde farklı 

metotlarla mücadele etmiştir. Medine’ye hicret edene kadar, sadece gelen vahyi 

aktararak sözlü mücadele yapmakla yetinmiştir. Hicret’le birlikte kurulan İslâm 

devletiyle birlikte ise sözlü mücadelenin yanına ilave olarak askeri mücadele 

çeşitlerini de kullanmaya başlamıştır. Bu metotların farklı olmasında dönemin 

şartları etkili olmuştur. Mekke döneminde sabır ön planda iken Medine döneminde 

haddi aşmamak şartıyla silahlı mücadele bariz bir şekilde ön plana çıkmaktadır. 

Mekke döneminin tamamı Medine döneminin ise ilk aylarını içine alan on üç buçuk 

yıl boyunca Hz. Peygamber, İslâm düşmanlarına yumuşaklıkla muamele etti. Onların 

seviyesiz hakaretlerine, orantısız güç kullanmalarına Rasûlullah, hep sabır ve 

metanetle göğüs gerer, Müslümanlara da bu yolu tavsiye ederdi. Ancak Mekke’li 

müşrikler Müslümanların bu tutumlarına çoğunlukla zulümle karşılık vermişlerdir.  

 

A. Kureyş Müşriklerinden Öldürülmesi Emredilip de Öldürülenler 

Hz. Peygamber’in öldürülmesini emrettiği kişiler dendiğinde akla ilk olarak 

Mekke’nin fethi günü umumi aftan istisna edilenler/kanı heder edilenler gelmektedir. 

Ancak Rasûl-i Ekrem’in öldürülmesini istediği diğer kimseler hakkında ise insanlar, 

fazla bir bilgiye sahip değildirler. Çalışmamız bu alandaki eksikliği gidermeye 

yönelik bir hizmet sunacaktır.  

Bu bölümde Mekke’nin fethine kadar geçen sürede Hz. Peygamber’in 

hakkında ölüm emri verdiği Mekke’li müşrikler ve diğer kabilelere mensup kişiler 

ele alınacaktır. Rasûl-i Ekrem’in zararlı faaliyetleri nedeniyle öldürülmesini emrettiği 

şahıslar şunlardır. Nadr b. Hâris, Ukbe b. Ebî Muayt, Ebû Azze, Muâviye b. Muğîre, 

Ebû Süfyân b. Sahr b. Harb, Ebû Süfyân b. Hâris, Enes b. Züneym, Esîd b. Ebû 

                                                           
70 Ahmet Keleş, Cihâd-Kılıç-Tebliğ Bağlamında İslâm’ın Yayılışı, s, 256-259. 
71 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 151. 
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Ünâs, Furât b. Hayyân, Hâlid b. Süfyân b. Nübeyh, Ukl ve Uraynelilere mensup 

sekiz kişi.  İsimlerini verdiğimiz Mekke’li ve diğer kabilelere mensup bu kişileri 

tarihi rivayetlere bakarak detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu şahıslardan bazıları 

öldürülmüş, bazıları ise hatalarını anlayıp sonradan özür dilemeleri sebebiyle 

affedilmişlerdir.  Kısaca hatasında ısrar edenler öldürülmüştür. Hatasında ısrarcı 

olmayanlar ise affedilmişlerdir. 

 

1. Nadr b. Hâris (النضر بن الحارث) 

Nadr b. Hâris, Kureyş’in ileri gelen liderlerinden birisi olup tam kimliği; Nadr 

b. Hâris b. Kelede b. Alkame b. Kelede b. Abd-i Menâf b. Abdu’d-Dâr b. 

Kussayy72b. Kilâb b. Murra el-Kuraşî el-Abderî’dir.73 Künyesi Ebû Kâid’dir.74 Hz. 

Peygamber’e devamlı düşmanlık eden İslâm düşmanlarından bir kimseydi.75  

Nadr, Rasûl-i Ekrem ile alay eden müşriklerin önde gelenlerinden birisiydi. 

İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiye göre Rasûlullah’ı Kureyş müşrikleri arasında en 

şiddetli bir şekilde yalanlayan, Rasûl-i Ekrem’e ve ashâbına en acımasız bir şekilde 

eziyet ederek onu inciten Kureyş’in sayılı söz sahiplerinden biriydi.76 O,  okur-yazar 

olup Fars/İran kitaplarını okuması, Yahûdi ve Hıristiyan bilginlerle oturup kalması 

nedeniyle Kureyş’in en kültürlü müşriklerindendi. Aynı zamanda Nadr, Müşriklerin 

akıl hocalarındandı. O, Rasûl-i Ekrem başta olmak üzere İslâmiyet’e saldırmayı 

kendine gaye edinmiş bir müşrikti.77 Aynı zamanda Nadr, Hz. Peygamber’in yakın 

komşularından birisi olup Rasûlullah’ı görecek gözü yoktu.78 

Nadr b. Hâris, çok zeki ve fesat bir adamdı. İbn Hişâm’ın onun hakkında 

kullanmış olduğu: “ Nadr,  Kureyş’in şeytanlarından birisi idi.” ifadesi bunun bir 

göstergesidir.79 Özellikle o, çıkarları gereği yalan söylemeyi kendine âdet edinmiş bir 

                                                           
72 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 229.  
73 İbnü’l-Esîr, İzzüddin b.Ebi’l Hasan Ali b.Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdü’l-Kerîm 
b. Abdü’l-Vâhid eş-Şeybânî(630/1232), Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, I-VI, Beyrût, 1423/2003, 
IV, s, 50. 
74 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih, thk. Ebû’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî, I-X, Beyrut, 1407/1987, I, s, 594.  
75 İbn Sa’d, et-Tabakât, I, s, 200-201. 
76 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594.  
77 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594. 
78 İbn Sa’d, et-Tabakât, I, s, 201. 
79 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230. 
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liderdi.80 Kur’ân-ı Kerim’in 68. suresi olan Câsiye süresinin yedinci ayeti 

kerimesinde onun ne kadar yalancı birisi olduğu “effâk” kelimesiyle belirtilmiştir.81 

İbn Hişâm, “el-Effâk’ın” Kezzâb manasına geldiğini belirtmektedir.82  

 Nadr b. Hâris, bir Peygamber gönderileceğini işitince: “Vallahi, bize bir 

uyarıcı gelecek olursa biz, diğer (Yahûdi ve Hıristiyan) milletlerinden herhangi 

birisinden daha doğru yolu, tutarız!” 83diyerek ilahi elçiyi herkesten önce 

sahipleneceklerini belirtiyordu. Bu durum Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade 

edilmektedir : “…inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler…”84 

Bu ayet, o ve arkadaşlarının sözleri üzerine nazil olmuştur.85 Ama ne zaman ki 

beklenen ahir zaman Peygamberi, Kureyş’in içinden fakir birisi olarak gelince o da 

diğer Kureyş ileri gelenleri gibi bu gerçeği asabiyet duygularından dolayı kabul 

etmeyerek inkâr etti. Cenâb-ı Hak, bu münasebetle Nadr ve benzerlerinin 

samimiyetsizliklerini Kur’ân-ı Kerim’de: “(Onlar), kendilerine bir uyarıcı 

(peygamber) gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair 

bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı (Muhammed) 

gelince, bu, onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı.”86 ayeti ile 

yüzlerine vurmaktadır.87  

Nadr b. Hâris, çok seyahat eden bir kimse idi. Bu seyahatleri sırasında 

uğradığı yerlerin ileri gelen âlimleriyle görüşüp bilgi edinirdi. Edinmiş olduğu bu 

bilgilere güvenerek Hz. Peygamber ile münazaraya kalkışır ve ileri giderek 

Rasûlullah’a hakaret ederdi. Bu seyahatleri sırasında uğradığı Hire’de Farsların 

meliklerinden olan Rüstem ile İsfendiyâr’ın hikayelerini dinlemiş ve öğrenmişti. O, 

öğrendiği bu hikâyeleri, insanlara anlatarak onların İslâm’a girmelerini engellemeye 

çalışırdı. Şöyle ki Rasûlullah, bir mecliste oturup tebliğ gereği insanlara Allah’ı 

hatırlatırdı. Bu görevinde başarılı olabilmek içinde mecliste bulunanlara önceki 

milletlerin ne tür azaplara uğradıklarını haber vererek kavmini bu kötü akıbetten 

                                                           
80 Mevlânâ Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî, Son Peygamber Hz. Muhammed, I-II, çev: Yusuf Karaca, 
tec., Muharrem Tan, İst., 2005, I, s, 153. 
81 Câsiye 45:7-8. 
82 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 9. 
83 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594. 
84 En’am 6: 109. 
85 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594. 
86 Fâtır 35:42. 
87 M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, I-XVIII, İst.,1987, IV, s, 145.  
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sakındırırdı. Hz. Peygamber, bu uyarıları yaptıktan sonra oradan ayrılırdı. İnsanlar, 

bu ilahi ikazlara kafa yormaya başlamadan Nadr b. Hâris, hemen oraya gelerek 

oradakilere: “Ey Kureyş topluluğu! Vallahi ben ondan daha güzel konuşurum ve 

anlatırım, siz benim yanıma gelin.” diyerek onları düşünmeye fırsat vermeden 

öğrendiği hikâyeleri onlara anlatırdı. Daha sonra da: “Muhammed benden nasıl daha 

güzel konuşurmuş.”88 diyerek Hz. Peygamber’in de hikâye ve masal türünden 

haberler aktardığı izlenimi insanları vermeye çalışırdı. Böylece de Rasûlullah’ın 

sözlerini kâle almamalarını onlardan isterdi. Bunu kendince şöyle delillendirirdi: “ 

Ben, size anlattığım bu hikâyeleri nasıl başkalarından yazıp aldımsa O da (Hz. 

Muhammed’de) başkalarından yazıp almıştır.” demek suretiyle insanların kafasında 

İslâm hakkında soru işaretleri oluştururdu. O, bu şekilde zımnen Kur’ân-ı Kerim’in 

Allah kelamı olmadığını kendince iddia ederdi.89 İbn Hişâm’ın verdiği bilgiye göre “ 

Yakında Allah’ın inzal ettiğinin bir benzerini de ben inzal edeceğim”90 diyen kişi 

Nadr’ın da kendisidir. Kur’ân-ı Kerim’le rekabete gireceğini söyleyerek kamuoyunu 

yönlendirirdi.  Böylece Nadr b. Hâris, insanların zihinlerinde Rasûlullah hakkında 

şüphelerin oluşmasını hedeflerdi. Cenâb-ı Hak, bu görüşte olanların iddialarını 

Kur’ân-ı Kerim’de: “(Rasûlüm!) De ki: Onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen 

Allah indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”91 ve  

“Şüphesiz biz onların: ‘Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor’ dediklerini biliyoruz. 

Kendisine nisbet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Hâlbuki bu (Kur'an) apaçık bir 

Arapçadır.”92 ayetleriyle reddetmektedir.  Burada Nadr’ın bir karalama propagandası 

yaptığı görülmektedir. Nadr b. Hâris, bu çalışmasında başarılı olabilmek için 

kadınları da kullanırdı. Sırf bu iş için şarkıcı iki kadın köle satın alarak insanları 

bunlarla oyalardı.93 Nadr b. Hâris, zeki birisi olması sebebiyle insanların zayıf 

yönlerini iyi bilirdi. İslâm dininin halk kitleleri arasında hızlı bir şekilde yayıldığı 

günlerde bu ilerleyişi durdurmak amacıyla “kültür ve sanat” adına düzenlemiş 

olduğu programlarla insanların dikkatlerini böylece başka yönlere çekmeye çalışırdı. 
                                                           
88 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230. 
89 İbn Hişâm,  es-Sîre, II, s, 8-9. Bu iddiayı hiç bir kitabî bilgiye dayandırmaksızın müşrikler, Hz. 
Peygamber’in, kendisine indirilen Kur’ân-ı, Allah’tan değil de Benî Hadramî’nin Hıristiyan kölesi 
Cebr’den öğrendiğini söyleyerek ispatlamaya çalışırlardı. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 32-33. 
90 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230. 
91 Furkan 25: 6. 
92 Nahl 16: 103. 
93 M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, IV, s, 144. 
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Cariyelere söylemiş olduğu şu söz onun insanları kandırabilmek için ne kadar 

ahlaksız olduğunun açık bir kanıtıdır.  Nadr b. Hâris, Hz. Peygamber bir insana hakkı 

anlatıp yanından ayrıldıktan sonra hemen kiraladığı bu kadınlardan birini 

görevlendirerek şöyle derdi: “Bu adama yedir, içir ve onu öyle eğlendir ki 

Muhammed’in telkinlerine uymasın.” Bu teklif, Rasûl-i Ekrem’in insanlarda 

oluşturduğu ruhsal etkinin hemen ardından yapılması yönüyle insanlara söylenilenler 

üzerinde aklıselim ile düşünmelerine fırsat vermemek için düzenlenmiş bir 

sabotajdır. Bu rivayetten de anlaşılıyor ki Nadr b. Hâris, Rasûlullah’ı adeta bir gölge 

gibi takip etmektedir.94 Hz. Peygamber’in yapmış olduğu çalışmaları gölgelemek 

amacıyla eğlence şölenleri tertiplemesi Nadr’ın nasıl bir İslâm düşmanı olduğunu 

ortaya koymaktadır. Kısaca o, meşhur hikâyelerini anlatarak;  tutmuş olduğu dansçı 

cariyeler ile de kitleleri eğlendirerek insanları, tevhidden uzaklaştırmaya çalışan 

entrikacı müşrik bir önderdi. 

Nadr b. Hâris, Kureyşli müşrikleri sevindirebilmek amacıyla herhangi bir ilmî 

delile dayanmadan insanları, Allah yolundan saptırmaya çalışırdı.  Bu amaçla ileri 

sürmüş olduğu delilsiz konuşmalar Kur’ân-ı Kerim’de : “İnsanlardan öylesi var ki, 

herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla 

alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.”95 ayeti 

ile ortaya konulmuştur. İbn Hâris’in bilgisizce Hz. Peygamber ile tartışmasının 

yanlışlığını Kur’ân-ı Kerim’de azgın şeytanın ardına düşen kişiye benzetilerek ifade 

edilmiştir.96 Bu vb. ayetler, İbn Cüreyc ve bazı âlimlere göre Nadr b. Hâris ve 

yandaşları hakkında nazil olmuştur.97  Onların bu tutumları da böylece sert bir 

şekilde kınanmıştır. Bir rivayete göre de azabın çabucak gelmesini isteyerek Hz. 

Peygamber’e meydan okuyan müşriklerden biri de o idi.98 Müşrikler, Rasûlullah’ın 

insanlara yaptığı ilahi davetten vazgeçirebilmek için aralarında kurnaz, konuşkan 

Nadr b. Hâris gibileri Rasûl-i Ekrem ile tartıştırarak İslâmiyet’in yayılmasını 

önlemeye çalışırlardı.99  

                                                           
94 Asım Uysal, Kelime-i Tevhid Uğrunda Peygamberimize ve Ashâbına Yapılan İşkenceler, s,153-154. 
95  Lokman 31:6. 
96 Hacc 22:3.  
97 İbn Kesîr, Ebû’l-Fida İsmail (v.774/1372), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim 
Tefsîri, çev: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner, İst., 1990, X, s, 5412. 
98 İbn Kesîr, Tefsîr, XIV, s, 8100. 
99 Elmalı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V, s, 476. 



 32

İbn Hişâm’ın aktardığı bir rivayete göre Müslümanları boykot eden sahifenin 

yazarı Nadr b. Hâris’ti.100 Aynı şekilde Hz. Peygamber’i ortadan kaldırmak amacıyla 

Hicret öncesi Kureyş’in danışma meclisi olan “Daru’n-Nedve”de toplanan liderlerin 

arasında o da vardı. Hatta O, kararı uygulamaya koymak için toplanan on bir kişiden 

birisi olarak Abduddaroğullarını temsilen bu suikasta bizzat katıldı.101   

İbn İshâk’ın İbn Abbas’tan rivayet ettiği bilgiye göre Nadr b. Hâris hakkında 

Kur’ân-ı Kerim’de sekiz ayet nazil olmuştur.102 Atâ ise onun hakkında on küsür ayet 

inzal olduğunu söylemektedir.103 Özellikle, Kur’ân-ı Kerimde “أساطير أألولين” 

“Öncekilerin yani geçmiş ümmetlerin masalları” cümlesinin fikir babalarından birisi 

Nadr b. Hâris’tir. Allah’u Teâla onun bu tavrını kendi ifadeleriyle şöyle ortaya 

koymaktadır: “Böyle birine(yani Nadr b. Hâris’e)  âyetlerimiz okununca ‘Bunlar 

Eskilerin masalları’ derdi.”104 Görüldüğü gibi Nadr, Hz. Peygamber’in geçmiş 

ümmetlerden verdiği haberleri “Evvelkilerin masalları” diyerek alaya alan bir 

kimseydi. İbn Hişâm’ın İbn Abbas’tan rivayet ettiği bilgiye göre Kur’ân-ı Kerim’de 

içinde  “Esâtîr” kelimesinin geçtiği her ayet İbn Hâris hakkında nazil olmuştur.105 

Kur’ân-ı Kerim’e baktığımızda dokuz yerde “Esâtîr” kelimesi geçtiği 

görülmektedir.106  

 Nadr b. Hâris, Kureyş’i Hz. Peygamber’in getirdiği vahiy karşısında tedbir 

almaları için uyarandı. İbn Hişâm, onun Rasûlullah, hakkında yaptığı konuşmayı 

detaylı olarak şöyle aktarmaktadır: “Ey Kureyş cemaati! Vallahi! Bundan sonra 

üstesinden gelemeyeceğiniz bir iş başınıza gelmiştir. Muhammed aranızda çocuk 

iken içinizde en çok razı olduğunuz, içinizde en doğru sözlünüz ve en emininizdi. Ne 

zamanki saçlarına aklar düştü ve size getirdiği şeyle (vahiyle) geldiği zaman ona 

“sihirbaz” dediniz. Hayır. Vallahi O sihirbaz değildir. Biz sihirbazları ve düğümlere 

üfleyenleri görmüşüzdür. Ve sonra “Kâhindir” dediniz. Hayır. Vallahi O, bir kâhin 

değildir. Biz kâhinleri ve onların titreyişlerini görmüş ve süslü sözlerini işitmişizdir. 

Daha sonra “Şâirdir” dediniz. Hayır. Vallahi O şâir değildir. Biz şiiri görmüş ve 
                                                           
100 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 3. 
101 İbn Sa’d, et-Tabakât, I, s, 228. 
102 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230. 
103 İbn Kesîr, Tefsir, VII, s, 3287. Furkan 25: 5-6, Ankebût 29:53, Sa’d 38: 16, Meâric 70:1-2. 
104 Mütaffifin, 83:13. Ayrıntılı bilgi için bu ayetin tefsirlerine bakınız. 
105 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230. 
106 Bunlar: En’am 6:25, Enfal8:31, Nahl 16:24, Mü’minun 23:83, Furkan 25:5, Neml 27:68, Ahkaf 
46:17, Kalem 68:15, Mütaffifin 83:13. 
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onun çeşidini dinlemişizdir. Ve ona Mecnun dediniz. Hayır. Vallahi O bir mecnun da 

değildir. Biz delileri görmüşüzdür. Onun (Peygamberimizin) ne boğulması ne 

vesvesesi ne de (sözleri) karıştırması vardır. “Ey Kureyş cemaati, durumunuzu 

gözden geçiriniz. Çünkü Vallahi! Başınıza gerçekten büyük bir iş gelmiştir.”107 Nadr 

b. Hâris’in müşriklere söylemiş olduğu yukarıdaki “Muhammed aranızda çocuk iken 

içinizde en çok razı olduğunuz, içinizde en doğru sözlünüz ve en emininizdi.” sözü 

dikkat çekicidir. Şöyle ki İbn Hâris’in yaptıkları ile söylediklerine baktığımızda 

kendisiyle çeliştiği görülmektedir. Çünkü konuşmanın içeriğine bakıldığında onun, 

aslında Rasûl-i Ekrem’in hem şahsı hem de getirdiği vahiy hakkında müspet 

düşündüğü görülmektedir.  Ancak eylemlerine bu düşüncesini yansıtamamıştır.  

Bu konuşmadan sonra Nadr b. Hâris, aktif olarak İslâm aleyhinde aktif 

çalışmaya başladı. Şöyle ki o, Hz. Peygamber’i zor durumda bırakabilmek ve onun 

güvenirliğini, prestijini kamuoyu nezdinde düşürebilmek için Ukbe b. Ebî Muaytla 

birlikte Yahûdilere gitti. Bu sırada Mekke’li müşrikler, İslâm dinini zayıflatıp yok 

edebilmek için Yahûdiler ile işbirliği yapıyorlardı.108 Yani müşrikler iç siyasette, 

başarılı olabilmek için yabancı devletlerden destek alıyorlardı. Bir nevi Nadr b. 

Hâris, Mekke site devleti adına bu politikayı yürütüyordu.109 Dolayısıyla ona müşrik 

bir diplomattı, diyebiliriz. Neticede Nadr ve arkadaşı Yahûdi bilginlerden 

öğrendikleri üç soruyu, geri döndüklerinde: “Ey Kureyş cemaati! Sizinle 

Muhammed’in arasını ayıracak şeyi bulup getirdik” diyerek Hz. Peygamber’e 

sordular. Hz. Peygamber, bu sorulara “İnşallah” demeden yarın bildiririm diyerek 

onlara gün verdi. Ancak beklenen vahiy 15 gün sonra geldi. Cenâb-ı Hak, indirdiği 

Kehf süresiyle hem müşriklerin sorularına cevap vermiş hem de Rasûl-i Ekrem’i 

uyarmıştır. İbn Hişâm, bu konuyu detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Ancak biz 

konumuzun sınırlarını aşacağı için bu detaya girmeyi uygun bulmuyoruz. 110   

                                                           
107 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 229-230. 
108 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 124. İslâm düşmanlarının dinleri, 
ırkları her ne kadar farklı olsa da Müslümanlara karşı birlikte mücadele etmek için bir araya 
gelmelerine bu durumları engel teşkil etmemiştir. Bu gerçek Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade 
edilmektedir: “İnkar edenler, birbirlerinin yandaşları, koruyucularıdırlar.” Bkz: Enfâl 8:73. 
109 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, s, 165. 
110 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230–231. Hz. Peygamber’e sorular üç soru şunlardır: Ashâb-ı Kehf’in 
durumu doğu ile batı arasını gezip dolaşan adamın haberi (Kehf 18: 1-110)ve ruh hakkındadır(İsrâ 17: 
85.) Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230–231.   
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 Nadr b. Hâris’in Hz. Peygamber’e yaptığı hem sözlü hem de fiili eziyetlerden 

dolayı hakkında bir çok ayet-i kerim’e nazil olmuştur.111 Bu ayetlerden birçoğunu 

İbn Hişâm “es-Sîretün-Nebeviyye” isimli eserinde zikretmektedir. Kısaca bu ayetler 

onun ne kadar bir İslâm düşmanı olduğunun açık Rahmanî delilidir. Bu ayetlerden 

bazıları şunlardır: “Kendine okunan Allah'ın ayetlerini dinleyip, sonra, onları hiç 

duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen -küfründe ısrar eden- yalancı ve 

günahkâr kişinin vay haline! İşte onu acı bir azap ile müjdele!”112 Nadr b. Hâris ve 

Zem’a b. Esved gibi kişiler, Rasûl-i Ekrem’e gelerek keşke seninle bir melek 

indirilseydi de daima seninle beraber bulunup senden insanlara haber verseydi113 

şeklinde alaylı ve iğneleyici bir üslupla Hz. Peygamberle konuşmaları üzerine 

Allah’u Teâla: “Muhammed'e (görebileceğimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler. 

Eğer biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile 

açtırılmazdı.”114ayeti ile Nadr gibilerin ne kadar cahilane ve büyük konuştuklarını 

devamında da: “Eğer Peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan 

sûretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.”115ayetiyle 

onların bu alaycı sorularına cevap vermekte ve ayette bu görüşte olanların sonlarının 

iyi olmayacağı vurgulanmaktadır.116 

İbn Hişâm’da geçen bir rivayette Hz. Peygamber, Nadr b. Hâris başta olmak 

üzere Kureyş’in ileri gelenlerine bir mecliste: “Siz ve Allah'ın dışında taptığınız 

şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı 

oraya (cehenneme) girmezlerdi. Hâlbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada 

ebedî kalacaklardır. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada (hiçbir 

iyi haber) duymazlar.”117 ayetini okuyarak oradan ayrıldı.118 

 Nadr b. Hâris, sözlü sataşmalarla yetinmeyerek Hacûn yokuşunda Hz. 

Peygamber’i öldürmek için ona saldırmış ama bunda muvaffak olamamıştır.119 

Müşrikler, Hz. Peygamber’in tebliğini engellemek için başvurdukları yollardan 

                                                           
111 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594. 
112 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 8-9;  Câsiye 45:7-8. 
113 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 34. 
114 En’am 6: 8. 
115 En’am 6:9. 
116 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 34. 
117  Enbiya 21:98-100. 
118 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 8-9. 
119 M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, IV, s, 162. 
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birçoğunu Nadr b. Hâris, bizzat kendiside uygulamıştır. Bunlar: Daveti engellemek, 

münazara yapmak ve tartışmak, alay etmek, eza ve cefa yapmak, tehdit etmek120, 

öldürme teşebbüsünde bulunmak gibi. Müşrikler, Rasûlullah başta olmak üzere 

Müslümanlara uyguladıkları kötülüklerde şu sırayı takip etmişlerdir:  “istihza”,  

“hakaret”, “işkence”, “her türlü ticari ve medeni münasebetleri kesme devri” ve 

“şiddet politikası” gibi. Onlar, bu metodları uygulayarak İslâmiyet’in yayılmasını 

engellemeyi amaçlıyorlardı. İbn Hâris, bu safhaların hemen hepsinde de yer alarak 

Müslümanlara eziyet etmiştir.121 

Nadr b. Hâris, İslâmiyet’in ilerlemesini durdurmak için yapılan her faaliyette 

başı çekerdi. Öyle ki Müslümanlarla müşriklerin ilk karşılıklı silahlı mücadelesi olan 

Bedir savaşına taraftar toplama noktasında Ebû Cehil’e yardım ederdi. Şöyle ki o, 

savaşa gelmek istemeyen Ümeyye b. Halef gibileri müşrikleri korkaklıkla suçlamak 

suretiyle orduya katılmaya ikna ederdi.122  Bu savaşta Müşrik ordusunun 

sancaktarlığını yapan üç kişiden birisi de o idi.123 Nadr gibi ileri gelen Kureyşliler, 

sırayla her gün 10’ar deve keserek ordunun karnını doyururlardı.124 

Bedir savaşı, İslâmiyet’in kaderini belirleyen önemli bir dönüm noktasıdır. 

Bu savaş Allah’ın yardımıyla Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşta 

Müşriklerin ileri gelenleri öldürülmüş bir o kadar da onlardan esir elde edilmişti. 

Nadr b. Hâris de bu esirlerin içerisindeydi. Hz. Peygamber, onu görünce uzun bir 

süre ona baktı. Bu bakıştan geçmişte ona ve Müslümanlara yaptığı eziyetleri 

hatırlayan Nadr, yanındakine: “Muhammed Vallahi beni öldürecek! O bana 

öldürecek gibi baktı.” diyerek endişesini ifade etti. Yanındaki müşrik: “Allah’a 

yemin olsun ki korkudan sana öyle geliyor.” diyerek ona karşılık verdi. Ancak 

sonunun iyi olmayacağını bilen Nadr, aracılar aramaya başladı. En yakın olarak 

gördüğü akrabası olan Mus’ab b. Umeyr’e gelerek: “Ey Mus’ab! Sen, akrabalık 

açısından bunlardan bana daha yakınsın. Onun için (Rasûlullah’ı kast ederek) 

dostuna söyle arkadaşlarıma ne yaparsa bana da onu yapsın. Vallahi O, beni 

öldürecek.” diyerek bir istirhamda bulundu. Mus’ab onun geçmişini: “Allah’ın kitabı 
                                                           
120  M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 119-134. 
121 Zekâi, Konrapa, Peygamberimiz İslâm Dini ve Aşere-i Mübeşşere,  İst., 1968, s, 94, 96-98. 
122 Vâkıdî, Ebî Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd (v.207/822), Kitâbü’l-Meğâzî, thk. 
Muhammed Abdü’l-Kâdir Ahmed Atâ, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, I-II, Beyrut, 1424/2004, I, s, 51. 
123 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 69; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 15. 
124 Mevlânâ Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî, I, s, 210. 
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ve Rasûlu hakkında şöyle şöyle söyleyen sen (değil mi) idin?” demek suretiyle ona 

hatırlattı. Bununla da yardım edilecek bir tarafının olmadığını ona söyledi.  Bunları 

duymamazlıktan gelen Nadr b. Hâris, diğer esirlerin bir şekilde salıverileceğini 

bildiği için olsa gerek Mus’ab’a şöyle bir teklifte bulundu: “Arkadaşlarıma nasıl 

muamele edilirse bana da aynı şekilde muamele edilsin. Onlar öldürülürse ben de 

öldürüleyim. Yok, onlara eman verilecekse bana da eman verilsin.” Bunun üzerine 

Mus’ab: “Sen, Rasûlullah’ın ashâbına (çok) eziyet ederdin.” diyerek onun bir başka 

cürmünü ortaya koydu. Bu ifadeden zmnen şu anlaşılmaktadır: Suç dosyan çok 

kabarık olduğu için affedilmen olanaksızdır. Bu sebeple de benim yapacağım bir şey 

yoktur. Nadr, beklemediği bu tepkiye karşılık: “Vallahi! Şayet Kureyş seni esir 

alsaydı, ben seni sağ olduğum müddetçe Kureyş’e öldürtmezdim.” diyerek Mus’ab’a 

sitem etti. Bunun üzerine Mus’ab: “Allah’a yemin olsun ki doğru söylediğine eminim. 

Ancak ben, senin gibi değilim. (Çünkü) İslâm, aramızdaki sorumluluk (akrabalık) 

bağını kesmiştir.” demek suretiyle ona yardım edemeyeceğini açık bir şekilde ortaya 

koydu.125 Rivayetlerden anlaşıldığı gibi bir İslâm düşmanı olan Nadr b. Hâris, 

vaktinin çoğunu İslâm’ın ilerlemesini durdurmak için harcamış olması nedeniyle Hz. 

Peygamber’in rahmetinden istifade edememiştir. Şöyle ki Hz. Peygamber, Bedir 

dönüşü Safrâ’ya geldiklerinde Hz. Ali’ye onun boynunu vurmasını emretti.126 Nadr’ı 

esir alan Mikdad, o benim esirimdir diyerek bir karşılık almak isteyince Hz. 

Peygamber, Hz. Ali’ye: “Vur onun boynunu.” buyurdu sonrada Mikdâd’a hayır dua 

etti.127 Nadr b. Hâris’in Rasûl-i Ekrem’in emriyle öldürüldüğü noktasında kaynaklar 

müttefiktir.128  

İbn Hişâm’ın İbn İshâk’tan aktardığı bilgiye göre Nadr b. Hâris’in kız kardeşi 

olan Kuteyle bnt. Hâris, kardeşinin ölümü üzerine duygulu uzun bir şiir yazdı. 

Verilen bilgiye göre Hz. Peygamber, bu şiiri duyduğunda ya da bu şiir kendisine 

ulaştığında: “Eğer bu (şiir) (onu öldürmeden) öldürülmesinden önce bana ulaşsaydı 

                                                           
125 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 107. 
126 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 149; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594; II, s, 27; 
İbn Kesîr, Ebû’l-Fida İsmail (v.774/1372), el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, Beyrut,1966, III, s, 305. 
127 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 107. 
128 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 149; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594; II, s, 27; 
İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 305. 
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kesinlikle onu öldürtmezdim, ona iyilikte bulunurdum.”129 buyurarak üzüntüsünü 

ifade etmiştir. Ancak bu bilginin senetsiz olarak aktarılmış olması hasebiyle 

kanaatimizce bu rivayet problemlidir.130 

Yetmiş kişilik131 Bedir esirlerinde sadece iki kişi Hz. Peygamber’in emriyle 

öldürülmüştür. Bunlar: Mekke’li müşriklerin ileri gelenlerinden Nadr b. Hâris ve 

Ukbe b. Ebî Muayt’tır. İbn Kesîr’in Saîd b. Cübeyr’den aktardığı rivayete göre 

Rasûlullah, Bedir esirlerinden üç kişiyi öldürtmüştür. Bunlardan biri de Tuayme b. 

Adiyy’dir.132 Bedir esirlerinden sadece Nadr b. Hâris ve Ukbe b. Ebî Muayt’ın 

öldürülmüş olması doğal olarak akla şu soruyu getirmektedir. Bu kadar esir 

içerisinden neden iki kişi öldürülmüştür? Kaynaklarda yaptığımız araştırma 

sonucunda suç dosyalarında ulaştığımız en önemli suçlar şunlardır. Geçmişte Hz. 

Peygamber’e ve Müslümanlara karşı aşırı bir düşmanlık sergilemeleri ve küfrün 

elebaşları olmaları sebebiyle Rasûlullah’ın emriyle boyunları vurulmuştur. Ayrıca 

Nadr ve Ukbe, birer savaş suçlusu olmaları sebebiyle bu cezaya layık görülmüşlerdir. 

Çünkü ikisi savaş esiriydi. Kısaca Nadr ve Ukbe meşru nedenlerden dolayı 

öldürülmüşlerdir. Buna karşılık Hz. Peygamber, diğer esirlere oldukça iyi 

davranılmasını emretmiş ve eğitim ve ekonomik açıdan onlardan istifade yoluna 

gitmiştir. Bu her iki taraf içinde kârlı bir ticaret olmuştur. Ancak Rasûlullah’ın bu 

uygulaması ilahi irade tarafından hoş karşılanmamıştır.133 Kanaatimizce Nadr b. 

Hâris, günümüz devletler hukukunda da yargılansa akıbeti aynı olurdu.   

                                                           
129 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 313-314; İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 306. Süheylî bu şiiri Nadr b. Hâris’in 
kız kardeşi değilde kızının söylediğini söylemektedir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 313. 
130 Burada iki nokta ön plan çıkmaktadır. Birincisi ya Hz. Peygamber çok duyguludur. Dolayısıyla da 
suçlunun yakın birisi tarafından söylenen duygulu bir şiir nedeniyle böyle bir söz söylemiş olabilir. Ya 
da böyle bir söz gerçekte söylenmediği halde söylenmiş farz edilerek aktarılmıştır. Kaynakların 
çoğunluğunda bu bilgiyi destekleyecek herhangi bir bilgiyi ulaşamadık. Bu nedenle kanaatimizce 
ikinci izah daha tutarlıdır. Çünkü şayet birinci izahın doğru olacağı kabul edilecek olursa beraberinde 
bazı problemleri getireceği bir gerçektir. Şöyle ki suçluluğu sabit olan kişilerin infazı esnasında böyle 
bir durumla karşılaşıldığında infazdan vaz geçileceği ortaya çıkar ki bu durum suistimallara neden 
olacağı için kanaatimizce sakıncalıdır.  
131 Bedir esirlerin sayısı hakında farklı rivayetler mevcuttur. Detaylı bilgi için bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  
I, s, 137. 
132 İbn Kesîr, Tefsir, VII, s, 3286. Rasûlullah’ın onu öldürttüğüne dair bir bilgiye diğer kaynaklarda 
ulaşamadığık. Ayrıca Tuayme, Hz. Hamza tarafından öldürülmüştür. Dolayısıyla da bu rivayet 
kanaatimizce zayıftır.  Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 639. 
Ayrıca İbn Kesîr, ilerki sayfalarda Bedir esirlerinden iki kişi öldürülmüştür şeklinde bir hadis 
zikretmiştir. Dolayısıyla da bu bilginin zayıflığı ortaya çıkmaktadır. Bkz: İbn Kesîr, Tefsir, XIII, s, 
7292.  
133 “Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar, hiçbir peygambere esirleri bulunması 
yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) ahireti istiyor. Allah 
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2. Ukbe b. Ebî Muayt (عقبة بن أبي معيط) 

Ukbe b. Ebî Muayt, Hz. Peygamber’in en şiddetli düşmanlarından birisi olup 

tam künyesi: “Ukbe b. Ebî Muayt b. Ebî Amr b. Ümeyye b. Abdi Şems b. Abdi Menâf 

b. Kusayy134 el-Kuraşî el-Ümevî’dir.135  Künyesi “Ebu’l Velid” idi.136 Kureyş’in ileri 

gelenlerinden olup bir İslâm düşmanıydı.137 Kızı Ümmü Gülsüm ile oğlu Velîd b. 

Ukbe ise Müslüman idi.138 Zebîdî, onun cahiliyye devrinin sayılı zındıklarından biri 

olduğunu söylemektedir.139 

Ukbe, Mekke döneminde Hz. Peygamber, başta olmak üzere Müslümanlara en 

çok zulmeden ve onlara en fazla düşmanlık eden Kureyş’in reislerinden, biriydi.  O, 

Ebû Leheb gibi Rasûl-i Ekrem’in şerli komşularından birisi olup rahatsız edici 

şeyleri Hz. Peygamber’in yol güzergâhına dökerek Rasûlullah’a eziyet ederdi.140 

Doğal olarak bundan rahatsız olan Hz. Peygamber: “Ey Abdi Menâf bu nasıl bir 

komşuluktur!..”buyurarak rahatsızlığını dışa vururdu.141 Günlerden bir gün Ukbe, 

büyük bir sepete türlü nahoş şeyleri koyarak bunları Hz. Peygamber’in kapısının 

önüne attı.142 Onun bu davranışını Rasûlullah’ın halası Ervâ’nın oğlu Tuleyb b. 

Umeyr gördü. Tuleyb, sepeti ondan alarak onu dövdü. Bunun üzerine Ukbe, onu 

annesi Abdulmuttalibin kızı Ervâ’ya: “Senin oğlun artık Muhammed’e yardım 

etmeye başladı.”diye şikâyet etti. Bu şikâyete Ervâ: “Bizden daha öncelikli ona 

yardım etmesi gereken kimdir?”diyerek oğlunun davranışını destekledi.  Ervâ daha 

da ileri giderek: “Tüm malımız ve canımız Muhammed’e feda olsun.” diyerek 

                                                                                                                                                                     
güçlüdür, hikmet sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız 
fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.” Enfâl 8: 67-68. Bu ayetten de anlaşıldığı 
üzere Allah’u Teâla, İslâm dinini yok etmek için çalışan muhariplerin bir daha böyle bir saldırıya 
girmemeleri için öldürülmeleri taraftarıdır. 
134 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 231. 
135 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 650, VI, s, 401. 
136 İbnü’l-Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595. 
137 Mevlânâ Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî,  I, s, 151. 
138 Yalnız çocukları sonra Müslüman olmuştur. Şöyle ki Kızı Ümmü Gülsüm Hudeybiye günü gelerek 
Müslüman olan hanım sahabi idi. Bkz:  Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), el-
Câmiu’s –Sahîh, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, I-XVI, trc: Mehmet Sofuoğlu, İst.,1987, Kitâbu’ş-Şurût 
54, VI, s, 2534-2536; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 401. Oğlu ise Fetih günü Müslüman oldu. Bkz: 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 651. 
139 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  VI, s, 393, VII, s, 87. 
140 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 595. 
141 Mahmud Es’ad Seydişehri, Tarih-i Din-i İslâm, İslâm Tarihi, sad. Ahmet Lütfi Kazancı, Osman 
Kazancı, İst., 1995, s, 404. 
142 İbnül Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595; Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 404. 
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Ukbe’ye cevap verdi.143 İnsan olunmadan Müslüman olunamayacağı düsturundan 

hareket eden Hz. Peygamber komşuluk ilişkilerine son derece dikkat eder, ümmetine 

de bu noktada tavsiyelerde bulunurdu. Ancak onun bu insanî ve ahlakî davranışlarına 

müşrik komşuları riayet etmezdi. Bunlardan en önde gelenleri,  amcası Ebû Lehep ile 

Ukbe b. Ebî Muayt’tır. 

Ukbe b. Ebî Muayt, en şiddetli İslâm düşmanlarından birisi olan Übeyy b. 

Halef’in samimi bir dostu idi. Ukbe, bir defasında Hz. Peygamber’in bulunduğu 

meclise gidip Rasûlullah’ı dinledi. Bunu duyan İbn Halef, ona bir daha Rasûl-i 

Ekrem’i dinlememesini ve gördüğünde onun yani Hz. Peygamber’in yüzüne 

tükürmesini istedi. Aksi takdirde kendisiyle ebediyen konuşmayacağına dair yemin 

etti. Bunun üzerini Ukbe, Rasûl-i Ekrem’e gelerek yüzüne tükürdü.144 O, bunu 

samimi dostu İbn Halef’i sevindirmek için yaptı. Onun bu hareketi üzerine Cenâb-ı 

Hak o ikisi hakkında şu ayeti kerimeyi indirmiştir: “O gün, zalim kimse 

(pişmanlıktan) ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberle birlikte bir yol 

tutsaydım! Yazık bana! Keşke falancayı (bâtıl yolcusunu) dost edinmeseydim! Çünkü 

zikir (Kur'an) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı 

(uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü bırakıp rezil rüsvay eder.”145 Bu ayeti kerime 

Ukbe’nin nasıl bir zalim olduğunun delilidir. Başka bir ifade ile Ukbe, müşrik 

arkadaşı olan İbn Halef’e küfrünü ispat etmek için Hz. Peygamber’in yüzüne 

tükürmüştür. Bu bir insanin izzeti nefsine yapılan en büyük bir hakarettir. Kişilik 

haklarına yönelik bir saygısızlıktır.  

Ukbe b. Ebî Muayt, İslâm dininin Mekke’de yayılmasını engellemek 

amacıyla Yahûdilerden fikir almak için Medine’ye Nadr b. Hâris ile birlikte gitti. 

Yahûdilerden öğrendikleri üç soruyu dönüşte Rasûl-i Ekrem’e sorarak onu zor 

durumda bırakmayı amaçlamışlardı. Bu ikisi, sorulara Hz. Peygamber’in cevap 

veremeyeceğini düşünerek Rasûlullah’ın imajını, güvenirliliğini kamuoyu nezdinde 

düşürmek ve sarsmak istiyorlardı.146 Görüldüğü üzere Ukbe gibi müşrikler, Hz. 

Peygamber’i halkın gözünde küçük düşürebilmek için her yolu deniyorlardı. Hatta bu 

uğurda her şeyi kendilerine mubah görüyorlardı. Şöyle ki Rasûlullah’ın erkek 
                                                           
143 İbnül Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595. 
144 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 11. 
145 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s,11. İbn Kesîr, Tefsir, XI, s, 6004.  
146 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 230-231. 
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çocukları öldüğü zaman müşrikler, Hz. Peygamber’e insanî bir görev olan başsağlığı 

dilemek yerine onun üzüntüsünü artıracak türden soyu kesilmiş anlamına gelen 

“Ebter” lakabını taktılar. Bu kırıcı söz, fiil ve davranışları yapanlar arasında Ukbe b. 

Ebî Muayt’ta vardı. Müşrikler, Hz. Peygamber’i buna benzer olaylarla inciterek, 

kendisini bıkkınlığa sürüklemek istiyorlardı. 147 

Ukbe b. Ebî Muayt’ın öldürülmesine neden olan olayların en önemlisi hiç 

kuşkusuz onun Rasûl-i Ekrem’i öldürmeye teşebbüs etmesidir. Olay kaynaklarda 

şöyle anlatılmaktadır. Rasûlullah, Ka’benin avlusunda namaz kılarken Ukbe, deve 

işkembesini getirerek Hz. Peygamber’in sırtına koydu.148 Bu olay Buhârî’de İbn 

Mesud’den naklen şöyle anlatılmaktadır: “Peygamberimiz, Beytullah’ın yanında 

namaz kılıyordu. Etrafında da Ebû Cehil ve arkadaşları oturuyorlardı. Bu sırada biri 

diğerine : “Hanginiz falanların deve işkembesini getirip secde ettiği zaman 

Muhammed’in sırtına kor?” dedi. Oradakilerin en şerlisi Ukbe b. Ebî Muayt, deve 

işkembesini getirip Peygamberimiz secdeye vardığı sırada sırtına, omzuna koydu. 

İbn Mesud: “Ben bakıyordum ama bir şey yapamıyordum. Ah keşke mani olacak 

gücüm, kuvvetim olsaydı!”149 diyerek üzüntüsünü ifade ediyordu. Hadisin devamında 

İbn Mes’ud : “Ukbe’nin bu hareketi üzerine oradakiler gülmeye başladılar ve 

gülmekten (sevinçlerinden dolayı) birbirlerinin üzerine yıkıldılar. Rasûlullah, 

mübarek başını deve işkembesinin ağırlığından dolayı secdeden kaldıramıyordu. 

Nihayet Fatıma (r.anh) geldi ve sırtındaki deve işkembesini yere attı. Peygamberimiz 

başını kaldırdıktan sonra üç defa arka arkaya: “Allahım Kureyş’i sana havale 

ediyorum” dedi. Rasûlullah’ın içten yaptığı bu beddua onlara ağır geldi. Çünkü bu 

beldede yapılan duaların kabul olunduğu biliniyordu. Hz. Peygamber, isim vererek: 

“Allah’ım Ebû Cehil’i, Utbe b. Rabia’yı, Şeybe b. Rabîa’yı, Velid b. Utbe’yi, Ümeyye 

b. Halef’i, Ukbe b. Ebî Muayt’ı sana havale ediyorum.”150 buyurarak onları Allah’a 

havele etti. Görüldüğü gibi Ukbe, Rasûlullah’ın ender beddua ettiği kişilerden biridir. 

Ukbe b. Ebî Muayt, Kureyş’in en kötülerindendi. Buhâri’nin Abdullah b. Mesud’dan 

rivayet ettiği hadis kanaatimizce bunun delilidir.  
                                                           
147 Asım Uysal, Kelime-i Tevhid Uğrunda Peygamberimize ve Ashâbına Yapılan İşkenceler, s, 139–
141. 
148 Buhârî, Kitâbu’s-Salât 107, Kitâbu’l-Vudû’ 74; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  I, s, 190–192. 
149 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  I, s, 190–192. Dipnotta bu sözü söyleyenin Ebû Cehil olduğu bildirilmiştir. 
150 Buhârî, Kitâbu’s-Salât 107, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer 97, Kitâbu’l-Cizye 21; Zebîdî, Tecrîd-i 
Sarîh, I, s, 190–192. Rasûlullah, kişinin ismini saymıştır ancak ravi yedincisinin ismini unutmuştur.  
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Aynı şekilde Ukbe b. Ebî Muayt, başka bir günde de Hz. Peygamber, namaz 

kılarken üstündeki elbisesini boynuna sararak onu boğmaya çalıştı.151 Öyle ki Hz. 

Peygamber, bu sıkma nedeniyle ölümle burun buruna geldi.  Sıkmanın şiddetinden 

dolayı dizleri üstüne düşmesi bunun delilidir.152 Sahâbeden Abdullah b. Amr b. As 

(ra)’a müşriklerin Hz. Peygamber’e yaptıkları eziyetlerin en ağırlarını anlatması 

istendiğinde o, bu olayı anlatmıştır.153  Ukbe’nin bu menfur saldırısından 

Rasûlullah’ı Hz Ebû Bekir kurtardı. Sonra : “Rabbim Allah diyor diye bir adamı 

öldürecek misiniz?”meâlindeki Mü’min süresinin 28. ayeti kerimesini sonuna kadar 

okudu.154 Bu rivayet onun nasıl bir Peygamber ve İslâm düşmanı olduğunun açık 

göstergesidir. Görüldüğü gibi Ukbe b. Ebî Muayt, insanları tevhide çağırdığı için hiç 

suçu yokken Rasûl-i Ekrem’in canına kast etmiş bir İslâm düşmanıydı. Yani Ukbe, 

hakkı kabul etmeyen despot bir kişiliğe sahipti. Bu saldırıdan Rasûlullah, ölüm Ebû 

Bekir ise sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır.  

Hz. Peygamber ve Müslümanların Mekke’de geçirdiği en zor dönem hiç 

kuşkusuz üç yıl süren boykot dönemidir. Ukbe b. Ebî Muayt, bu dönemde 

Müslümanlara yardım ulaşmaması için tüccarları korkutarak onların, Beni Hâşim ile 

alış veriş yapmalarını engellerdi.155 

Ukbe b. Ebî Muayt, Hicret öncesi Hz. Peygamber’i ortadan kaldırmak için 

yapılan suikast planına bizzat katılarak iştirak etti.156 Ukbe, planladıkları bu tuzakla 

Rasûlullah’ı öldüremedikleri için çok hiddetlendi. Hz. Peygamber’i ellerinden 

kaçırmış olmanın vermiş olduğu öfke ile Ukbe: “Ey Kasvâ adındaki devenin binicisi! 

Hicret edip bizden uzaklaştın. Beni, pek yakında karşında atlı olarak göreceksin! 

Mızrağımı size saplayıp duracağım. Sonra onu (kanınızla) sulayacağım! Kılıç da 

sizin hiçbir örtülü yerinizi bırakmayacak!” Onun bu sözlerini Rasûlullah, işitince: 

“Allah’ım onu burnunun üzerine düşür.”157buyurarak ona ikinci kez beddua etti.  

                                                           
151 Buhârî, Kitâbu Fedâili Ashâbu’n-Nebî 5; Zebidî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 44; Muhammed Hamidullah, 
İslâm Peygamberi, I, s, 96. 
152 Buhârî, Kitâbu Fedâili Ashâbu’n-Nebî 5; Zebidî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 44.. 
153 Zebidî, Tecrîd-i Sarîh,  X, s, 44. 
154 Buhârî, Kitâbu Fedâili Ashâbu’n-Nebî 5; Zebidî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 44. Bu rivayetler 
göstermektedir ki Ukbe, düşünce özgürlüğüne baskı yapan bir zorbacıdır. Çünkü burada insan beynine 
kilit vurulmak istenmektedir. 
155 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm,  s, 435. 
156 İbn Sa’d, et-Tabakât, I, s, 228. 
157 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 88-89. 
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Görüldüğü üzere birilerinin dediği gibi Hz. Peygamber herkese gül veren birisi 

değildir. İslâm’ı, kendisini ve saygınlığını ortadan kaldırmaya çalışan kötü niyetli 

insanlara gül verdiğini söylemek insan psikolojisine terstir. Normal bir insanın 

haktan hukuktan anlamayan suçlulara vereceği tepki aşağı yukarı aynıdır. 

Dolayısıyla Rasûlullah’ın vermiş olduğu bu cezalar, kanaatimizce doğal olup 

Peygamberlik imajıyla çelişmemektedir.  

Allah’ın yardımı ile bu planlarında başarılı olamayan Ukbe ve arkadaşları 

Bedir’de hazır bulunmuşlardı. Ukbe, Bedir’e hareket etmeden önce savaşa çıkma 

noktasında tereddüt içerisinde olup geride kalmak isteyen Ümeyye b. Halef’in önüne 

kullanması için buhurdanlık koyarak: “Sen, ancak bir kadınsın.” 158 diyerek onu 

korkaklıkla suçlamak süretiyle Ümeyye’yi, savaşa katılmaya zorladı. Onun bu sözleri 

üzerine Ümeyye, sinirlenerek istemeye istemeye Bedir’e katıldı.159 Ayrıca Ümeyye 

b. Halef’i Bilal-i Habeşi’ye işkence etmesi için kışkırtanların başında Ukbe b. Ebî 

Muayt vardı. Bunlardan anlaşılıyor ki Ukbe, onun üzerinde belli bir nüfuza 

sahiptir.160 Bedir günü büyük bir hezimete uğrayan Kureyş, ileri gelen liderlerinin 

birçoğunu bu savaşta kaybetti. Müşrikler, bir o kadar da önderlerinden esir verdi. Hz. 

Peygamber’in yukarıda detaylı olarak anlattığımız Hicr mevkiindeki bedduasını alan 

kişilerin çoğunluğu Bedir savaşında öldürüldü. Onlar arasında bulunan Ukbe b. Ebî 

Muayt ise kaçmak isterken Abdullah b. Seleme tarafından sağ olarak esir alındı.161 

Abdullah b. Mesud, yukarıdaki olayı detaylı bir şekilde haber verdikten sonra şöyle 

der: “Nefsim yedi kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki Rasûlullah’ın bu 

saydıklarının hepsini Bedir kuyusunda can vermiş halde gördüm.”162 Ancak bu 

rivayette ismi verilen Ukbe b. Ebî Muayt, Bedir savaşında değil, dönüş yolunda 

öldürülmüştür. Sonraki satırlarda buna detaylı bir şekilde değinildiği için burada 

sadece belirtmekle yetiniyoruz.163 

                                                           
158 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 50. 
159 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 195. 
160 Mevdûdi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber, İst., 1983. II, s, 463; Asım Uysal, 
Kelime-i Tevhid Uğrunda Peygamberimize ve Ashâbına Yapılan İşkenceler, s, 172-173. 
161 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 113, 133; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223. 
162 Buhârî, Kitâbu’s-Salât 107, Kitâbu’l- Vudû’ 74; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 23. 
163 Buhârî, Kitâbu’s-Salât 107, Kitâbu’l-Vudû’ 74; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 23; Zebîdî, Tecrîd-i 
Sarîh,  I, s, 190-191. Bu rivayette bilgi eksikliği tarihi veriler olarak göze çarpmaktadır. O da şudur: 
Ukbe b. Ebi Muayt Bedir kuyusu yanında değil Bedir zaferi dönüşü öldürülmüştür. Bkz: İbn Hişâm, 
es-Sîre, II, s, 223; Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 140; İbnül Esîr,  el-Kâmil,  I, s, 595. 
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Ukbe b. Ebî Muayt, öldürüleceğini anlayınca Hz. Peygamber’e: “Bütün 

Kureyş içinde öldürecek beni mi buldun?” diyerek bir itirazda bulundu. Rasûlullah, 

soğukkanlı ve vakarlı bir şekilde “Evet.”buyurdu. Sonra da gerekçe olarak: “Ben 

makam-ı İbrahim’in arkasında namaz kılarken ansızın üzerime atlayıp elbisen ile 

beni boğmaya kalkıştın. Yine bir defasında ben secde halinde iken deve pisliklerini 

üzerime atmıştın.”buyurarak geçmişte yaptıklarını ona hatırlattı.164 Hz. Peygamber, 

 Irku’z Zübya mevkiinden ayrıldığı sırada Âsım b. Sâbit’e onun boynunu ”بعرق الظبية“

vurmasını emretti.165 İbn İshâk’ın Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr b. Yâsir’den 

aktardığı rivayete göre Ukbe b. Ebî Muayt, Rasûl-i Ekrem’in bu kesin emri üzerine: 

“Ey Muhammed! Çocuklara kim bakacak? ” dedi. Zımnen, çoluk çocuğum ne olacak 

diyerek affını istedi. Hz. Peygamber, ona cevaben “Ateş!” buyurdu.166 Bu sebeple 

onun çocuklarına “Evlâdü’n-Nâr” denilirdi.167 Diğer bir rivayete göre ise Ukbe: 

“Küçüklere kim bakacak” dediği zaman Rasûlullah: “Sen hele cehenneme girmeye 

bak onları Allah’a bırak!”buyurdu.168 Kanaatimizce Alemlere rahmet olarak 

gönderilen Rasûl-i Ekrem’den bu beyanda sözlerin çıkması Nebevi eğitime daha 

uygundur. Onun için İbn Hişâm’ın verdiği bu rivayetin eksik daha doğrusu zayıf 

olduğunu düşünüyoruz. Çünkü böyle bir söylem İslâm dininin getirilerine 

uymamakta ve Hz. Peygamber’in misyonu ile örtüşmemektedir. Başka deyişle 

çocukların babalarının suçunu çekmesi İslâm’ın genel getirilerine tamamen zıttır. 

Ayrıca onun çocuklarından kızı Ümmü Gülsüm ile oğlu Velîd b. Ukbe’nin ilerde 

Müslüman olması da bu rivayeti çürütmektedir.169 Aliyyü’l-Kâri, Hz. Peygamber’in 

                                                           
164 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  I, s, 194 .  
165 İbn Hişâm, es-Sîre,  II, s, 223; İbnu’l Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595; İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 305. 
166 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223; İbnu’l Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595; İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 305. Bu 
hitap Nuh (a.s)’ın Kur’ân’daki kafirler için yaptığı bedduayı hatırlatmaktadır. Bunlardan doğmuş ve 
doğacak çocuklar da bunlar gibi fısk ve fücur sahibi olur. Dolayısıyla bunların varacağı en layık yer 
cehennemdir. Yoksa çocukları babalarının suçunu çekmesi İslâm’ın genel ilkeleriyle 
örtüşmemektedir. Peygamberimiz de Hz. Nuh gibi geleceğe yönelik bir kanaat oluştuğu için böyle 
söylemiş de olabilir. En iyisini Allah bilir. Bkz: Nuh 71:26-27.  Ayrıca başka rivayetlerde Hz. 
Peygamber, müşrik çocukların öldürülmesini yasakladığı ortadadır. Ashâb ama Ya Rasûlallah! Onlar 
müşriklerin çocuklarıdır, dediklerinde: “Sizin iyileriniz de müşriklerin çocukları değil mi? 
Muhammed’in nefsini elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, her doğan çocuk dini ondan 
alınıncaya kadar fıtrat üzere doğar.”buyurarak onların masum olduklarını dolayısıyla da öldürülmeyi 
hak etmediklerini ifade etti. Bu rivayet diğer rivayete göre İslâm’ın ilkelerine uygundur. Bkz: Ahmet 
b. Hanbel, Müsned, III, s, 435. 
167 Mahmud Esad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 543-544. 
168 M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, IX, s, 194. 
169 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 401.Oğlu ise Fetih günü Müslüman oldu bildirilmektedir. Bkz: 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 651. Bu konunun daha iyi anlaşılması için Adnan Demircan hocanın 
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Ukbe’nin yukarıdaki sorusu üzerine “Ateş” buyurmasının iki manaya da 

gelebileceğini söylemektedir. Bunlar 1) Kimse kefil olmayacak. Onlarda zayi olup 

gidecekler. 2) Sen kendini bekleyen ateşi düşün, onları düşünme çünkü Allah 

yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.170 Buyurarak Allah’ın herkesin rızkına 

kefil olduğunu bildirmiştir. Aliyyü’l-Kâri, bu açıklamadan sonra uygun olanında bu 

ikinci mana olduğunu vurgulamaktadır.171 

Âsım b. Sabit b. Ebi’l Akleh el-Ensârî, es-Safrâ172 bir diğer rivayete göre ise 

Irku’z Zübya173 mıntıkasında onun boynunu vurarak öldürdü.174 İbn Hişâm ibn Şihâb 

ez-Zührî’den aktardığı bilgiye göre ise Ukbe b. Ebî Muayt’ı Hz Ali öldürmüştür.175 

İbnül Esir’in verdiği bilgiye göre de Ukbe b. Ebî Muayt, ayrıca asılmıştır. Hatta 

İslâm tarihinde asılan ilk kişidir.176 Ancak bu bilgiyi destekleyen başka bir bilgiye 

diğer kaynaklarda ulaşamadık. Bir rivayete göre Hz. Peygamber, Ukbe öldürüldükten 

sonra: “Vallahi, Allahın Nebisini, kitabını ve onun Peygamberini işkenceden 

işkenceye uğratan senin kadar kötü bir adam bilmiyorum! Allah’a hamd ederim ki O, 

seni öldürdü. Senin ölümünden dolayı gözümü aydınlattı.”diyerek memnuniyetini 

ifade etti.177 Kısaca Rasûl-i Ekrem, onu Allah Rasûlüne ve İslam’a yapmış olduğu 

düşmanlığı nedeniyle öldürtmüştür. Yukarıda görüldüğü üzere Ukbe b. Ebî Muayt’ın 

Hz. Peygamber’i öldürmek için kalkıştığı menfur suikast girişimleri birden fazladır. 

Muhammed Hamidullah, Ukbe hakkında onun İslâm’ın en aptal düşmanı olup 

merhametsizce Rasûl-i Ekrem’i taciz ve birkaç kez öldürmeye çalışması nedeniyle 

öldürüldüğünü zikretmektedir.178 

Ukbe b. Ebî Muayt’ın kız kardeşi kardeşinin ölümü üzerine söylediği şefkat 

dolu mersiyesini Hz. Peygamber işittiğinde: “Bunu, onu öldürtmeden önce 

                                                                                                                                                                     
“Cahiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Adeti” makalesinin okunmasının faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Bkz: Adnan Demircan, Cahiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek 
Öldürme Adeti, İSTEM, Konya, 2004, s, 9-29. 
170 Hûd 11: 6. 
171 Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’âs es-Sicistanî (v.275/888), Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, I-
XVI trc: Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Red. İ. Lütfi Çakan, İst., 1988, X, s, 256. 
172 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 113, 140; İbnü’l-Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595, II, s, 27. 
173 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223; İbnü’l-Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595, II, s, 27. 
174 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 113, 140; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 595, II, 
s, 27. 
175 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223. 
176 İbnül Esîr,  el-Kâmil, I, s, 595. 
177 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 113. 
178 M. Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, çev., Nazire Erinç Yurter, İst., tsz, s, 140-141. 
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duysaydım. Onu öldürtmezdim.” buyurdu.179 Aynı sözleri yukarıda da zikrettiğimiz 

üzere Rasûl-i Ekrem, Nadr’ın kız kardeşinin şiiri üzerine de söylemiştir.180  

İbn Kesîr’in Nadr b. Hâris ve Ukbe b. Ebî Muayt’ın nasıl bir insan olduklarını 

ortaya koyması açısından kullandığı şu uzun cümle kanaatimizce fazla söze gerek 

bırakmamaktadır: “ Bu iki adam, Allah’ın kullarının en şerlisi, en kafiri, en inatçısı, 

en azgını ve en hasetçisiydi.”dedikten sonra devamında da: “(Bu ikisi) İslâm’ı ve 

onun mensuplarını (çok) hicvediyorlardı.” Devamında da İbn Kesîr: “Allah ikisine 

de lanet etsin.” diyerek duasal bazda da tepkisini ortaya koydu.181 Bedir zaferi 

sonucunda yetmiş esir içerisinden sadece Ukbe b. Ebî Muayt ve Nadr b. Hâris’in 

öldürülmesi dikkat çekicidir. Akla doğal olarak şu soru gelmektedir? Neden o kadar 

esirin içerisinde sadece bu iki kişi öldürülmüştür. Yukarıda detaylı olarak aktarmaya 

çalıştığımız rivayetler bunun cevabıdır. Kısaca o kendi sonunu kendi eliyle hazırladı. 

Ahmet Özel, bu ikisinin Azgın birer İslâm düşmanı oldukları ve Müslümanlara çok 

eziyet ettiklerinden dolayı öldürüldüklerini söylemektedir.182  

Hz. Peygamber, öncelikle her zaman af yolunu tercih etmiştir. M. Ali 

Kapar’ın “Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti” adlı çalışmasında da belirttiği 

üzere Hz. Muhammed, toplu katliamlardan kaçınmıştır. Ancak Hz. Peygamber, 

öldürülmesinde fayda mülahaza edilenlerden sadece bazıları öldürtmüştür. 183 Bedir 

esirlerinden iki kişinin öldürülmüş olması onun bu tespitiyle daha da iyi izah 

edilmektedir. İbn Kesîr, Musa b. Ukbe’nin “Meğâzi” adlı eserinde Hz. Peygamber’in 

Bedir esirleri içerisinde Ukbe’nin dışında hiçbir kimseyi öldürtmediğini söylediğini 

aktarmaktadır.184 Ancak biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü İslâm tarihinin ana 

kaynakların çoğunluğunda Bedir esirlerden iki kişinin öldürüldüğü noktasında hemen 

hemen ittifak vardır.185  

                                                           
179 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, Erzurum, 1999, 225.. 
180 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 313-314; İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 306; Yusuf Sancak, Hz. Peygamber 
Devrinde Şiir, s, 225. 
181 İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 306. Kısaca biz de diyebiliriz ki Nadr ve Ukbe, Mekke döneminde Hz. 
Peygamber başta olmak üzere Müslümanlara eziyet ve işkence etmekten zevk alan ve bunu günlük 
işleriymiş gibi kendine görev addeden şiddetli iki İslâm düşmanıydı. 
182 Ahmet Özel, İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri, Ankara, 1996, s, 35-36. 
183 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 203. 
184 İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 305. 
185 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 149; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 223; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 594; II, s, 27; 
İbn Kesîr, el-Bidâye, III, s, 305. 
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Ukbe b. Ebî Muayt ve Nadr b. Hâris’in öldürülmesini, adaletin tecellisi olarak 

gördüğümüzü söylemek istiyoruz.  Çünkü Rasûl-i Ekrem, hayatı boyunca esirlere 

hep güzel muamelede bulunmuş ve ashâbına da bunu emretmiştir. Bedir, Uhud, 

Hayber savaşlarına bakıldığında sadece birkaç kişinin öldürülmüş olması bunun bir 

göstergesidir. 

 

     3. Ebû Azze (أبو عزة) 

Ebû Azze,186 müşrik şâirlerden birisi olup tam künyesi: Ebû Azze Amr b. 

Abdullah b. Vehb187 b. Osman b. Uheyb b. Huzafe b. Cumahî (الجَمحي)’dir.188 Babası 

Amr b. Abdullah’tır.  Cumahoğullarından olan Ebû Azze, ekonomik açıdan fakir bir 

Mekke’liydi. Onun, hakkında Sîyer, Meğâzî ve Tabakât kaynaklarında doğumu, 

ailesi, çocukluğu hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.  Özellikle de Ebû 

Azze’nin Bedir savaşı öncesi geçmişi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye 

ulaşamadık. Elimizdeki bilgiler bu savaştan sonraki yaşamıyla ilgilidir. Fakir ve 

kalabalık bir ailenin babası olan Ebû Azze, canıyla ve tek sermayesi olan diliyle 

İslâm düşmanlarına destek verirdi. O, dilini iyi kullanan bir hatipti. Ebû Azze, bu 

yeteneğini özellikle Uhud savaşı öncesi Kureyş’e asker toplanmasında kullandı.189 

Ebû Azze, İslâmiyet’in geleceği açısından son derece önemli bir dönemeç 

olan Bedir gazvesinde müşrik saflarında savaşa katıldı. Neticede, bu savaş 

Müslümanları kesin zaferiyle sonuçlandı. Mekke’li müşrikler önemli liderleri başta 

olmak üzere yaklaşık yetmiş küsur kişi190 ölü bir o kadarda esir vererek çekilmek 

zorunda kaldı. İşte bu esirlerden birisi de Ebû Azze el-Cumehî idi.191 Hz Peygamber 

“..İş hakkında onlara danış. ”192 ayeti gereği ashâbıyla yaptığı istişare sonucunda bu 

savaşta ele geçirilen esirlerin durumunu belirledi. Bu ortak akıldan esirler hakkında 
                                                           
186 Ebû Izze’de okunabilir.  İbn Hişâm, “Ayn”harfinin üzerini fetha olarak hareketlendirdiği için biz 
çalışmamızda Azze okunuşunu tercih ettik.  
187 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 135. 
188 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 283. İbn Hişâm’da “جمح” yerine bir yerde yanlışlıkla “جمع” yazılıdır. Bu 
hata kanaatimizce yazımdan kaynaklanmaktadır. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 283. 
189 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17. 
190 Bedir esirlerin sayısı hakında farklı rivayetler mevcuttur. Meselâ İbn Müseyyeb ve İbn Abbâs’tan 
aktarılan rivayete göre Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş 70 kişi ise esir edilmiştir. Zührî’den aktarılan 
bilgiye göre ise müşriklerden öldürülen ve esir edilen kişilerin sayısı 70’ten fazladır.  Diğer 
rivayetlerde ise esirlerin sayısı 49 ve 74 olarak değişmektedir. Detaylı bilgi için bkz: Vâkıdî, el-
Meğâzî,  I, s, 137. 
191 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 283. 
192 Al-i İmran 3:159. 
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dört hüküm ortaya çıktı. Bunlar: Fidye karşılığında serbest bırakılanlar, Mübadele 

yoluyla salıverilenler; Ebû Süfyân’ın oğlu Amr, Sa’d b. Numan’a karşılık 

salıverilmiştir. Öldürülenler; Ukbe b. Ebi Muayt ve Nadr b. Hâris gibi bunları detaylı 

bir şekilde önceki sayfalarda anlattık. Son olarak Fidyesiz, karşılıksız (meccanen) 

serbest bırakılanlar.193 Esirler hakkında takip edilecek yol Kur’ân-i Kerim’de özlü 

bir şekilde açıklanmıştır.194 Cenâb-ı Hak: “Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini 

kırıncaya) kadar, hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını 

istiyorsunuz, hâlbuki Allah (sizin için) ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet 

sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden 

ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.”195ayetlerinden de anlaşıldığı üzere 

Hz. Peygamberi, küfrün önderlerini ve destekçilerini öldürmeyerek fidye karşılığında 

salıvermesi sebebiyle kınamış ve uyarmıştır. 

Bedir esirleri arasında yer alan Ebû Azze, Hz. Peygamber’e: “ Sen de pekiyi 

bilirsin ki ben-malı mülkü olmayan- fakir ve ihtiyaç sahibi bir adamım. Ve üstelik 

çoluk çocuk sahibi birisiyim. Beni bağışla.”196 Bir diğer rivayette Rasûl-i Ekrem’e: 

“fakirliğinden ve fazla kalabalık bir ailesi olduğundan..” 197 şikâyette bulunarak Hz. 

Peygamber’e kendisini bağışlaması için yalvardı.198 Rasûl-i Ekrem, onun şâirlik 

yeteneğini bildiği için Müslümanların aleyhinde konuşmayacağına ve İslâm’a karşı 

yürütülen hiçbir faaliyete katılmayacağına ve Müslümanlarla bir daha 

savaşmayacağına dair söz alarak199 onu fidyesiz/meccanen serbest bıraktı.200 Bu 

nebevî jestin üzerine Ebû Azze, Rasûlullah’ı metheden sözler söyledi.201 Ancak Ebû 

Azze verdiği bu söze bir sene bile sadık kalmadı. Şöyle ki Mekke’li müşrikler 

Bedir’in intikamını almak için savaş hazırlıklarına başladıklarında Ebû Azze, taraftar 

toplamak amacıyla yapılan propagandalarda aktif görev alarak sözünde durmadı. 

Bütün imkânlarını seferber ederek diğer Arap kabilelerini İbn Hişâm’a göre ise 

                                                           
193 Ahmet Özel, İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri,  s, 37. 
194 Muhammed 47:4. 
195 Enfâl 8: 67-68. 
196 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 236. 
197 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. Bir diğer tarikte ise “Kızları olan ihtiyaç sahibi bir kimse idi.” 
şeklinde bir tahsis yapılmıştır. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 236. 
198 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 135; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 236; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
199 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 236; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
200 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 135-136; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 236. 
201 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 236. 
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Kinâne oğulları kabilesini gezip oralarda ateşli nutuklarda bulunarak insanları 

Müslümanlar aleyhinde tahrik etti.202 Onları Mekke’li müşriklere yardım etmeye 

çağırdı.203 Hâlbuki Rasûl-i Ekrem, Ebû Azze’yi İslâm aleyhinde çalışmamak şartıyla 

ücretsiz olarak serbest bırakmıştı. Böylece İslâm davası aleyhinde adam toplamak 

için yapılan propagandalara bizzat aktif bir şekilde iştirak ederek sözünde 

durmayarak ahdine ihanet etti.  

Uhud savaşı öncesi Ebû Azze’nin taraftar toplamak için harekete geçmesi 

kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır. Kureyşin ileri gelen İslâm düşmanlarından Safvân 

b. Ümeyye, ona gelerek: “Ey Ebâ Azze! Sen şâir bir kişisin. Bizimle birlikte gel ve 

bize dilinle yardımcı ol.” diyerek ona bir teklifte bulundu. Ebû Azze, bu teklife ilk 

başta: “(Bedir günü) Muhammed, bana iyilikte, yardımda bulundu. (Bu nedenle) 

onun aleyhinde çalışmak, (size) destek vermek istemiyorum.”diyerek olumsuz bir 

cevap verdi. Başka bir rivayette ise Ebû Azze: “Ben Muhammed’e verdiğim sözde 

duracağım! Benden başkaları öldürülür veya kurtulma akçesiyle canını kurtarırken 

benden kurtulmak akçesi almaksızın beni serbest bıraktı.” 204 diyerek İslâm aleyhinde 

yapılan çalışmalara asla destek vermeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine Safvân b. 

Ümeyye ısrar ederek: “Peki öyle ise bize şahsınla yardım et.” diyerek ona şöyle bir 

teklifte bulundu: “Eğer sen (bu seferden) sağ salim dönersen, seni zengin yapmaya 

ve şayet ölürsen kızlarını, benim kızlarımla kolaylıkta ve zorlukta –aralarında fark 

gözetmeksizin- geçindirmeye Allah adına sana söz veriyorum.”205demek süretiyle ona 

güvence verdi. Başka bir rivayette ise Safvân b. Ümeyye, bir sonra ki gün Cübeyr b. 

Mut’imi de yanına alarak Ebû Azze’nin yanına geldi ve söylediklerini tekrarladı. 

Cübeyr b. Mut’im de yapılan bu vaatlerin takipçisi olduğunu söyleyince Ebû Azze, 

teklifleri kabul etti.206  

Yapılan vaadlerle verdiği sözü unutan Ebû Azze, hemen harekete geçip Tihame 

bölgesine giderek oradakilere şiirler söylemek suretiyle Kinane oğulları’nı Kureyş’e 

yardım etmeye, Müslümanlarla ise savaşmaya teşvik etti. Onların hoşuna gidecek şu 
                                                           
202 Birçok kaynakta bu kişinin ismi Ebû Azze, olarak aktarılmış iken burada Mevlânâ Şiblî Numânî; 
onun adını Amir olarak aktarmıştır. Ancak bunu destekleyen başka bir bilgiye ulaşamadık. 
Kanaatimizce bahsedilen şahıs aynıdır. Bkz: Mevlânâ Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 239.  
203 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 186-187; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17;  
204 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17; Zehebî, Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Osmân (748/1374), 
Târîhu’l-İslâm, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî, Beyrut, 1415/1994, II, s, 168-169.  
205 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17 
206 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 186-187. 
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şiiri söyledi: “Ey savaştan kaçmayan, zorluklara tahammül eden, yenilmek bilmeyen 

Abdi Menât Oğulları! Sizler himaye edicilersiniz. Babalarınız da himayeciydi. Bana 

bu seneden sonra yardımınızı esirgemeyin, beni yardımsız bırakmayın, beni boş 

çevirmeyin. Beni, sakın teslim etmeyin. Teslim etmek (zaten) helal olmaz, (yardımsız 

bırakmak) doğru değildir.”207 diyerek onların Uhud savaşına katılmalarına neden 

olmuştur.208 Dolayısıyla da Bedir’de vermiş olduğu söze bağlı kalmayarak kendisine 

yapılan bu iyiliğe ihanet ederek müşriklere taraftar toplamaya yardım etti. Buna bağlı 

olarak da Uhud’da verilen şehitlerin ölümünde dolaylı da olsa sorumlu bir savaş 

suçlusuydu. 

Ebû Azze, Bedir esirleri içerisindeyken Hz. Peygamber, tarafından 

“Müslümanların aleyhinde diliyle çalışmamak” şartıyla bedelsiz salıverilmiş bir 

mahkûmdu.209 O, bu sözünde durmadığı gibi bizzat kendisi de Uhud savaşına 

katılarak ikinci kez ahdini hiçe saydı. İşte bu Ebû Azze, Uhud savaşı sonrasında 

müşriklerin Medine’ye saldırmaları endişesiyle Rasûlullah’ın onları takib amacıyla 

çıktığı Hamrâü’l-Esed mevkiinde tekrar Müslümanların eline düştü. Olay şöyle 

gerçekleşmiştir:  Kureyş ordusu, bu mevkide mola verdi, sonra da sabah erkenden 

buradan hareket ederek ayrıldı. Bu sırada Ebû Azze,  güneş yükselinceye kadar 

uyuyakalmıştı. Müslümanlar oraya geldiğinde yeni uyanan Ebû Azze, sağına soluna 

baktığı sırada gafil olarak yakalandı. Rasûlullah’ın onu öldüreceğini anlayan Ebû 

Azze : “Ya Muhammed! Ben (Uhud seferine) zorlanarak, istemeyerek çıktım. Bakıma 

muhtaç kızlarım var. Bana eman ver. Beni affet.”diyerek kendisine bir şans daha 

verilmesini istedi. Böylece kanaatimizce Hz. Peygamber’in hissiyatlarını okşayıp 

kurtulmayı amaçlıyordu. Bu nedenle de bütün hünerlerini ortaya koyarak dil 

döküyordu. Öyle ki inanmadığı halde yakasını kurtarabilmek için: “Ya Rasûlallah!210 

Beni (yine) serbest bırak.”211 dedi. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem: “Senin bana 

evvelce vermiş olduğun kesin söz nerde kaldı?” buyurarak verdiği sözü ona hatırlattı. 

Devamında da : “Allah’a yemin olsun ki (bundan sonra) Mekke’ye vardıktan sonra 

                                                           
207 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 187; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17. 
208 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17. 
209 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 135; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17, 53. 
210 Bu hitaba baktığımızda Ebû Azze’nin korkusundan söylediğini düşünüyoruz çünkü bu hitap 
mü’minlerin hitabıdır. O ise Kureyşli bir müşriktir. 
211 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53.  
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(ellerini ovuşturarak) Muhammed’i iki kez aldattım diyemeyeceksin.”212 buyurarak 

müminlerin dikkatli ve müteyakkız olması noktasında bir mesaj içeren şu hadisi 

söyledi: “Muhakkak mümin bir delikten iki kere ısırılmaz, sokulmaz.”213 Bu hadisin 

vürud sebebini bu olay oluşturmaktadır.214 

Hz. Peygamber, bu önemli uyarıdan sonra onu ihaneti nedeniyle 

cezalandırmak için bir rivayete göre Zübeyr b. Avvam’a, diğer bir rivayete göre ise 

Asım b. Sâbit’e emrederek Ebû Azze’nin boynunu vurdurdu.215 Böylece Hz. 

Peygamber, ikinci kez oyuna gelmeyerek onu cezalandırdı. Yukarıda detaylı olarak 

aktardığımız üzere Rasûl-i Ekrem, Bedir esirlerini öldürmeyip fidye alması nedeniyle 

sert bir şekilde uyarılmıştı. Hâlbuki Ebû Azze, hiç bedel alınmadan bir daha İslâm 

aleyhinde hiçbir faaliyete katılmamak koşuluyla serbest bırakılmıştı. Hz. Peygamber, 

Bedir esirlerini öldürmemesi sebebiyle Cenâb-ı Hak tarafından kınanmışken Ebû 

Azze’nin yapmış olduğu bu ihanet elbette cezasız bırakılamazdı. 

Sonuç olarak Cahiliyye şâiri Ebû Azze, verdiği sözü yerine getirmemesi 

nedeniyle ölüme mahkûm edilmiştir. Hz Peygamber, müminlerin siyasî, içtimaî, 

askerî vb. alanlarda teyakkuz halinde olan devlet başkanını ve Müslümanları ikinci 

kez aldatmaya kalkışması sebebiyle onun boynunu vurdurdu.  Özellikle şâirlik 

yeteneğini İslâm aleyhinde kullanması kanaatimizce bu kararda çok etkili 

olmuştur.216 Mevlânâ Şiblî Numânî’nin şiir hakkındaki şu sözleri şâirlerin o dönemki 

etki gücünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Mevlânâ: “Araplar 

arasında heyecanı yaymanın, intikamı bileme ve kalpleri coşturmanın en büyük aracı 

şiirdi.”217 Aynı şekilde İhsan Süreyya Sırma, “Medine Vesikası Işığında Yahûdi 

Meselesi” adlı çalışmasında  “Savaş hazırlıklarında olduğu gibi savaş meydanlarında 

                                                           
212 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53; İbn Sa’d, et-Tabakât, III, s, 43. 
213 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 111; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53; Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Ebû’l 
Hüseyin b. el-Haccâc el-Kuşeyri en-Nisaburi (v.261/875) Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, I-XI, çev: 
Ahmed Davudoğlu, İst.,1978, Zühd, 6; Ebû Dâvûd, Edeb, 29; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
214  Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, Konya, 2006, s, 187-188. 
215 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 111; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53. 
216 Bu olaydan günümüz Müslümanlarının iyi ders çıkarmadıkları siyasî, içtimaî ve münferit olaylarda 
birden çok aldatılmalarından anlaşılmaktadır.  Bu vakadan yola çıkarak her kim Müslümanların iyi 
niyetini suiistimal edip onları aldatmaya kalkarsa cezalandırılmasında dinen bir sakınca yoktur. Ancak 
bu cezalandırma devletin eliyle olması gerekmektedir. Çünkü herkes kafasına göre toplumda insanları 
cezalandırmaya kalkarsa hiç kuşkusuz o toplumda kaos çıkar. Bu da o toplumu yaşanmaz bir hale 
sokar ki İslâm dini böyle bir fitneye asla müsaade etmez.  
217 Mevlânâ Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 239.  
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insanları en çok etkileyen en büyük silah şiirdi.”218 diyerek bu gerçeği ifade etmiştir. 

Bu ateşsiz silah, insanları gönüllerinden vurarak onları etkiliyordu. Dolayısıyla 

Kureyş bu silahı, lehine kamuoyu oluşturabilmek için iyi kullanıyordu. Ebû Azze de 

bu silahlardan birisiydi. Kısaca o Kureyş’in İslâm aleyhinde mücadele eden 

kalemşorlerinden biriydi diyebiliriz. 

Ahmet Özel, bu konuyla ilgili olarak: “Bugünkü devletler hukukuna göre de 

esirin kendisini saliveren devletle tekrar savaşmama şartıyla salıverilmesi halinde, 

tekrar esir alındığında cezası idamdır.”diyerek günümüzde de Ebû Azze’nin yapmış 

olduğu ihanetin cezasının ölüm olduğunu söylemiştir.219 Esirlere yapılacak muamele 

konusunda yapılacak tercih devlet başkanına aittir. Devlet başkanı Müslümanların 

maslahatı neyi gerektiriyorsa onu tercih eder. Ancak eğer esirin sonra tekrar İslâm 

aleyhinde savaşma ihtimali varsa öldürülmesi elzemdir. Hanefi fâkihleri’nin çoğu 

esirlerin karşılıksız salıverilmesini caiz görmezler. Burada esirin yaşı, sağlığı, ilerde 

hainlik edip etmeyeceği faktörler göz önüne alınarak bir karara varılması en 

uygunudur.220 

 

4. Muâviye b. Muğîre( معاوية بن المغيرة  ) 

Muâviye b. Muğîre, soy olarak Emevî ailesine mensup olup tam kimliği; 

Muâviye b. Muğîre b. Ebî’l-Âs221 b. Ümeyye222 b. Abd Şems’tir.223 Doğumu ve 

geçmişi hakkında fazla bilgiye kaynaklarda ulaşamadık. Muâviye b. Muğîre, Emevî 

halifelerinden birisi olan Abdülmelik b. Mervân’ın annesi Âişe bnt. Muâviye’nin 

babasıdır. Başka deyişle Muâviye b. Muğîre,  Abdülmelik b. Mervân’ın dedesidir.224 

O, müşrikler adına câsûsluk yapan sinsi bir İslâm düşmanıydı.225 

Kaynaklarda Muâviye b. Muğîre’in öldürülmesine neden olarak gösterilen 

bilgiler Uhudla başlamaktadır. Şöyle ki Muâviye b. Muğîre, bu savaşa bizzat 

katılarak Müslümanlara karşı hem mücadele etti hem de savaş sonucunda Müslüman 

askerlere müsle yaptı. Meselâ Hz. Hamza’nın burnunu keserek ona müsle 
                                                           
218 İhsan Süreyya Sırma, Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi, s, 45. 
219 Ahmet Özel, İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri, s, 38-39. 
220 Yusuf  Fidan Yusuf Fidan, İslâm’da Yabancılar ve Azınlıklar Hukuku, Konya, 2005, s, 266-267. 
221 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 283. 
222 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
223 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53. 
224 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53. 
225  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
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yapanlardan birisi de kendisiydi.226 İbnü’l-Esîr’in aktardığı bu rivayet onun nasıl bir 

insan olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

Muâviye b. Muğîre, Kureyş müşriklerinin çıkarına çalışan Mekke’li bir câsûs 

olup227 bu olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: Uhud sonrasında Hz. Peygamber, 

müşrikler geri dönüp Medine’ye saldırabilir endişesiyle Kureyş’i takip etmeye karar 

verdi. Vâkıdî’nin verdiği bilgiye göre İbn Muğîre, bu esnada Medine’ye yakın bir 

yerde uykuya daldı. İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiye göre ise o, - uykudan ya da can 

korkusundan olsa gerek - yolunu şaşırdı.228 Sabahleyin uyanınca erkenden 

Medine’ye Hz. Osman’ın evine vardı. Kapıyı vurarak Ümmü Gülsüm’e Hz. Osman’ı 

sordu. Ümmü Gülsüm; “O şimdi burada yok. O, Rasûlullah’ın yanındadır.”diyerek 

ona cevap verdi. Bunun üzerine Muâviye b. Muğîre, Ümmü Külsüm’e: “Onu çağırt! 

Ondan evvelki sene almış olduğum devenin parasını kendisine ödemek için geldim. 

Onu ödemedikçe gitmem!”229 diyerek geliş nedenini açıkladı. Buna bağlı olarak 

Ümmü Gülsüm, Hz. Osman’ı çağırttı. Hz. Osman, eve geldiğinde beklemediği bir 

anda Muâviye b. Muğîre’yi karşısında görünce hem çok şaşırdı hem de çok tedirgin 

oldu. Şu ifadeler bunun delilidir: “Yazıklar olsun sana! Beni de helak ettin, kendini 

de helak ettin.”230 Bu ifadeden Osman’ın onun gelişinden memnun olmadığı 

anlaşılmaktadır. Hz. Osman,  ona neden geldiğini sorunca Muâviye: “Ey Amcamın 

oğlu! “Bana senden en yakın ve beni korumaya en layık sensin.”231 Diğer bir tarikte 

ise “Sen akrabalık itibariyle bana onlardan daha yakınsın beni himayene alarak 

korursun diye yanına geldim.”232 diyerek ondan kendisine yardım etmesini istedi. 

Yumuşak huylu, hilm sahibi ve akrabasına çok düşkün olan Hz. Osman, onu evine 

aldıktan sonra ona şefaatçi olmak için hemen Rasûlullah’ın yanına gitti. Bu esnada 

Hz. Peygamber, Muâviye b. Muğîre’nin Medine’de sabahladığı istihbaratını alarak: 

“Muâviye, Medine’de sabahlamıştır, onu araştırıp bulunuz.” Buyurarak bir arama 

emri verdi. Bu arama sonucunda o, Hz. Osman’ın evinde bulunarak Rasûlullah’ın 

huzuruna getirildi.  Bu sırada Hz. Osman, Rasûl-i Ekrem’in huzurunda idi.  Onun 
                                                           
226 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58; Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 295.  
227 Safiyyurrahman Mübarekfûrî, Peygamberimizin Hayatı ve Daveti, çev: H. İbrahim Kutlay, İst., 
2006, s, 288. 
228 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
229 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 283. 
230 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 283; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
231 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 283 
232 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 



 53

getirildiğini görünce Hz. Osman: “Seni hak dinle gönderen Allah’a yemin ederim ki, 

yanına ona eman istemek için geldim. Ya Rasûlallah onu bana bağışla!” diyerek bir 

talepte bulundu. Ashâbına karşı çok şefkatli olan Hz. Peygamber, birde bu istek Hz. 

Osman gibi malıyla-canıyla İslâm’a hizmet eden birisi olunca onu kıramayarak 

Muâviye b. Muğîre’yi ona bağışladı.  Ancak ona üç günlük bir süre tanıyarak 

Medine’yi terk etmesini istedi. Hz. Peygamber, şayet verilen bu üç günlük emandan 

sonra Medine ve çevresinde bulunacak olursa kesinlikle öldürüleceğine dair yemin 

etti.”233 Rasûlullah’ın bu şartı ve kararlılığı üzerine Hz. Osman, hemen Muâviye b. 

Muğîre’ye bir deve satın alarak onu donattı ve onun bir an önce Medine’yi terk 

etmesini istedi.234 Sonra Hz. Osman diğer Müslümanlarla birlikte Hamrâu’l-Esed’e 

doğru yola çıktı. Muâviye b. Muğîre, bütün bu uyarıları dikkate almayarak Hz. 

Peygamber’in neler yapmak istediğini öğrenebilmek için başka bir ifadeyle askeri 

bilgileri toplamak amacıyla Medine’de kaldı. İbn Hişâm, onun Medine’de 

gizlendiğini söylemektedir.235 Neticede Muâviye b. Muğîre, müşrikler adına 

Medine’de gizlenerek üç gün236 câsûsluk yaparak sözünde durmadı.237  Dördüncü 

gün olunca Hz. Peygamber: “Muâviye, yakınlarda sabahlamıştır, uzakta değildir. 

Gidin onu bulun.” buyurdu. Sonra Zeyd b. Hârise ile Ammâr b. Yâsir’i peşinden 

gönderdi. Onlarda onu “el-Hamâ’”da yakalayıp öldürdüler. 238 Bu olay Hamrâu’l-

Esed dönüşü meydana gelmiştir.239 

Görüldüğü gibi Muâviye b. Muğîre’nin öldürülmesine neden olarak şunlar ön 

plana çıkmaktadır: İslâm düşmanlığı ve Hz. Hamza’ya yaptığı müsle ve İslâm 

düşmanları lehine câsûsluk yapmasıdır.  Bize göre en önemli etken verdiği sözde 

durmayarak câsûsluk yapması nedeniyle yakalanarak Hz. Peygamber’in emriyle 

öldürülmüştür. Câsûsluğun yol açacağı zararlar düşünüldüğünde Muâviye b. Muğîre 

gibi sözünde durmayarak câsûs ve ajanlık yapan herkesin öldürülmesi devletin 

selameti için elzemdir. 

                                                           
233 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 283; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. Vâkıdî’nin Hz. Osman hakkındaki 
görüşleri Şiâ’yı çağrıştığı için biz bu rivayette bir problem olduğunu düşünüyoruz. 
234 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 283. 
235 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 54.  
236 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 283. 
237 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 283; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 54; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
238 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. Vâkıdî da ise şöyle geçmektedir: “بالجماء” bir nokta farklılığı vardır. 
Bu da Allah’u A’lem yazımdan kaynaklanmıştır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 283. 
239 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 283; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 54; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 58. 
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Bu kısımla ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursak: Tarih, Hz. 

Peygamber kadar düşmanlarına merhamet ve hoşgörüyle davranıp bununla da 

kalmayarak gönlünde kendisine düşmanlık yapanlara yer veren birisine şahit 

değildir. Taif olayı, fetih günü yapmış olduğu umumi af bunun tarihi ve ilmi delilidir. 

Bu delillerden sonra Ukbe b. Ebî Muayt ve Nadr b. Hâris’in neden öldürüldükleri 

daha iyi ortaya çıkmaktadır. Hak hukuk tanımayan bu tip insanların cezasız 

bırakılmaması gerektiği ortadadır. Günümüzde bu tip olaylara kalkışanlar en ağır bir 

şekilde cezalandırılmaktadır. Hz. Peygamber’in onlar hakkında vermiş olduğu 

öldürülme emirleri günümüz şartlarına göre anlamaya kalkarsak yanlışa düşmüş 

oluruz. Çünkü olayları doğru olarak objektif bir şekilde anlayabilmemiz için 

meydana geldiği zamanın şartlarını göz önüne alarak bir değerlendirmede 

bulunmamız gerekmektedir.  Bu tutum bilimsel açıdan daha tutarlıdır ve daha 

doğrudur. Dolayısıyla işlenen suçlar göz önüne alındığında o günkü konjonktüre göre 

verilmesi gereken en uygun cezanın ölüm olduğu görülecektir. Kanaatimizce verilen 

bu emirler yerinde kararlar olup iyi niyetleri suiistimal etmeye çalışanlara bir 

gözdağıdır. Üstelik bu kararlar, aynı zaman da İslâm toplumunun geleceğine yönelik 

fayda mülahaza edilerek verilmiş bir kararlardır.  

 

B. Kureyş Müşriklerinden Öldürülmesi Emredilip de Sonradan 

Affedilenler 

1. Ebû Süfyân b. Sahr(أبو سفيان بن صخر بن حرب) 

Ebû Süfyân, Kureyş kabilesinin reislerinden birisi olup Müslüman oluncaya 

kadar Mekke’nin lideriydi. Asıl adı Sahr b. Harb olmasına rağmen Ebû Süfyân 

künyesiyle meşhurdu. Bir diğer künyesi de Bedir savaşında öldürülen büyük oğlu 

Hanzala’dan dolayı Ebu Hanzala idi.240 Ancak bu künyesi diğeri kadar meşhur 

değildi. Ebû Süfyân’ın tam kimliği: “Ebû Süfyân Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Abdi 

Şems b. Abdi Menâf el-Kuraşî el-Ümevî/Emevî’dir.241 Babası Mekke’nin ileri 

gelenlerinden olup meşhur Ficar savaşının başkomutanlarından Harb b. Ümeyye, 

annesi ise Safiyye bnt. Hazn el-Hilâliyye’dir. Hz. Abbas, onun en samimi çocukluk 
                                                           
240 İbn Abdi’l-Berr, Ebû Ömer Yûsuf b. Abdillah b. Muhammed b. Abdi’l-Berr(463/1071), el-İstiâb fî 
Ma’rifeti’l-Ashâb, Tahkîk, Muhammed el-Becâvî, I-IV, Kâhire, IV, s, 1680; İbn Hacer, el-Askalâni, 
Şihâbüddin Ebü’l-Fadl (v.852/1448), el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I-IV, Kahire, 1328, IV, s, 91. 
241 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1677; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 149. 
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arkadaşıydı.242 Oğulları Muâviye, Yezid ve Utbe’dir.243 O, şâir olduğu için de dili iyi 

kullanıyordu.244 

Ebû Süfyân, Fil olayından on yıl önce doğdu. Cahiliyye dönemi’nin önemli 

şahsiyetlerinden biriydi. Babası öldükten sonra onun yerine Ümeyye oğullarının 

başına geçti. Refah seviyesi yüksek bir ailede doğduğu için kısa zamanda Mekke’de 

sözü dinlenir bir konuma geldi. Zeki bir tâcir olması sebebiyle kısa sürede bu yüksek 

konumuna yani ününe ün kattı. Okuma yazmanın çok az olduğu İslâm’ın zuhur ettiği 

yıllarda okuma yazma bilen on yedi kişiden birisi olması, hem de şehirlerarası 

ticaretle uğraşması sebebiyle kültürlü bir müşrik liderdi. O, Ukâb’dan yani bayrak 

taşıma görevinden sorumlu üst bir bürokrattı. Dolayısıyla da Kureyş’in sevk ve 

idaresinde aktif rol oynayan bir şahsiyetti.245 

Köklü, târihî Hâşîm oğulları-Ümeyye oğulları rekabeti münasebetiyle Hz. 

Peygamber’in risâletine en fazla karşı çıkanlardan birisi de Ebû Süfyân’dı. Başka 

deyişle onun İslâm aleyhinde cephe almasında bu düşmanlığının rolü çok etkili 

olmuştur. Bedir gazvesi dışında Mekke’li müşriklerle yapılan diğer bütün savaşlar bir 

nevi onun başının altından çıkmış olması bunun en bariz göstergesidir. Özellikle de 

bu savaşlara Başkomutanlık sıfatıyla katılmış olması da bunun diğer târihî 

delilidir.246  

Yetenekli, zeki bir kişi olması sebebiyle kısa zamanda kendini Mekke 

toplumuna kabul ettirdi. Diğer müşrik liderler gibi o da İslâm dini’nin, bütün 

engellemelere karşı hızlı bir şekilde Hicaz bölgesinde yayılmasına tahammül 

gösteremeyerek Rasûlullah’a baskı uygulardı. Bunun tarihi delili Rasûl-i Ekrem’i 

davasından vazgeçirebilmek amacıyla amcası Ebû Talib’e baskı yapan grubun 

içerinde yer almasıdır. Diğer bir delil de Hz. Peygamber’i ortadan kaldırmak için 

Daru’n-Nedve’de yapılan suikast planında da hazır bulunmasıdır.247 Yani üst düzey 

bir yönetici olması sebebiyle Rasûlullah’ın öldürülmesi kararında onun da imzası 

vardı diyebiliriz. Onun bu kadar şiddetli bir İslâm düşmanı olmasına rağmen diğer 
                                                           
242 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1678; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 149; İrfan Aycan, “Ebû 
Süfyân” DİA, X, s, 230–231. 
243 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1677. 
244 Kettânî, Muhammed Abdü’l-Hayy b. Abdü’l-Kebir el-Kettânî, el-Terâtîbü’l-İdâriyye, Hz. 
Peygamber’in Yönetimi, tec: Ahmet Özel, I-II, İst., 2003, I, s, 363. 
245 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1677; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 149. 
246 Mevlânâ Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî,  I, s, 149–151. 
247 M. Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî,  I, s, 154, 184; İrfan Aycan, “Ebû Süfyân” DİA, X, s, 230-231. 
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müşrikler gibi Müslüman kölelere eziyet, işkence yaptığına dair bir bilgiye 

ulaşamadık. Onun İslâm düşmanlığı Mekke fethine kadar yaklaşık yirmi yıl gibi 

uzun bir süre sürdü. Hâlbuki o,  Hz. Peygamber’in kırâatını gizlice dinlemeye gelen 

üç kişiden biriydi.248 Hidayete bu kadar yaklaşmışken düşmanlığının bu kadar uzun 

sürmesinin nedeni hiç kuşkusuz asabiyettir. 

 Ebû Süfyân, Müslümanların Medine’ye hicret etmesinin akabinde Cahş b. 

Riâb’ın mallarını gasp etti.249 Aynı zamanda da diğer Müslümanların mallarına el 

konulduktan sonra İslâm aleyhinde kullanılmak üzere sıcak paraya çevirmek 

amacıyla Şam’a gönderilen kervanın başkanı oldu.  Bu kervan ele geçirilemeden Ebû 

Süfyân tarafından Mekke’ye ulaştırıldı.250 Ancak bu kervanı kurtarmak için 

Mekke’den çıkan müşrikler iki sevinci birden yaşamak amacıyla kervan’ı ele 

geçirmek için yola çıkan İslâm ordusuyla Bedir kuyuları yanında savaşarak 

beklemediği büyük bir hezimete uğradı. Ebû Cehil başta olmak üzere önde gelen 

birçok müşrik bu savaşta öldürüldü. Bu durum, Ebû Süfyân’ın yıldızının daha da 

fazla parlamasına neden oldu. Öyle ki Ebû Cehil’in yerine Mekke’nin reisi oldu.  Bu 

savaşta yakınlarını kaybeden müşrikler Ebû Süfyân’a başvurarak Müslümanların 

geride bıraktıkları mallardan elde edilen kervanın kazancını Müslümanlar aleyhinde 

Bedirin intikamını almak için kullanılmasını ona teklif ettiler. Bunu memnuniyetle 

kabul eden Ebû Süfyân, hemen hazırlıklara başladı. Çünkü bu şekilde bu göreve 

layık bir lider olduğunu ispatlamak istiyordu. Bunun en önemli delili de Bedirin 

öcünü alıncaya kadar yıkanmayacağına, başına yağ sürmeyeceğine ve kadınlara 

yaklaşmayacağına ant içmesidir. Ebû Süfyân, Bedir’in öcünü beklemeden Medine 

yakınlarına kadar gelerek maddi hasarın yanında Ensâr’lı bir Müslüman olan Sa’d b. 

Amîr’i de öldürdü.251  

Ebû Süfyân, Bedir’de almış oldukları büyük yaraya rağmen bir yıl gibi kısa 

bir zamanda üç bin kişilik büyük bir ordu hazırlamayı başardı. Hiç kuşkusuz o 

döneme göre son derece büyük bir ordunun hazırlanmasında Müslümanların 

malından elde edilen gelir ve onun kararlılığı son derece etkili olmuştur.252 Uhud 

                                                           
248 Bunlar: Ebû Süfyân, Ebû Cehil b. Hişâm ve Ahnes b. Şerîk’tir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 241. 
249 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 109. 
250  Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 54-56; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 202. 
251 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 118-119, 169-170; Mevlânâ Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî,  I, s, 236-239. 
252 Mevlânâ Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 236. 
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savaşı, sabırsız bazı Müslüman okçular nedeniyle Müslümanların aleyhine 

sonuçlandı. Bu savaşta Müslümanlar büyük kayıp verdi. Savaşın başında Ebû 

Süfyân: “Ey Hubel! Dinini üstün kıl”diye dua edip253 harbin akabinde de sevinç 

sarhoşluğu ile: “Ey Hübel! Sen yüce ol.”254diyerek galibiyetin ondan geldiğini 

zannederek ona teşekkür etti. Neticede Ebû Süfyân, Bedrin rövanşının alındığını 

düşünerek ordusuyla geri döndüğü sırada işin eksik kaldığını anlayarak 

Müslümanlara son darbeyi vurmak için geri dönüp İslâm dinini yok etmeyi düşündü. 

Ancak bu esnada o, Huzâalı Ma’bed’in beklemediği haberleri getirmesi üzerine bu 

kararından vazgeçti.255 

Uhud savaşı sonucunda cesaret bulan bazı çevreler, Recî ve Bi’r-i Maûne 

katliamlarını gerçekleştirdi. Daha doğrusu İslâm davasının gönüllü eğitmenleri, 

öğretmenleri olan kişiler, pusuya düşürülerek birçoğu şehid edildi. Bir kısmı da esir 

edilerek Mekke’li müşriklere satıldı. Hubeyb ve Zeyd, Ebû Süfyân başkanlığındaki 

kişiler tarafından törenle hunharca asıldı.256 Ebû Süfyân, Hicaz bölgesinden 

İslâmiyet’in kökünü kazımak için Yahûdi ve diğer putperest kabilelerle toplantılar 

düzenlerdi. Özellikle Yahûdilerin girişimleri sonucunda Ebû Süfyân 

başkomutanlığında on bin kişilik ordu Medine önlerine geldi. Bu savaşta Ebû 

Süfyân, umduğu başarıyı sağlayamadı. Ve bu savaş onun son taarruzu oldu. Çünkü 

bu gazveden sonra müşrikler,  hep savunmaya geçmiştir. 257 

Ebû Süfyân, hakkında kaynaklarda detaylı bilgi bulunmaktadır.  Ancak biz 

konumuzun iyi anlaşılması için öldürülmesine neden olan süreçten yukarda 

aktardığımız bu kısa bilgiyle yetineceğiz. Toplumsal olayların birden çok nedeni 

olduğu için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Ebû Süfyân’ın öldürülme 

emrine neden olan olaya geçmek istiyoruz. Bu olay, kaynaklarda şöyle 

anlatılmaktadır: Ebû Süfyân, Kureyş’ten bir topluluğa günlerden bir gün : 

“Muhammed, çarşıda –elini kolunu sallayarak-gezerken onu suikastla öldürecek bir 

kimse yok mu?”258diye bir soru sordu. Bu sorudaki: “O, çarşıda –elini kolunu 

sallayarak-geziyor.”cümlesi son derece dikkat çekicidir. Kanaatimizce Ebû Süfyân, 
                                                           
253 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 126. 
254 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 255. 
255 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 287-288. 
256 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 305-307. 
257 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 377-422. 
258 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93-94. 
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bu cümleyle suikastın yapılmasının çok kolay olacağına vurgu yapmaktadır. Yani 

Muhammed, normal insanlar gibi çarşıda pazarda gezdiği için öldürülmesinin hiç zor 

olmayacağını ifade etmek üzere söylenmiş bilinçli bir cümledir. Bu soruyu duyan 

Araplar’dan bir adam ona gelerek: “Ben, insanların en katı kalplisi, en güçlüsü ve en 

hızlı saldırganıyım! Sen beni, -silah ve yiyecek bakımından-güçlendirirsen ben gider 

kartal kanadına benzeyen hançerle onu suikastla, öldürürüm. Sonra da kimseye 

görünmeden kervanın içine katılarak geri dönerim.” diyerek Ebû Süfyân’ın isteğini 

şartlı olarak kabul etti. Buna sevinen Ebû Süfyân, kirâlık kâtilin isteklerini kabul 

ederek: “Sen, bizim dostumuzsun” demek suretiyle onu onure etti. Daha sonra da ona 

bir deve ile gerekli nafakasını temin edip: “Seni göreyim. Bu işi gizlice hallet!” 

diyerek onu uğurladı. Geceleyin hemen yola çıkan bu kâtil beş günlük bir yolculuğun 

ardından Medine’nin yakındaki Harre mevkii’ne geldi. Kâtil, bir gün de burada 

kalarak Hz. Peygamber’in yeri hakkında bilgi topladı. Rasûlullah’ın bulunduğu yeri 

öğrendikten sonra devesini bir yere bağlayarak Rasûl-i Ekrem’e doğru harekete geçti. 

Bu sırada Hz. Peygamber, Benî Abdü’l-Eşhel mescidinde ashâbına sohbet ediyordu. 

Onun kendisine doğru geldiğini gören Rasûl-i Ekrem: “Bu adam, suikast yapmak 

istiyor! Buraya hayra gelmemiştir.” buyurarak Müslümanları uyardı. Kiralık kâtilin 

Hz. Peygamber’e doğru yöneldiğini gören Useyd b. Hudayr, onun izârından tutarak 

hızlıca kendine doğru çekti. Bu çekme sonucunda kâtilin izârı altında sakladığı 

hançer önüne düştü. Hançer’in görünmesiyle birlikte kâtilin niyeti ortaya çıktı. 

Suikastinin sabitleşmesi üzerine bu kişi kendini kurtarmak için Rasûlullah’a 

yalvarmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Bana, doğruyu söyle. Sen 

kimsin? Buraya ne amaçla geldin?” Bu soru üzerine kiralık kâtil: “Can emniyetim 

var mı? Başka deyişle emniyette miyim?” diyerek güvenliğinden emin olmak istedi. 

Rasûl-i Ekrem: “Evet.”buyurarak ona güvence verince kâtil; Medine’ye hangi amaçla 

geldiğini kendisini kimin gönderdiğini detaylı bir şekilde Hz. Peygamber’e haber 

verdi. Bu itiraf üzerine Rasûlullah, onu serbest bıraktı. Çünkü asıl suçlu Mekke’nin 

başkanı Ebû Süfyân’dı. Kiralık kâtil bu iyiliğin üzerine Müslüman oldu.259 

Ebû Süfyân’ın bu hain planı üzerine Rasûlullah, onu cezalandırmaya karar 

verdi. Bu görev için Amr b. Ümeyye ile Ensâr’lı bir Müslüman’ı onu öldürmeleri 

                                                           
259 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 94.  
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için Mekke’ye gönderdi.260 Bu olay, pusuya düşürülerek Recî’ ve Bir-i Maûne’de 

şehit edilen İslâm öğretmenlerinden geriye kalan Hubeyb ve Zeyd b. Desise’nin 

devlet töreniyle asılmaları akabinde düzenlenmiştir.261 Bu nedenle Hz. Peygamber’in 

Müslümanları derinden üzen bu acı vak’a üzerine Amr’ın Ebû Süfyân’ı öldürmek 

için görevlendirmesi doğal olarak akla şu soruları getirmektedir: Acaba Rasûlullah, 

Ebû Süfyân’ı kendisine suikast tertiplediği için mi yoksa Hubeyb ve arkadaşının 

asılması üzerine onların asılmalarına göz yumduğu için mi öldürmek istemiştir? İbn 

Hişâm ve Taberi’nin aktardığı rivayetler ikinci nedeni doğrular mahiyettedir. Çünkü 

bu iki kaynağın aktardığı bilgilerden Rasûlullah’ın Amr’ı Ebû Süfyân’ı öldürmek 

için göndermesine neden olarak Hubeyb ve arkadaşlarının katledildiği Recî’ felaketi 

anlaşılmaktadır. Başka deyişle müsebbip olarak bu görüş ağır basmaktadır.262 İbn 

Sa’d’ın aktardığı bilgide ise Rasûl-i Ekrem’e Ebû Süfyân’ın düzenletmek istediği 

suikast neden olarak açıkça görülmektedir.263 Kanaatimizce bu bilgi daha makuldür. 

Çünkü bu hain pusu üzerine öldürülmesi gereken nice insanlar hakkında böyle bir 

emrin verilmemiş olması bizim bu düşüncemizi güçlendirmektedir. Özellikle de 

Recî’ ve Bi’r-i Maûne failleri hakkında en azından öldürme emri çıkması gerekmez 

miydi? İbn Hişâm ve Taberi’nin bu izlenime ulaşmasında kanaatimizce olayların, 

aynı döneme denk gelmesi sebep olmuştur. Şehitlerin cesetlerinin asılı oldukları 

darağacından indirerek defnedilmesi meselesi kanaatimizce bu operasyonun içinde 

olan bir durumdur. Bu seriyyenin gönderiliş gayesini şu rivayet açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır: Amr b. Ümeyye, arkadaşıyla Medine’ye dönmeye karar 

verdikleri sırada Cebbar b. Sahr ya da Seleme b. Eslem, Amr’a: “Hubeyb’i asıldığı 

yerden indirmek istemez misin?” diyerek ona bir soru yönelttiğinde Amr: “ Nerede 

o?”264 diyerek yerini öğrenmek istemesi Amr’ın gönderiliş amacının doğrudan bu 

olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü eğer, Hz. Peygamber tarafından bu konuyla ilgili 

önceden doğrudan bir görevlendirme olsaydı bu soruya gerek duymadan ona 

                                                           
260 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 94; Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr (310/922), Târîhu’r-Rusul 
ve’l-Mülük, thk: Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim, Mısır, Dâru’l-Maârif, tsz., III, s, 542. Rasûl-i 
Ekrem, Ebû Süfyân’ın o kadar zararlı faaliyetine karşı onun hakkında özel bir ölüm kararı 
vermemiştir. Ancak ne zaman ki yukarıda ki hain suikasti tertipledi bunun üzerine ölüm kararı 
vermiştir.  
261 Taberî, et-Târîh, III, s, 542. 
262 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 230-231; Taberî, et-Târîh, III, s, 542. 
263 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 94. 
264 Taberî, et-Târîh, III, s, 544. 
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yönelirdi. Ya da unutmuş olduğunu varsaysak o zamanda soruya bu şekilde cevap 

vermemesi gerekirdi. Çünkü sorunun soruluş biçiminden önceden haberdar olan bir 

insanın böyle cevap vermesi normal bir durum değildir. 

Rasûlullah, Amr b. Ümeyye ve Ensâr’dan İbn Hişâm’a göre Cebbar b. Sahr; 

İbn Sa’d’ın aktardığı rivayete göre ise Seleme b. Eslem’i, Ebû Süfyân’ı öldürmeleri 

için Mekke’ye gönderdi.265 Bu olay, birçok kaynakta ufak-tefek farklılıklarla 

anlatılmaktadır. Netice de Amr, Mekke sokaklarında Ebû Süfyân’ı ararken bir 

müşrik onu görüp tanır. Bunun üzerine: “Vallahi Amr b. Ümeyye, -buraya-  hayra 

değil şer için gelmiştir.” diyerek bağırmaya başladı. Tanındıklarını anlayan Amr ve 

arkadaşı yakalanmamak için hızlıca kaçarak dağa sığındı. Belli bir süre orada 

güzlendikten sonra Amr b. Ümeyye, görevini başarılı bir şekilde tamamlayamadan 

Medine’ye döndü.266 Dolayısıyla da Ebû Süfyân’ın İslâm düşmanlığı Mekke’nin 

fethi gününe kadar kesilmeksizin devam etti. Fetih öncesi çocukluktan samimi bir 

arkadaşı olan Hz. Abbas’ın aracılığı ile Hz. Peygamber’in huzurunda Müslüman 

oldu. Onun Müslüman olmasına en sert tepkiyi Hz. Hamza’nın ciğerini çıkarıp 

yutmaya çalışan karısı Hint bnt. Utbe gösterdi.267  

Ebû Süfyân, Müslüman olduktan sonra bütün enerjisini İslâm için harcamaya 

başladı. Ancak onun fethin akabinde meydana gelen Huneyn savaşında 

Müslümanların ilk andaki bozguna uğramalarına sevinmiş olması onun imanı 

gönülden, yürekten kabul etmediğini göstermesi açısından manidardır. Daha doğrusu 

                                                           
265 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 230-231; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 94;  Taberî, et-Târîh, III, s, 542. 
Özellikle bu rivayet Taberi’de detaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Ancak biz Taberi’nin zikrettiği bu 
rivayette bazı problemlerin var olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki Taberî’nin aktardığı bilgi de Amr b. 
Ümeyye: Rasûl-i Ekrem’in yanına ismini zikretmediği Ensâr’lı bir Müslüman’ı yanına katarak Ebû 
Süfyân’ı öldürmelerini onlara emrettiğini dedikten sonra arkadaşı hakkında söylediği ifadeler görevin 
ehemmiyetiyle çeliştiği için bizce bu rivayet inandırıcı ve makul değildir.  Çünkü bu önemli görevle 
vazifelendirilen kişilerin bir kere sağlıklı, dinamik, genç, pratik ve özel eğitimli olması gerekirken 
Amr’ın yanındaki yardımcısının hem teçhizat hem de sağlık açısından problemli birisi olması 
rivayetin güvenirliliğini zedelemektedir. Şöyle ki her işi ehline vermeyi kendine şiâr edinen Hz. 
Peygamber’in prensiplerine bu rivayet, terstir. Meselâ Amr’ın görev arkadaşı hakkında söylemiş 
olduğu: “…Benim, bir devem vardı. Arkadaşımın ise devesi yoktu. Ve arkadaşım da ayaklarından 
rahatsız idi…” sözleri görevin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesiyle bağdaşmamaktadır.  Çünkü 
böyle biri diğerine yardım edeceği yerde onun işini zorlaştırır. Bunun müşriklerin şüphelenmemesi 
için bir taktik olduğu söylenebilir. Her ne kadar bunun olma ihtimali olsa da olumsuz nedenlerin daha 
ağır basması ve diğer kaynaklarda bu bilgiye ulaşamamış olmamız sebebiyle biz bu rivayetin zayıf 
olduğunu düşünüyoruz. Taberî’deki bu farklılık dışında olay İbn Hişâm ve İbn Sa’d da yaklaşık olarak 
aynı aktarılmaktadır. Bkz: Taberî, et-Târîh, III, s, 543. 
266 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 230-231; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 94;  Taberî, et-Târîh, III, s, 542-545. 
267 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 36; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122 
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imanı kalbine tam yerleşmeden gerçekleşen bu bozgun onu böyle bir şeye itmiştir. 

Onun Müellefe-i Kulûb’tan olması da bunu güçlendirmektedir.268 O, bu olaydan 

sonra alt ve üst düzeyde olmak üzere çeşitli görevlerde yer alarak İslâm’a hizmet etti. 

Hatta bu mücadelelerinin birinde bir görüşe göre Tâif diğer görüşe göre ise 

Yermûk’te bir gözünü kaybetti.269 Müslüman olduktan sonra onun hakkında 

kaynaklarda iki görüş bulunmaktadır. Sünnî, kaynaklar onu samimi bir Müslüman 

olarak resmederken Şii menşeli kaynaklar ise onu münâfık bir kimse olarak 

aktarmaktadırlar. Hatta aşırı Şii kökenli yazarlar onun Rasûl-i Ekrem’e inanmayan 

“Lâ Edriyye” Mezhebi’nin mensubu olduğunu iddia etmektedir. Her ne kadar 

Huneyn savaşında söylemiş olduğu ifadeler samimi bir Müslüman’a ait olmasa da 

imanı kalbine daha yeni yerleşmeye başlayan bir devlet başkanının, elindeki 

imkânları kaybeden bir kişinin bozgun anında böyle bir hezeyanı, tepkisi normaldir. 

Ancak bu olaydan sonraki yaşantısı gücü nispetinde samimi bir Müslüman olmaya 

çalıştığını söyleyebiliriz. Şii kaynakların yukarıdaki görüşlerine katılmıyoruz. Çünkü 

onlar, görüşlerini ilmi gerçeklerden Ziyâde insanların Hz. Ali ile olan ilişkisini baz 

almaktadırlar.  Hz. Ali ile arasında ufak tefek problemi olan her Müslüman’a 

Peygamber hanımı bile olsa iyi gözle bakmadıkları ortadadır.  Hele bu kişi Hz. 

Muaviye’nin babası ise gerisini siz düşünün.270 

Ebû Süfyân hakkında, Rasûlullah tarafından verilen öldürülme emri 

diğerlerinden farklıdır. Öncelikle bu bir devlet başkanıdır. Uluslararası bir boyuta 

sahiptir. Üstelik ekseriyetle diğerleri hakkında görüldükleri yerde öldürülme emri 

verilmişken bunda böyle bir emir söz konusu değildir. Daha doğrusu görüldüğü 

yerde öldürülmesi hakkında diğerleri gibi açık bir emre ulaşamadık. Şöyle ki şayet 

görüldüğü yerde öldürülmesi emredilmiş olsaydı bu olaydan sonra Müslümanların 

eline birçok fırsat geçmiştir. Ancak öldürmeye fetih öncesi Hz. Ömer dışında 

teşebbüs eden olmamıştır. Hatta Hudeybiye Antlaşması’nın bozulmasının akabinde 

Ebû Süfyân’ın Medine’ye gelmesi de yukarıdaki görüşümüzü destekler mahiyettedir. 

Çünkü şayet hakkında görüldüğü yerde öldürülme emri kesinlikle verilmiş olsaydı 

onun Medine’ye korkusundan gelmemesi gerekmez miydi? Ancak durum böyle 
                                                           
268 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 70. Ganimet olarak Ebû Süfyân’a 100 deve ile kırk ukye –Gümüş- 
verildi. Bkz: İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1678; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 149. 
269 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1680; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 149. 
270 İrfan Aycan, “Ebû Süfyân” DİA, X, s, 230-231. 
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olmamıştır. Acaba Müslümanların böyle sessiz kalmasında onun elçilik sıfatıyla 

gelmiş olması da etkili olmuş mudur? Elçilerin dokunulmazlıklarının bir evrensel 

ilke olduğunu düşünürsek bunun olma ihtimali de yüksektir. Kızı başta olmak üzere 

Müslümanların kendisine gereken ilgiyi göstermemesi dışında ona karşı öldürmeye 

yönelik bir hareket olmamıştır. Ayrıca Ebû Süfyân’ın can emniyetinden korkarak 

hareket etmesi de bu ihtimali daha da güçlendirmektedir.  

Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Hicri otuz 

bir, otuz iki, otuz üç ya da otuz dört yılında öldüğü zikredilmektedir. Bir görüşe göre 

seksen sekiz diğer bir görüşe göre ise doksan üç yaşında ölmüş olup Medine’deki 

Bakî’ mezarlığına defnedilmiştir. Cenaze namazını oğlu Muâviye diğer bir rivayete 

göre ise Halife Hz. Osman kıldırmıştır.271 

 

2. Ebû Süfyân b. Hâris (أبو سفيا ن بن الحا رث) 

Ebû Süfyân b. Hâris, Hz. Peygamber’in amcasının oğlu olup tam künyesi: 

Ebû Süfyân b. Hâris b. Abdulmuttalip b. Hâşim b. Abdi Menâf el-Kuraşî el-

Hâşimî’dir.272 Babası, Hâris b. Abdulmuttalip annesi, Ğaziyye(غزية)273 bnt. Kays274 

kardeşinin adı ise Muğîre’dir.275 İbn Hacer ve İbn Abdi-l-Berr’in aktardığı bilgiye 

göre onun ismi bir görüşe göre Muğîre, diğer bir görüşe göre ise künyesi 

Muğîre’dir.276 O, Hz. Halime’den süt emdiği için de Rasûl-i Ekrem’in 

sütkardeşidir.277 Rasûlullah ile akran olmaları sebebiyle çocuklukları ve gençlikleri 

birlikte geçmiştir. Bu dönemlerde İbn Hâris,  Hz. Peygamber’in çok samimi 

dostlarından birisiydi.278 Aynı zamanda O, dili iyi kullanan bir şâirdi.279 

                                                           
271 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, IV, s, 1680; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 149-150. 
272 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1673; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 145; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 
s, 90. Ebû Süfyân b. Hâris b. Abdulmuttalip b. Hâşim b. Abd-i Menâf b. Kusayy’dır. Bkz: İbn Sa’d, 
et-Tabakât, IV, s, 49. 
273 Annesinin ismi  (غزنة) olarak ta aktarılmaktadır. Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 145. 
274 İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1673-1674; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-
Ğâbe, V, s, 145–146; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90. 
275 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1673-1674; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 145–146; İbn Hacer, 
el-İsâbe, IV, s, 90. Babaannesinin adı ise Sümeyye bnt. Mevheb’dir. Bkz: Ahmet Davutoğlu, Sahîh-i 
Müslim Tercüme ve Şerhi, X, s, 391-392. 
276 İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90. İbn Abdi’l-Berr, İbrâhîm b. Münzir’e göre onun ismini Müğîre 
sonraki âlimlere göre ise künyesi Müğîre’dir. Bkz: İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1673. 
277 İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49;  İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1673; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 
V, s, 145; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90. 
278 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 245; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50. 
279 İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674. 
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İki amcazade arasındaki dostluk, Hz. Peygamber’in risâletle 

görevlendirilmesinden sonra yerini düşmanlığa ve kine bıraktı. Çünkü İbn Hâris, 

müşrikler tarafında yer alarak Rasûlullah’a en şiddetli muhalefet eden kişilerden biri 

oldu.280  İbnü’l-Esîr, Rasûl-i Ekrem’e eziyet veren onunla ve Müslümanlarla en çok 

alay edenlerin arasında Ebû Süfyân b. Hâris’inde ismini de zikretmesi bunun 

delilidir.281 Ayrıca Ebû Süfyân b. Hâris, İslâm davetini reddeden şiirler söylerdi. 

Rasûl-i Ekrem, onun bu zararlı çalışmaları karşısında ister istemez çok üzülürdü. 

Yukarıda da detaylı bir şekilde aktardığımız gibi kendisine bu kadar yakın birisinden 

böyle yıkıcı, karalayıcı davranışları doğal olarak beklemezdi. İbn Hâris, Mekke’li 

müşriklerle yapılan mücadelelerde onlara eliyle ve diliyle destek verirdi.282  

Onun bu aktif düşmanlığı Mekke fethinin öncesine kadar yirmi yıl gibi uzun 

bir süre sürdü. Bu dönemde özellikle Rasûlullah ve Müslümanlara hicviyeler 

söylerdi. Şöyle ki o, şâir olması nedeniyle şiir silahını iyi kullanırdı. Vâkıdî’ye göre 

o, Rasûlullah ve Müslümanları Mekke döneminde hemen hemen her gün hicv ederdi. 

Bir başka deyişle Hz. Peygamber’i ve Ashâbını hicvetmediği bir gün yoktu.283  Ebû 

Süfyân b. Hâris, Rasûl-i Ekrem’i diliyle, şiirleriyle yerer, müşrikleri ve müşrik 

felsefesini ise methederdi. O, Rasûl-i Ekrem’e ağır bir dille hakaret ederek eziyet 

ederdi.  Bu düşmanlığı aynı şekilde Medine döneminde de artarak devam etti. İbn 

Hâris, İslâm aleyhindeki bu mücadelesini sadece şiirle sınırlandırmazdı. Hemen 

hemen İslâm aleyhinde olan her olaya aktif olarak katılırdı. Müşriklerle yapılan 

hiçbir savaştan geri kalmaması bunun göstergesidir. 284 Rasûl-i Ekrem, onun haddi 

aşan bu zararlı çalışmaları nedeniyle görüldüğü yerde öldürülmesini emretti. 

Özellikle halk nezdinde o dönemin en etkili, tesirli silahı olan şiiri İslâm aleyhinde 

kullanmış olması hiç kuşkusuz ölüme mahkûm edilmesinde etkili olmuştur.285  

Hassân b. Sâbit, Ebû Süfyân b. Hâris’in haddini aşan bu hareketlerine 

özellikle de Rasûl-i Ekrem’i yermesine dayanamayarak ona şiir diliyle karşılık 

vermesi için Rasûlullah’tan izin istedi. Hz. Peygamber: “Ben, onun akrabası 
                                                           
280 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 245-246; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49. 
281 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, s, 596. 
282 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 430-431. 
283 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 245- 246; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49–50. 
284 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 245-246; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49-50; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, 
s, 1674; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90; M. Yaşar Kandemir, “Ebû Süfyân el-Hâşimî”, DİA, İst., 1994, 
X, s, 232. 
285 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 246;  M. Yaşar Kandemir, “Ebû Süfyân el-Hâşimî”, DİA, X, s, 232. 
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olduğum halde sen bunu nasıl yapacaksın?” buyurarak tereddüdünü ifade ettiğinde 

Hassân: “Seni, senin soyunu hamurun içinden kıl çeker gibi kolay çekip ayırt eder 

sonrada onu hicv ederim.” Başka deyişle Akla karayı; sapla samanı birbirine 

karıştırmadan kolay bir şekilde yapacağını söyleyince Rasûlullah, ona istediği izni 

verdi.286 Hassân b. Sâbit, aldığı bu izin ardından ona şöyle karşılık verdi: “Sen, 

Muhammed’i hicvettin. Ona dil uzattın. Ben de onun adına sana cevap veriyorum. 

Bunda (benim için) Allah katında sevap, mükâfat vardır.287 Sen, bütün güzellikleri, 

iyilikleri üzerinde toplayan adeta ahlak abidesi olan Hz. Muhammed’i hicv ettin. 

Şüphesiz babam, dedem ve şahsım, Muhammed’in ırzını, onurunu, şahsiyetini sizden 

korumak için gözeticidir,  fedadır…”288 

Ebû Süfyân b. Hâris, İslâm ve Hz. Peygamber’e karşı yürüttüğü düşmanlığın 

kendisine ve davasına hiç faydası olmadığını yirmi yıl gibi uzun bir süre sonra 

anladı. Kendisi başta olmak üzere müşriklerin, Yahûdilerin ve Münâfıkların bütün 

sinsi çalışmalarına rağmen İslâmiyet’in ilerlemesini durduramamışlardı. Hatta 

islâm’ın Hicaz bölgesinin en güçlü siyasi gücü haline gelmişti. Allah’ın kalbine attığı 

İslâm sevgisi kısa zamanda etkisini gösterdi. Kendi iç dünyasında gittiği yolun yol 

olmadığını anlayarak hanımı ve çocuğuna şöyle seslendi: “Yola çıkmak 

için(Rasûlullah’a gitmek amacıyla) hazırlanınız. Muhammed’in gelmesi yakındır.” 

Bunun üzerine çocuğu ve hanımı bu sözü ve anı bekler gibi: “Canımız sana feda 

olsun! Arap ve acemlerin Muhammed’e tabi olduklarını görüyorsun da sen ona hâlâ 

düşmanlık besliyorsun! Aslında akrabalık münasebetiyle ona yardım edenlerin ilki 

sen olmalıydın!”289  Başka ifadeyle ona destek vererek arka çıkmak yakını olarak 

sana düşerdi diyerek ona sitem ettiler.  Ebû Süfyân b. Hâris, daha fazla zaman 

kaybetmeden hazırlıklarını yaparak ailesiyle yola çıktı. Ebvâ’ya geldiklerinde Hz. 

Peygamber ordusuyla Medine’den hareket etmişti.290  Vâkıdî ve İbn Sa’d’ın aktardığı 

                                                           
286 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 245-246; Müslim, Kitâbu Fedâilü’s-Sahâbe, 2489. Hz. Peygamber 
Hassân’a izin verdikten sonra Hz. Ebû Bekir’den nesebi hakkında bilgi almasını istemiştir. Çünkü Hz. 
Ebû Bekir, neseb ilmini iyi biliyordu. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 245-246; Müslim, Kitâbu 
Fedâilü’s-Sahâbe, 2489. 
287 Müslim, Kitâbu Fedâilü’s-Sahâbe, 2490; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1673–1674; İbn Hacer, 
el-İsâbe, IV, s, 90. 
288 Müslim, Kitâbu Fedâilü’s-Sahâbe, 2490. 
289 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 246; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 49–50. 
290 Ebû Süfyân b. Hâris’in Hz. Peygamberle karşılaştığı yer hakkında kaynaklarda farklı bilgiler 
bulunmaktadır.  Vâkıdî ve İbn Sa’d’a göre Ebvâ’da, İbn Hişâm’a göre Nîku’l-Ukâb’ta, İbnü’l-Esîr’e 
göre ise Seniyyeti’l-Ukâb’ta karşılaşılmıştır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 246, İbn Sa’d, et-Tabakât, 
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bilgiye göre O, kendi ağzıyla kanı heder edilmiş olması sebebiyle öldürmekten 

korkarak gizlendiğini söylemektedir.291 Böylece de gizlenmesinin nedeni kendi 

ağzıyla (قد نذر دمي)293(قد هدر دمي) ,292 ifadeleriyle itiraf etmektedir.  

Ebû Süfyân b. Hâris, can korkusuyla Müslüman askerlere görülmeden Rasûl-i 

Ekrem’e kadar yaklaştı. İbn Hâris, fırsatını bulduğu bir anda Rasûlullah’la görüşmek 

istedi. O, kendisinin Müslümanlığı tercih ettiği için Hz. Peygamber’in ve 

Müslümanların onun bu kararından dolayı çok sevineceklerini zannediyordu. Ancak 

durum onun geçmişteki şiddetli düşmanlığı sebebiyle düşündüğü gibi olmadı. Rasûl-i 

Ekrem, onun kendisiyle görüşmek isteğini yüzünü çevirerek reddetti.294 Bunun 

üzerine Hâris, Rasûlullah’ın yüzünün dönük olduğu tarafa geçince bu defa Rasûl-i 

Ekrem, yüzünü diğer tarafa çevirdi. Rasûlullah’ın bu tavrı beden dili olarak son 

derece önemlidir. Şöyle ki Rasûl-i Ekrem’in bu tutumundan onlara ne kadar kırgın 

olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in bu tavrı üzerine o, aracılar bulmaya çıktı. 

Ancak bütün Müslümanlar, Rasûl-i Ekrem’in bu tavrı üzerine onun bu isteğine 

olumlu cevap vermedi. Vâkıdî’nın aktardığı bilgiye göre Ensâr’dan bir adam Ebû 

Süfyân b. Hâris’i kandırarak Hz. Ömer’e yaklaştırdıktan sonra bağırarak: “Ey 

Allah’ın düşmanı! Rasûlullah’a ve Ashâbına diliyle eziyet eden onlara dil uzatan 

sensin ha! Düşmanlığını doğu ve batıya kadar ulaştı, ulaştırdın.” dedi.295 Bununla 

Hz. Ömer’i kışkırtmak istediği ortadadır. Ancak burada Hz. Ömer’in harekete 

geçtiğine dair her hangi bir bilgi aktarılmamıştır. Rasûl-i Ekrem’in yukarıdaki 

tutumu ve Müslümanların ondan yüz çevirmesi üzerine Hz. Ömer’in sessiz kalması 

tarihte bildiğimiz Ömer portesiyle örtüşmemektedir. Burada akla şu soru 

gelmektedir. Ya Hz. Ömer, onun kanının heder edildiğini bilmemektedir. Ya 

Rasûlullah’ın ondan yüz çevirdiğinden onun haberi yoktur. Ya da bu bilgi zayıftır? 

Bu üç ihtimalin olma ihtimali de vardır. Ancak kanaatimizce üçüncü şıkkın olma 

ihtimali daha yüksek gibidir. Çünkü şayet onun öldürülmesine yönelik bir bilgi 

olsaydı Hz. Ömer onu öldürmeye belki güç yetiremese bile kesinlikle onu öldürmek 
                                                                                                                                                                     
IV, s, 49–50; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 32; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-
Ğâbe, V, s, 146. 
291 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 246; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50. 
292 İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50. 
293 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 246. 
294 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 246; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674. 
295 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 246. Kettânî, Ebû Süfyân b. Hâris’in Ensâr’ın ileri gelenlerinde Nuaymân 
b. Amr’ı hicvettiğini aktarmaktadır. Bkz: Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, II, s, 433. 
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için harekete geçerdi. Özellikle de Hz. Peygamber’in ondan yüz çevirdiği bir 

durumda Ebû Süfyân b. Hâris’in kurtulma ihtimali yokken Ömer gibi celalli birisinin 

burada sessiz kalması rivayetin sıhhati konusunda ciddi tereddütler bizde 

oluşturmaktadır. Hatta Ebû Süfyân b. Hâris’in kanı gerçekten heder edilmemiş 

olabilir mi? Sorusu doğal olarak zihnimizde oluşmaktadır.  Diğer sahâbelerin de 

öldürmek için her hangi bir teşebbüste bulunmamaları bizim tereddüdümüzü haklı 

olarak güçlendirmektedir. Çünkü Sahâbe-i Kiram’ın buna benzer durumlarda 

gösterdiği tavır aşağıda da detaylı anlatacağımız üzere bellidir. Özellikle Ka’b b. 

Züheyr olayında olduğu gibi Ashâb’ın onu öldürmek için harekete geçmemesi 

manidardır. Aşağı yukarı iki olayda benzerdir. Bu rivayetler hakkında kendi 

kanaatimizi aşağıda söyleyeceğimiz için burada üzerinde durmak istemiyoruz. Şimdi 

konuya dönecek olursak Ebû Süfyân b. Hâris, Ashâb’tan umduğu desteği, yardımı 

alamadı. Bu sırada devreye Rasûlullah’ın eşlerinden Ümmü Seleme girerek: “Ya 

Rasûlallah! Bunlardan biri amcanın oğlu ve sütkardeşin (diğeri ise) hısımın ve 

halanın oğludur.296 Allah, onları sana Müslüman olarak getirdi. Bu ikisi sana 

düşman olan insanların en şâkisi, en azılısı olamaz!” diyerek onları affetmesi için 

Rasûl-i Ekrem’e ricada bulundu.297 Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Benim, o ikisine 

ihtiyacım yok. Başka ifadeyle o ikisi bana gerekmez.” Amcamın oğluna gelince O, 

benim namusuma dil uzattı, halamın oğlu ve hısmına gelince ise o, Mekke’de bana 

diyeceğini dedi. Başka deyişle dememesi gereken sözleri söyleyerek geriye bir şey 

bırakmadı.”298 buyurarak onların yaptıklarına içten ne kadar müteessir olduğunu 

ifade etti.  Özellikle nübüvvet’in ilk yıllarında Abdullah b. Ümeyye’nin söylediği ve 

onun ağzından İsrâ süresinin meâlen : “Yahut da altından bir evin olmalı, ya da göğe 

çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla 

inanmayız….”299ayetini Ümmü Seleme’ye okuyarak geçmişte nasıl küstahlıklara 

kalkıştıkları söyleyerek onların suç dosyasının kabarık olduğunu vurgulamak istedi. 

Bunun üzerine Ümmü Seleme, onun söylediği sözlere benzer ifadeleri yaklaşık 

                                                           
296 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 246-248; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 
V, s, 146. 
297 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 246-248; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674. 
298 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 32; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 146. Hz. Peygamber’in, Ebû Süfyân 
b. Hâris’ten yüz çevirmesi ve ona gereken ilgiyi göstermemesinin nedenlerinden biri de onun 
Müslümanlığı konusunda ne kadar samimi olduğunu görmek istemişte olabilir. 
299 İsrâ 17: 93. 
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olarak bütün Kureyş’in de söylediğini ve onlarında haklarında buna benzer ayetler 

indiğini bunların suçlarından daha ağır suç işleyen kişileri bile affettin. Üstelik bu iki 

kişi senin çok yakın akrabaların olması sebebiyle onları affetme konusunda 

insanların en layığı sensin diyerek onları affetmesi için Hz. Peygamber’e ısrar etti.300 

Diğer bir rivayete göre ise Hz. Ali, Ebû Süfyân b. Hâris’e Yusuf’un kardeşlerinin 

Yusuf’a söylediği şu sözleri Rasûl-i Ekrem’e söylemesini tavsiye etti: “Allah'a yemin 

ederiz ki, Allah seni bizden üstün tutmuştur; doğrusu biz büyük suç işlemiştik….”  

Hz. Ali, Gerekçe olarak da: “ Rasûlullah, hiçbir kimsenin söz ve davranış olarak 

kendisinden daha güzel olmasına istemez, razı olmaz.” diyerek ona güvence verdi. 

Ebû Süfyân b. Hâris, bu dost tavsiyesini yerine getirdi. Rasûlullah, onların bu 

sözlerine Yusuf (a.s)’ın sözleriyle karşılıkta bulundu. Şöyle ki: “…Bugün sizi 

kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.”301 ayetini 

okuyarak onları kendisine yaklaştırdı. Ve ikisi de Müslüman oldu.302 Diğer rivayete 

göre ise Rasûl-i Ekrem’in: “Benim, o ikisine ihtiyacım yok.” ifadesini duyan Ebû 

Süfyân b. Hâris: “Vallahi (Rasûlullah) ya beni kabul edecek, yanına girmem için 

bana izin verecek ya da şu oğlumun elini tutarak yeryüzünde açlık ve susuzluktan 

ölünceye kadar çekip (buralardan) gideriz. Sen, insanların en yumuşak huylusu ve 

cömerdisin.” diyerek Hz. Peygamber’e yürekten duygulu bir seslenişte bulundu.  Bu 

sözlerini duyan rahmet Peygamber’i ikisine de acıyarak huzuruna girmelerine izin 

verdi. Bu iyi haber üzerine ikisi de Müslüman oldu.303  

Rasûl-i Ekrem’in onları affetmesi üzerine Ebû Süfyân b. Hâris, geçmişte 

yaptığı hatalardan, yanlışlardan çok pişman olduğunu özür beyan eden bir kasîde 

okudu.  Bu kasîdeki bazı beyitler onun nasıl bir İslâm düşmanı olduğunu kendi 

ağzından ifadesi olup konunun daha iyi anlaşılacağına ışık tutacağı gerekçesiyle o 

bölümleri aktaracağız: “And olsun ki ben, Lat’ın atlıları, askerleri Muhammed’in 

atlılarını yenmek için bir sancak taşıdığım günlerde karanlık bir gecenin başında 

yürüyen bir şaşkın idim. Zaman şimdi ise, hidayet’e doğru yol bulduğum zamandır. 

Mekke döneminde Rasûllah’a düşmanlıkta insanların en şiddetlisi ve daha önce var 

gücümle (öldürmek amacıyla) sürekli kovalayıp durduğum kimse, hidayetçi, beni, 
                                                           
300 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 247-248. 
301 Yusuf 12: 92. 
302 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 119–120. 
303 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 32; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 146. 
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doğru yola ileterek Allah’a ulaştırdı…”304 diye devam eden uzun bir şiir söyledi. 

Şiiri dinleyen Hz. Peygamber, Ebû Süfyân b. Hâris’in“..Var gücümle (öldürmek 

amacıyla) kovalayıp durduğum kimse beni Allah’a ulaştırdı …”305 sözleri karşısında 

göğsüne vurarak: “Sürekli beni var gücüyle kovduğunu söyleyen sen değil 

miydin?”buyurdu. Sonra da Hayır, bilakis biz, seni kovduk.306 Diğer tarikte ise: “Her 

kovulacak yerde Allah, seni kovdu.” 307 buyurarak ona gerçekte onun dediği gibi 

olmadığını söyledi. Bu sözler üzerine Ebû Süfyân b. Hâris: “Ey Allah’ın Rasûlu! Bu 

sözü cahiliyye döneminde söylediğim bir sözdür. Başka ifadeyle cahillik dönemimde 

söylenmiş bir sözdür. Sen, affetme ve yumuşak huylulukta insanların en önde 

gelenisin. ” diyerek kusurunu kabul etti. İbnü’l-Esîr ve İbn Hacer, Ebû Süfyân b. 

Hâris’in Rasûl-i Ekrem’in bu hatırlatması karşısında utancından başını 

kaldırmadığını aktarmaktadır.308 Bu da suçluluk psikolojisinden kaynaklandığı 

açıkça ortadadır. 

Ebû Süfyân b. Hâris’in kanının gerçekte heder edilmemiş olma ihtimalinin 

olabileceğini söylemiştik. Şimdi bu düşüncemizi biraz açacak olursak: Hz. 

Peygamber’in ilk anda ona takınmış olduğu tavır kanının önceden heder edilmiş 

olduğu izlenimi vermektedir. Ancak Rasûl-i Ekrem’in ısrarlı bir şekilde yüz 

çevirmesine rağmen sahâbenin onu öldürmek için teşebbüs etmemesi de akla bazı 

soruları doğal olarak getirmektedir. Şayet hakkında öldürme emri olsaydı 

Müslümanlar onu öldürmek için harekete mutlaka geçerlerdi. Özellikle yukarıdaki 

rivayette Hz. Ömer’in onu öldürmek için herhangi bir teşebbüste bulunmamış olması 

bizde İbn Hâris’in gerçekte Hz. Peygamber tarafından kanının heder edilmediği 

kanaatini oluşturmaktadır. Neticede, Ebû Süfyân b. Hâris, affedildi. Mekke’nin 

fethine, Huneyn savaşına ve sonraki savaşlara Hz. Peygamber’in yanında iştirak etti. 

Onun iyi bir Müslüman olduğunun en açık delili Huneyn günü göstermiş olduğu 

kahramanlıktır. Şöyle ki âni saldırı karşısında panikleyerek geri kaçıldığı ve Hz. 

Peygamber’in etrafında kimsenin kalmadığı sırada direncini ve soğuk kanlığını 

                                                           
304 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 32–33; İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50–51; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, 
s, 1674-1675; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 120; Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 146; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90. 
305 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 32–33; İbn Sa’d, Tabakât, IV, s, 50–51; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 120. 
306 İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50-51. 
307 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 249. 
308 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV,s, 1674; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 120; İbn Hacer, el-İsâbe, IV,s,90. 
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kaybetmeden Rasûl-i Ekrem’i koruyan sayılı kahramandan biriydi. Bu cesaretine 

karşılık Rasûlullah, ona dua ederek onu taltif etti.309 

Ebû Süfyân b. Hâris, simaca Hz. Peygamber’e çok benzeyen kişilerden 

biriydi.310 Rasûlullah, onu affettikten sonra Hz. Ali’ye emrederek: “Dikkat et. Allah 

ve onun Rasûlu Ebû Süfyân b. Hâris’ten razı olmuştur. Sizde razı olun.”311 buyurarak 

Müslümanları uyardı. İbn Hâris, Rasûl-i Ekrem, vefat ettikten sonra mersiye 

okuyarak üzüntüsünü ortaya koydu.312 Hişâm b. Urve’nin babasından aktardığı 

rivayete göre Hz. Peygamber: “Ebû Süfyân b. Hâris, cennet ehli gençlerin 

seyyitlerindendir.” 313 buyurarak onu övdü. Hz. Ebû Süfyân b. Hâris, Müslüman 

olduktan vefat edeceği güne kadar güzel bir hayat yaşarak geçmişteki kötü günlerinin 

izlerini silmeye gayret etti. Hatta kabrini kendi kazarak yakınlarının kendisi öldüğü 

sıra ağlamamalarını tavsiye etti. Gerekçe olarak da Müslümanlığı tercih ettikten 

sonra hiç günah işlememiş olduğunu delil göstermesi çok manidardır.314 Ölümüne 

neden olarak da Hac’da saçını tıraş eden berberin başındaki siğili kesmesi 

gösterilmektedir.315 Ebû Süfyân b. Hâris, hicrî 15 diğer bir görüşe göre ise hicrî 20. 

yılda Hz. Ömer’in hilafeti sırasında Medine’de vefat etti.316 

 
3. Süheyl b. Amr (سهيل بن عمرو) 

Süheyl b. Amr, müşriklerin ileri gelenlerinden biri olup tam künyesi: “Süheyl 

b. Amr b. Abd-i Şems b. Abd-i Vüd b. Nasr b. Mâlik b. Hısel/Hısl(حسل) b. Âmir b. 

Lüey b. Ğâlib b. Fihr el-Kuraşî el-Âmirî’dir. Babası’nın adı Amr, annesi’nin ise 

Hubey bnt. Kays’tır.317 Künyesi, Ebû Yezîd’dir. Süheyl, Cahiliyye döneminde 

Kureyş’in önde gelen liderlerinden ve hâtiplerinden biriydi.318 İslâm aleyhinde 

                                                           
309İbn Sa’d, et-Tabakât, IV, s, 50; İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1675; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, 
s, 146-147. 
310 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1674; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 146;  İbn Hacer, el-İsâbe, 
IV, s, 90. İbnü’l-Esîr’in aktardığına göre Hz. Peygamber’e çok benzeyen dört kişiden biride Ebû 
Süfyân b. Hâris idi. Diğer bir görüşe göre ise beş kişiden biriydi. Bkz: M. Yaşar Kandemir, , “Ebû 
Süfyân el-Hâşimî”,  X, s, 232. 
311 İbn Sa’d, Tabakât, IV, s, 52. 
312 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1675; Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 366. 
313 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1675; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90. 
314 İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1675; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 147-148. 
315İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, IV, s, 1676-1677; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 148 
316 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 148; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 90. 
317 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 346. 
318 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 346-347; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, II, s, 669-670; İbn Hacer, el-
İsâbe, II, s, 93-94. 



 70

yaptığı tahrik edici konuşmalarıyla meşhur bir hâtip’ti. Bu özelliğinden dolayı lakabı 

“Hatîb-i Kureyş”’ti.319 

Çocuklarından Sehle, Ümm-i Gülsüm ve Abdullah müşriklerin zulümlerinden 

kaçmak için Habeşistan’a hicret etmişlerdi.320 Mekkeliler’in Müslüman oldukları 

haberini alınca geri dönen bazı Müslümanlar arasında bu üç kardeş de vardı. Süheyl, 

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada oğlu Abdullah’ı hapsederek onun 

hicret etmesine müsaade etmemiştir.321 Bununla da yetinmeyen Süheyl b. Amr, ona 

çeşitli işkenceler etti. Buna bağlı olarak da Abdullah, kalben inandığı halde bu 

işkencelerden ve hapisten kurtulmak için İslâm’dan dönmüş gibi davranmaya 

başladı. Bu durum Bedir Savaşı’na kadar devam etti. Bu savaşa babasıyla birlikte 

katılan Abdullah, fırsatını bulduğu bir anda Müslüman saflarına geçerek babasının 

zulmünden kurtulmuştur. Aynı şekilde Süheyl’in diğer oğlu Ebû Cendel’de Mekke 

döneminde Müslüman olup babasının birçok eziyet ve işkencesine maruz kalmıştır. 

Hatta babası tarafından Medine’ye gitmemesi ve dininden dönmesi için zincire 

vurularak hapsedilmişti.322 Süheyl; Hz. Peygamber, Tâif dönüşü Mekke’ye 

girebilmek ve eman’ına girebilmek için haber gönderdiğinde bu isteği kabul 

etmemiştir.323 

Süheyl b. Amr, Bedir Savaşı’nda Müslümanlara karşı müşrik saflarında 

savaşmış sonra da yaralı bir halde iken Mâlik b. Duhşum tarafından esir edilmiştir. 

Hz. Peygamber’in O’nun hakkında vermiş olduğu ölüm emri Vâkıdî’de şöyle 

anlatılmaktadır:  Süheyl, Şenûke mevkiinde bulundukları sırada Mâlik b. Duhşum: 

“Defi hâcet için bana müsaade et.” dedi.  Mâlik, onun bu isteğini yerine getirerek 

onu beklemeye başladı. Bunun üzerine Süheyl: “ Ben, utangaç (birisiyim) benden 

biraz uzaklaş.” diyerek ondan bir istekte bulundu. Bu talep üstüne Mâlik b. Duhşum 

defi hacetini rahat yapabilmesi için ondan uzaklaştı. Bundan yararlanan Süheyl, 

Mâlik’ten uzaklaştıktan sonra elindeki bağı çıkararak oradan uzaklaştı. Süheyl’in 

dönmesi gecikince Mâlik b. Duhşum, insanlara bağırarak onu aramaya başladı. 

Rasûlullah’ta onu aramaya çıkarak: “Kim, onu bulursa hemen öldürsün.”  buyurdu. 

                                                           
319 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, ; İbn Hacer, el-İsâbe, II, s, 93-94. 
320 İbn Hişâm, es-Sire, I, s, 246-252. 
321 İbn Hişâm, es-Sire, II, s, 14-16. 
322 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, V, s, 54-55. 
323 İbn Hişâm, es-Sire, II, s, 24. 
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Hz. Peygamber, onu çalılıklar arasında gizlenirken buldu. Ancak onu öldürmedi. 

Ellerinin boynuna bağlanmasını emretti. Sonra da Medine’ye kadar yürütüldü.324 

Süheyl b. Amr’ın hakkında verilen bu emre diğer kaynaklarda ulaşamadık. 

Vâkıdî’nin aktardığı bu rivayetten de anlaşıldığı üzere onun kanının heder edilmesine 

neden olan en önemli etken, Süheyl’in Müslümanları oyuna getirerek kaçmaya 

teşebbüs etmesidir. Esir olduğu için o dönemin savaş hukûkuna göre devlet başkanı 

olan Hz. Peygamber’in onu öldürtmeye hakkı vardı. Dolayısıyla da kanaatimize göre 

onun kaçmaya teşebbüs etmesi bu emrin verilmesine sebep olmuştur. Diğer 

kaynaklarda bu bilgiyi doğrular bir bilgiye ulaşamadığımız için kanaatimizce bu 

rivayet problemlidir. 

Süheyl b. Amr, esir edildiği sıra onun hitâbet noktasında kudretini bilen Hz. 

Ömer, tahrik edici etkili konuşmaları nedeniyle: “Ya Rasûlallah! Müsaade et, bırak 

beni, onun ön iki dişini sökeyim de ebedi olarak sizin aleyhinizde bir daha 

konuşamasın.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Hayır! Ben ona bunu 

yapamam. Şayet böyle yapacak olsam peygamber olduğum halde Allah da aynısını 

bana yapar.” buyurarak onun bu isteğini kabul etmedi. Devamında: “Bırak onu Ey 

Ömer! Belki Allah onu, seninde memnun olacağın bir makama getirir.” Başka bir 

deyişle senin beğeneceğin bir davranışta bulunması umulur buyurdu.325  

Süheyl, fidye-i necât ile serbest bırakıldıktan sonra Mekke’ye döndü. 

Hudeybiye Antlaşması’na kadar geçen sürede kaynaklarda hakkında pek bilgi 

bulunmayan Süheyl, bu antlaşma’ya Kureyş’in elçisi sıfatıyla iştirak etti. Yapılan 

uzun bir tartışmanın sonucunda antlaşmaya varıldı. Bu esnada Süheyl’in Müslüman 

olan oğlu Ebû Cendel, ayaklarında zincirler olduğu halde hapsedildiği yerden 

kaçarak oraya geldi. Süheyl, antlaşma gereği oğlunun kendisine iade edilmesini 

istedi. Hz. Peygamber, antlaşma imzalanmadığı için onun antlaşma dışında 

tutulmasını istedi. Ancak bütün ısrarlara rağmen geri adım atmayan Süheyl, oğlunun 

iade edilmemesi halinde antlaşmayı imzalamayacağını söyleyerek Ebû Cendel’i 

serbest bırakmaya yanaşmadı. Neticede antlaşma gereği Ebû Cendel, Süheyl’e teslim 

edildi. Bunun üzerine Ebû Cendel: “Ey Müslümanlar! Beni dinimden geri 

çevirmeleri için mi onlara teslim ediliyorum.” dedi. Bu söz, Rasûlullah başta olmak 

                                                           
324 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 106,110. 
325 İbn Hişâm, es-Sire, II, s, 227-228; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 27, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 346-347. 
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üzere Müslümanları çok derinden sarstı. Yaptıkları antlaşmaya sadık kalmaları 

gerektiğini söyleyen Hz. Peygamber, ilerde Allah’ın onun gibilere bir çıkış yolu 

açacağını söyleyerek ona sabretmesini söyledi. Süheyl, oğlunu teslim aldıktan sonra 

itip kakarak onu götürdü. 326 İbn Hişâm’ın aktardığı rivayete göre Süheyl’in antlaşma 

metnine “Bismillâhirrahmânirrahim ve Muhammed Rasûlullah’tır” ifadelerini 

yazdırmaması üzerine Cenâb-ı Hak: “O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, 

cahiliye taassubunu yerleştirdiklerinde Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve 

güvenini indirdi, onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve 

ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir.”327 ayetini indirdi.328 

Süheyl, Beni Bekr kabilesine yardım ederek geceleyin Huzaa kabilesine 

saldıran Kureyş müşriklerinden biriydi. Dolayısıyla da Hudeybiye antlaşmasını ihlal 

eden bir müşrikti.329 Aynı şekilde O, Mekkelileri Fetih günü ayaklandırarak 

Handeme’de Halid b. Velid’e karşı savaşan üç kişiden biriydi.330 İslâm ordusunun 

karşısında durulamayacağını anlayan Süheyl, öldürüleceğinden korkarak gizlendi. 

Çünkü geçmişte İslâmiyet aleyhinde yaptığı zararlı çalışmalar ve kendi çocukları 

başta olmak üzere Müslümanlara karşı işlemiş olduğu suçlar nedeniyle 

öldürüleceğini tahmin ediyordu. Onun şu sözlerinde bu anlaşılmaktadır: “ 

Rasûlullah, Mekke’ye girip hakimiyeti eline geçirdiği zaman evime girdim ve kapımı 

üzerime kapattım. Oğlum Abdullah’ı bana eman istemesi için Muhammed’e 

gönderdim. (Çünkü) ben öldürülmeyeceğimden emin değildim. (Müslümanlar) 

katındaki durumunu düşündüm. Muhammed ve ashâbı indinde benim kadar kötü 

birisi yoktu…”331 Abdullah, babasının bu isteği üzerine Hz. Peygamber’e gelerek 

eman dilemiş Rasûlullah’ta iki fedakâr ve cefakâr oğlu hatırına ona eman verdi. 

Bunun üzerine Süheyl: “ Allah’a yemin olsun ki! O, küçükken de iyi idi büyükken 

de.” dedi. Huneyn savaşına iştirak eden Süheyl, Ci’râne mevkiinde Müslüman 

oldu.332 

                                                           
326 İbn Hişâm, es-Sire, III, s, 226-229; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 96-97; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 
89-90. 
327 Fetih 48: 26. 
328 İbn Hişâm, es-Sire, III, s, 231. 
329 Diğer müşrikler şunlardır: Safvân b. Ümeyye, Mikraz b. Hafs, Huveytıb b. Abdu’l-Uzzâ ve 
İkrime’dir. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 229-230; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 116.  
330 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 38. Diğerleri İkrime ve Safvân’dır. 
331 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 273. 
332 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 273-274. 
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Süheyl, Müslüman olduktan sonra kalan ömrünü İslâmiyet’e hizmet ederek 

geçirdi. O’nun İslâm’a yaptığı en önemli hizmet Hz. Peygamber’in Bedir sonrası Hz. 

Ömer’e söylediği sözünde tahakkuku mahiyetinde olan şu olaydır: Rasûl-i Ekrem’in 

vefatı üzerine çeşitli bölgelerde irtidat olayları başladı. Bu esnada Mekke’de de bir 

karışıklık ortaya çıktı.  Bu kargaşadan korkan Mekke Valisi Attâb b. Esîd gizlendi. 

Neredeyse Mekkeliler irtidat edeceklerdi. Bu tehlikeli tablo karşısında Süheyl b. Amr 

Ka’be’nin kapısı önünde ayağa kalkarak: “Ey Mekke halkı! Siz en son Müslüman 

olan ve en önce ondan irtidat edenler olmayın.” Başka bir deyişle ey Kureyşliler, siz 

herkesten sonra Müslüman oldunuz. Bari irtidat edenlerin başı olmayın. Devamında 

da: “Allah’a andolsun ki! Allah bu işi Rasûlullah’ın zikrettiği gibi tamamlayacaktır.” 

diyerek devam eden Hz. Ebû Bekir’in konuşmasına andıran belîğ hutbesiyle insanları 

yatıştırdı.333 Bu konuşma üzerine insanlar irtidat etmekten vazgeçtiler.334 Hz. Ömer, 

Süheyl’in bu veciz konuşmasını işitince önceden Hz. Peygamber’in onun hakkında 

söylemiş olduğu yukarıdaki sözü hatırlayıp: “Şahitlik ederim ki gerçekten sen 

Allah’ın Rasûlusun.” diyerek memnuniyetini ifade etti. 335 Görüldüğü üzere şiddetli 

bir İslâm düşmanı olan Süheyl hakkında verilen ölüm emri noktasında kaynaklar 

müttefik değildir. Fetih günü kanı heder edilen kişiler arasında hiçbir kaynak onun 

ismini zikretmemiştir.336  

Sonuç olarak Müslüman olduktan sonra iyi bir Müslüman olan Süheyl, bir 

rivayete göre Yermûk savaşında şehit oldu. Diğer bir görüşe göre ise hicretin on 

sekizinci senesi Hz. Ömer’in hilafeti döneminde tâun hastalığından öldü.337 

 
 

 

 

 

 

                                                           
333 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 187-188; Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 347. O, bu konuşmasıyla bir nevi 
Mekke’nin Ebû Bekir’i oldu. 
334 İbn Hişâm, es-Sire, III, s,258; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 187-188; Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 347. 
335 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 107-108. 
336 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 106,110. Vâkıdî’nin aktardığı rivayete göre onun kanı Bedir’de: “Kim, onu 
bulursa hemen öldürsün.”  emriyle heder edilmiş ancak Rasûlullah, sonra kendisi bulduğu halde onu 
öldürmemiştir. 
337 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 107-108; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 347-348. 
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4. Enes b. Züneym (أنس بن زنيم) 

Enes b. Züneym, Kinâne kabilesine mensup bir şâir olup tam künyesi: Enes b.  

Ebî İyâs/Ünâs338 b. Züneym339 b. Amr b. Abdullah b. Câbir b. Mahmiyye b. Ubeyd b. 

Adiyy b. ed-Düil b. Bekir b. Abdi Menâh b. Kinâne b. Hüzeyme(خزيمة) b. Müdrike b. 

İlyâs b. Mudar el-Kinânî ed-Düelî el-Adevî’dir.340 Ancak en meşhur kullanımı; Enes 

b. Züneym ed-Dîlî341 ya da el-Kinânî342 şeklindedir. Babası, Ebû İyâs343 diğer bir 

tarike göre ise Ebû Ünâs,344 kardeşi, Esîd b. Ebû Ünâs ve amcası Sâriye b. Züneym 

de kendisi gibi şâirdi.345 Doğumu, gençliği hakkında Sîyer, Meğazi ve Tabakat 

kitaplarında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 

Enes b. Züneym, Müslüman olmadan önce Hz. Peygamber’e hicviyeler yazan 

başka deyişle Rasûlullah’ı aşağılayan, karalayan, kötüleyen bir şâirdi. Onun 

hakkında ölüm emri verilmesine neden olan olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: 

Hicrî altıncı yılda imzalanan Hudeybiye antlaşması ile Hicaz bölgesinde on yıl gibi 

uzun bir barış ortamı amaçlanmıştı. Ancak amaçlanan bu barış ve huzur ortamı kısa 

sürdü. Şöyle ki bu antlaşmaya Benî Bekir kabilesi Kureyş’in; Huzâa kabilesi ise 

Müslümanların himayesinde, müttefiki olarak iştirak etmişlerdi. Ancak Benî Bekir 

ile Huzâa kabileleri arasında öteden beri süren bir kan davası bulunmaktaydı. 

Dolayısıyla da birbirlerini düşmandılar. Bu husumet nedeniyle Benî Bekirliler, 

intikam almak için fırsat kolluyorlardı. Bu nedenle de bahane arıyorlardı. Enes b. 

Züneym, Hz. Peygamber hakkında incitici, kırıcı, şiir yazarak bu bahanenin fitilini 

ateşlemiş oldu. İntikam ateşinin fitilini ateşleyen olay şöyle gerçekleşmiştir:  Enes b. 

Züneym ed-Dîlî, Rasûlullah’ı hicvettiği bir sırada orada hazır bulunan Huzâalı bir 

genç bu duruma razı olmayarak ona müdahale etti. Öyle ki İbn Züneym’in Hz. 

                                                           
338 Enes b. Züneym’in babasının ismi kaynaklarda farklı aktarılmıştır. Daha doğrusu bir harf değişik 
aktarılmıştır. Kanaatimizce doğrusu (إ يا س) değil (أنا س)’tir. İbnü’l-Esîr,  Enes b. Züneym’in kardeşi 
Esîd’in künyesini aktarırken ( أنا س) diye aktarmasını bunu doğrular mahiyettedir. İlyâs diye okuna 
bilmesi için lam takısını olması lazımdır. Ancak bunu doğrular veri elimizde yoktur. Bkz: İbnü’l-Esîr, 
Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125, 173. 
339 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 172–173. 
340 Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125, 173. 
341 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 53. 
342 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 68. 
343 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 173. 
344 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125. 
345 M. Yaşar Kandemir, “Enes b. Züneym”, DİA, XI, İst., 1995, s, 236; İbnü’l-Esîr, Sâriye b. Züneym’i 
hem Enes b. Züneym’in kardeşi olarak hem de amcası olarak aktarmıştır. Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-
Ğâbe, I, s, 172–173. 
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Peygamber aleyhinde söylediği sözleri karşısında sinirlenen Huzâalı genç,346 Rasûl-i 

Ekrem’e hakaret edilmesine dayanamayarak İbn Züneym’in başını yardı.347 Bu 

olayın üzerine Enes b. Züneym, yaralı olduğu halde kavminin yanına gitti. Onu bu 

halde gören Benî Bekirliler, bu olayı bahane ederek Huzâalılardan öç almaya karar 

verdiler.348 Neticede onlar, Kureyş’ın hem silah hem de adam yardımıyla349 bir gece 

vakti Vetir mevkiinde hiç beklemedikleri bir anda Huzâalılara saldırarak onlara 

büyük zayiat verdiler. Hatta gözlerini kan bürümüş olan Benî Bekirliler bu saldırıda,  

Mekke’nin haremliğini bile hiçe sayarak oraya sığınan Huzâalıları kılıçtan geçirdiler. 

Kavminden bazı kişilerin liderlerini Harem’in içine girdikleri nedeniyle “Tanrından 

kork Tanrından!” diyerek oranın kutsallığını ona hatırlatması üzerine reisleri olan 

Nevfel, önemli bu uyarıyı umursamamakla kalmayarak: “Bugün, Harem’in ilahı 

yoktur.”350 Diğer tarike göre ise “Bugün, benim için ilah yoktur. Ey Bekiroğulları 

(siz) intikamınızı alın.”351gibi çok ağır bir ifade kullandı.  İçleri öç alma hırsıyla dolu 

Benî Bekirliler, bu teşvik karşısında yaptıkları uyarıyı unutarak Huzâalıları 

öldürdüler. Böylelikle Hudeybiye antlaşması ihlal edilmiş oldu. Mekke’li müşrikler, 

Müslümanların müttefiki olan Huzâalılara karşı, Benî Bekir kabilesini at, silah ve 

adam yardımı yapmak suretiyle bu büyük katliama ve suça ortak oldu. Ve bunu 

yaparken de kendilerinin tanınmayacaklarını zannediyorlardı.352 

Vâkıdî ve İbn Sa’d’ın aktardıkları bilgiye göre, bu hain saldırıda Huzâa’dan 

yirmi kişi katledildi.353  Ortalığın yatışmasından üç gün sonra, Amr b. Sâlim 

başkanlığında Huzâa kabilesinden kırk kişiden oluşan bir heyet Medine’ye gelerek 

Hz. Peygamber’i bu olaydan haberdar etti. Amr,  kendilerine haksızlık yapıldığı için 

Rasûlullah’tan söylemiş olduğu uzunca bir şiirle yardım talebinde bulundu. Her 

zaman mazlumun yanında yer alan Hz. Peygamber, onu dinledikten sonra onlara 

yardım edileceğini va’d etti.354  Bunun üzerine etekleri tutuşan müşrikler çareler 

                                                           
346 M. Yaşar Kandemir, “Enes b. Züneym”, DİA, XI, İst., 1995, s, 236 
347 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 228–229; M. Yaşar Kandemir, “Enes b. Züneym”, DİA, XI, s, 236. 
348 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 228–229. 
349 Kurayştan şu kişiler bu baskına yardım etmiştir. Safvân b. Ümeyye, Mikraz b. Hafs, Huveytıb b. 
Abdu’l-Uzzâ Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 229; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 134. Ayrıca İkrime b. Ebî 
Cehil ve Süheyl b. Amr’da bu saldırıya iştirak etmiştir. Bkz: İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 116. 
350 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 23. 
351 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 229; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 116. 
352 Vâkıdî, el-Meğâzî  II, s, 229 
353 Vâkıdî, el-Meğâzî  II, s, 228–229; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 134. 
354 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 229–235; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 26-27; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 134. 
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aramaya başladı. Konumuzun dışına çıkmamak için bu kadarla yetineceğiz. Rasûl-i 

Erkemden, yardım sözünü alan Huzâalılar, Vâkıdî’nın aktardığı bilgiye göre olayın 

müsebbibi olan Enes b. Züneym’i Hz. Peygamber’e: “Ey Allah’ın Rasûlu! Enes b. 

Züneym ed-Dîlî, seni hicv etti.”355 diyerek şikâyet ettiler.  Diğer bir tarike göre ise 

Amr b. Sâlim, onu şikayet etti.356 Bunun üzerine Rasûl-i Erkem,  manevi şahsiyetine 

dil uzatıldığı, tahkir edildiği gerekçesiyle olsa gerek İbn Züneym’in kanını heder 

ederek görüldüğü yerde öldürülmesi emretti.357  

Kanının heder edildiği haberini alan Enes b. Züneym, korkuya kapılıp özür 

mahiyetinde uzun bir şiir söyleyerek Rasûlullah’tan af talebinde bulundu. Bu şiiri İbn 

Hişâm ile Vâkıdî, detaylı bir şekilde aktarmıştır. Konumuza ışık tutacağı, daha 

doğrusu konumuzun iyi anlaşılmasını sağlayacağı düşüncesiyle şiirin içeriği 

hakkında kısa bir bilgi vereceğiz.  Enes b. Züneym, şiirinde; Hz. Peygamber’i bazı 

güzel hasletlere sahip olması sebebiyle övmekte, ayrıca onun, insanları hayra teşvik 

ettiğini, emirlerinin, va’dinin yerine getirileceğine vurgu yapmakta. Devamında da 

kendisini şikâyet eden kişiler aslında yalancı olduklarını kendisinin -Hz. 

Peygamber’in şahsi manevisine dil uzatmadığı- sadece öldürülen Huzâalı kişilerin 

mutsuz bir günde katledildiklerini ifade ettiğini söylemekte. Bu esnada ne dînî ihlal 

ettiğini ne de kan döktüğünü zikretmek suretiyle Rasûl-i Erkem’den adaletle kendisi 

hakkında hüküm vermesini istemektedir.358 İbn Hişâm, şiiri detaylı aktarmasına 

rağmen, Rasûlullah’ın onu af edip etmediği hakkında herhangi bir bilgi 

zikretmemiştir. Vâkıdî ise İbn Züneym’in şiirini aktardıktan sonra Rasûl-i Erkem’in 

sessiz kalmış olacak ki devreye Nevfel b. Muâviye’nin girdiğini aktarmaktadır. Şöyle 

ki Nevfel: “Ey Allah’ın Rasûlu! Sen affetme konusunda insanların en önde gelenisin. 

–onun için- Onu affet.359 Bizden hiçbir kimse sana ne düşmanlık ne de eziyet etti. Biz, 

cahiliyye döneminin-karanlığında- cahil olarak yaşarken Allah, senin aracılığınla 

bizleri hidayete erdirip, helakten kurtardığı zamana kadar bizler, neyi tutup neyi 

bırakacağımızı bilmiyorduk. Kesinlikle Huzâalılar, Enes b. Züneym’in aleyhinde 

sana çok yalan söylemişlerdir!” Bunun üzerine araya giren Rasûl-i Erkem: “Bırak 

                                                           
355 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 233; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 173. 
356 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 68. 
357 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 233; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 173; İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 68. 
358 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 233-234; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 53. 
359 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 173. 
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onları- karalamayı-onlardan(Huzâalardan) yakından veya uzaktan bize daha çok 

iyiliği dokunan bir kimse görmedik.”buyurarak müttefiklerini övdü. Nevfel b. 

Muâviye, Hz. Peygamber’in bu çıkışı karşısında sustu. Rasûl-i Erkem, kısa bir 

suskunluktan sonra: “Onu, affettim.” buyurarak ikisinin de gönlünü aldı. Bu karara 

çok sevinen Nevfel: “Anam, babam sana feda olsun ya Rasûlallah!” diyerek 

memnuniyetini ifade etti. 360.   

Enes b. Züneym’in ne zaman gelip yukarıdaki özrü dilediği hakkında 

kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Vâkıdî’ın aktardığına göre olay, Mekke 

fethedilmeden önce daha doğrusu fetih hazırlıkları yapıldığı esnasında 

gerçekleşmiştir. İbn Hişâm ise Enes b. Züneym’in özrünü fetih gerçekleştikten sonra 

zikretmiştir. Kanaatimize göre Vâkıdî’nın aktardığı bilgi daha makuldür. Çünkü 

şayet İbn Züneym, fetihten sonra affedilmiş olsaydı en azından bazı kaynaklarda 

fetih günü öldürülmesi emredilen kişiler arasında zikredilmesi gerekirdi. Ancak 

elimizde bunu destekleyecek herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Dolayısıyla 

kanaatimize göre onun özrünün kabul edilişi Mekke’nin fethinden öncedir. Ya da 

fetih günü öldürülmeleri emredilen kişiler ilan edilmeden önce gerçekleşmiştir. 

Ancak Hudeybiye antlaşmasının bozulmasına ve arada gidip gelen heyetlere 

bakıldığında olayın fetihten önce gerçekleşmiş olduğu bilgisi daha gerçekçi olduğu 

ortadadır. Ekrem Şama, “Başlar ve Kılıçlar” adlı çalışmasında Ka’be’nin örtüsü 

altında dahi bulunsa öldürülmesi emrediler şahıslar arasında Enes b. Züneym’in 

olduğunu söylemektedir.361 Hâlbuki klasik İslâm tarihi kaynaklarına baktığımızda, 

aşağıda da detaylı bir şekilde zikrettiğimiz gibi Enes b. Züneym’in isimini fetih günü 

öldürülmesi emredilen kişiler arasında ana kaynakların hiçbiri zikretmemiştir. 

Dolayısıyla da burada bir yanlış anlama söz konudur. O da şudur: Enes b. Züneym’in 

kanının heder edilmiş olduğu bilgisi doğrudur. Ancak fetih günü kanı heder edilenler 

arasında onun isminin olduğu bilgisi ise yanlıştır. Çünkü yukarıda da aktardığımız 

üzere onun kanı fetihten önce gerçekleşmiş ve daha sonra da aracılar yardımıyla özür 
                                                           
360 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 234. Bu rivayette, adı geçen Nevfel’e baktığımızda akla şu soru geliyor? 
Yukarda detaylı bir şekilde aktardığımız üzere Harem’i şerifte küstahça ifadelerde bulunan dinsiz 
insan nasıl olurda Rasûl-i Erkem’in huzurunda aracılık yapabiliyordu? Kafaları karıştırmaması için şu 
bilginin verilmesini gerekli görüyoruz. Evet, Nevfel b. Muâviye, önce müşrik bir insan olmasına 
rağmen o sıralarda Mekke’nin fethinden önce Müslüman olmuş yaşlı bir sahâbeydi. Dolayısıyla da, 
Hz. Peygamber’in huzurunda kabilesine mensup birisi adına aracı olması doğal bir durumdur Bkz: 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 575; M. Yaşar Kandemir, “Enes b. Züneym”, DİA, XI, s, 236 
361 Ekrem Şama, Başlar ve Kılıçlar, İst., 2008, s, 20, 245-247. 
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dileyerek affedilmiştir. Bu tarihi verilerden yola çıkarak bu görüşün doğru 

olmadığını düşünüyoruz.  

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber ve İslâm aleyhinde herhangi bir toplumda, 

platformda yalan yanlış bilgiler ile İslâm’a saldırıldığında, İslâmî değerlere dil 

uzatıldığında müdahale edilmesi elzemdir. Bu tip insanların hadlerini bilmesi için 

caydırıcı türden bir cezanın da verilmesi de caizdir. Asr-ı Saadette en uygun caydırıcı 

ceza ölümdü. Rasûl-i Erkemde bunu bir araç olarak bazen kullanmıştır. Çünkü 

kimsenin dini değerlere dil uzatma gibi bir hakkı yoktur. Bu tip insanlara hadlerini 

bildirmekte günümüzde hukukun görevidir.  

 

5. Esîd b. Ebî Ünâs ( أسيد بن أبي أناس   ) 

Esîd b. Ebû Ünâs, Müslüman olmadan önce Hz. Peygamber’e ve 

Müslümanlara hicviyeler yazan bir şâirdi. Aynı şekilde yukarda öldürülmesi 

emredilen şâir Enes b. Züneym’inde kardeşi olup tam künyesi şöyledir:  Esîd b.  Ebî 

İyâs/Ünâs362 b. Züneym b. Amr b. Abdullah b. Câbir b. Mahmiyye b. Ubeyd b. 

Adiyy b. ed-Düil b. Bekr b. Abd-i Menâh b. Kinâne b. Hüzeyme(خزيمة) b. Müdrike b. 

İlyâs b. Mudar el-Kinânî ed-Düelî el-Adevî’dir.363  

Amcası Hz. Ömer’in Minberde iken kendisine seslendiği meşhur komutan 

sahâbelerden birisi olan Sâriye b. Züneym’dir. Esîd’in kardeşi ve amcası kendisi gibi 

şâirdi.364 Diğer müşrik şâirler gibi o da Rasûl-i Ekrem’in ve Ashap’ın manevi 

şahsiyetine dil uzatırdı. Özellikle Bedir’de öldürülen müşrik kişiler için mersiyeler 

söylemesi onun nasıl bir İslâm düşmanı olduğu noktasında bazı bilgiler 

vermektedir.365 

                                                           
362 Enes b. Züneym’in babasının ismi kaynaklarda farklı aktarılmıştır. Daha doğrusu bir harf değişik 
aktarılmıştır. Kanaatimizce doğrusu (إ يا س) değil (أنا س)’tir. İbnü’l-Esîr,  Enes b. Züneym’in kardeşi 
Esîd’in künyesini aktarırken ( أنا س) diye aktarmasını bunu doğrular mahiyettedir. Bkz: İbnü’l-Esîr, 
Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125, 173. 
363  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125; İbn Hacer, el-İsâbe, I,s, 47. Esîd ( أسيد  )’in okunuşu hakkında 
farklı görüşler vardır. Ebû Ahmet el-Askerî ile Dârakutnî ilk harfi fetha ile harekelemişlerdir. 
Dolayısyla da bu harekelemeye göre Esîd okunmaktadır. Buna karşılık el-Merzabânî ise ilk harfi 
dammeli orta harfi ise fethalı olarak harekelendirmiştir. Buna göre ise Üseyd okunmaktadır. İbnü’l-
Esîr, bu iki görüşü aktardıktan sonda birinci görüşün sahih olduğunu vurgulamaktadır. Bizde bu 
görüşü benimseyerek Esîd olarak aktardık. İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125-127. 
364 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125-126; M. Yaşar Kandemir, “Enes b. Züneym”, DİA, XI, İst., 
1995, s, 236. 
365 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 47. 
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İbn Abbas’tan aktarılan rivayete göre; Esîd b. Ebû Ünâs’ın kabilesi olan Benî 

Adiyy b. ed-Düil’den bir heyet Hz. Peygamber’e geldi. Bu grubun içerisinde Hâris b. 

Vehb, Uveymir b. Ehram(أألخرم), Müselleme’nin iki oğlu olan Habîb(حبيب) ve Rabîa 

vardı. Ayrıca bunların yanında bir toplulukta vardı. Gelen bu heyet: “Biz, (Hz. 

Peygamber’i kast ederek) seninle savaşmak istemiyoruz. Ancak şayet Kureyş dışında 

birisiyle savaşırsan seninle birlikte, senin yanında onlara karşı savaşırız.”366 Aynı 

senedle gelen diğer bir rivayete göre ise bu grup: “ Rasûlullahla ve onunla birlikte 

Kureyş’e karşı da savaşmayacaklarını ilettiler.”367 Böylece tarafsız kalacaklarını 

beyan etmiş oldular. 

Grup, tarafsızlık garantisini verdikten sonra Hz. Peygamber’in kanını heder 

ettiği kişi dışında kavimleri için Rasûlullah’tan eman istediler.368 Hatta bununla da 

kalmayarak kendi kabilelerine mensup olan Esîd b. Ebû Ünâs’tan da berî olduklarını 

bildirdiler.369 Gerekçesini de şöyle açıkladılar: “Biz, ondan berîyiz. Çünkü O, dil 

uzatmak suretiyle -Rasûl-i Ekrem’i kastederek- sana zarar verdi.”370 Onların bu tavrı 

Esîd b. Ebû Ünâs’ın Hz. Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde söylediği karalama 

faaliyetlerinin ne kadar ağır ve kötü olduğunun açık delilidir. Asabiyetin, 

kabileciliğin ve tutuculuğun haklı veya haksız yere zirve yaptığı bir toplumda bu 

heyetin kabilesine mensup bir insandan berî olduklarını söylemesinin makûl bir 

açıklamasının olmadığını düşünüyoruz. Çünkü şayet, Esîd b. Ebû Ünâs’ın 

hicviyelerin içeriği fazla problemli olmasaydı mutlaka kabilesi ona sahip çıkardı. Her 

ne kadar onun Hz. Peygamber hakkında söylediği hicviyenin içeriği hakkında 

herhangi bir bilgiye ulaşamamış olsak da kabilesinin bu tutumu her şeyi açıkça 

ortaya koymaktadır. Daha doğrusu biz böyle düşünüyoruz. 

Hz. Peygamber, yukarıdaki heyetin açıklaması üzerine Esîd b. Züneym’in 

görüldüğü yerde öldürülmesini emretti.371 Bu haber Esîd’e ulaşınca o, Taife kaçtı. 

Fetih yılına kadar orada ikamet etti. Bu süre zarfında amcası Sâriye b. Züneym, 

Taif’e gelerek: “Ey kardeşimin oğlu! Hz. Peygamber’e git. Çünkü O, kendisine –

                                                           
366 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 47. 
367 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125-126. 
368 İbn Hacer, el-İsâbe, I,s, 47. 
369 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 126; İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 47. 
370 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 126. 
371 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 126. 
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pişman olmuş bir halde-gelen hiçbir kimseyi öldürmez.”372 diyerek ona güvence 

verdi. Bunun üzerine Esîd b. Züneym, gelerek Rasûlullah’ın huzurunda Müslüman 

oldu. Hz. Peygamber de ona eman vererek onu affetti.373 Bu haberin üzerine çok 

sevinen Esîd, Rasûl-i Ekrem’i öven, metheden aynı zamanda da özür mahiyetinde 

uzun bir şiir okudu. 374 İbnü’l-Esîr’in aktardığı bu şiiri İbn Hişâm ile Vâkıdî, Esîd’in 

kardeşi olan Enes b. Züneym’e nispetle aktarmışlardır.375 Bazı rivayetlerde Hz. 

Peygamber’e şikâyet edilen kişi yukarda detaylı bir şekilde aktardığımız gibi Enes b. 

Züneym iken bazı tariklerde ise kardeşi Esîd b. Züneym’dir. Akla doğal olarak şu 

soru gelmektedir. Acaba bu ikisi birbirine karıştırılarak aktarılmış olabilir mi? 

Yaptığımız çalışmalar sonucunda ulaştığımız sonuca göre bilgilerin karıştırılma 

ihtimali yüksektir. Kanaatimizce de karıştırılmıştır.  Çünkü araştırmamız sırasında 

Esîd b. Ebû Ünâs, hakkında İslâm tarihin üç önemli başvuru kaynağı olan Vâkıdî, 

İbn Hişâm ve İbn Sa’d’da her hangi bir bilgiye ulaşamadık. Hatta yukarıdaki şiiri de 

Enes b. Züneym’e nispet etmişlerdir. Bu bilgilerden yola çıkarak Hz. Peygamber’in 

asıl hakkında öldürülme emri verdiği kişi bize göre Esîd b. Züneym değil onun 

kardeşi Enes b. Züneym’dir. Vâkıdî ve İbn Hişâm’da geçen bilgilerde bunu doğrular 

mahiyettedir. Ancak İbn Hacer’in aktardığı gibi yukarıdaki kıssa iki kardeş’in 

başından geçmiş olması da mümkündür.376 Ancak bu kadar içeriği birbirine benzer 

olayın iki kardeş üzerinden aynen geçmiş olma olasılığı mantıken çok düşüktür. 

Hatta hemen hemen imkânsız gibi bir şeydir. 

Kaynaklarda Rasûl-i Ekrem’in onun kanını heder ederken dayandırılan 

gerekçeler farklıdır. Rivayetlere baktığımızda Hz. Peygamber, onun görüldüğü yerde 

ölüme mahkûm etmesi şu gerekçelere dayandırılmıştır:  Esîd’in mensup olduğu 

kabileden gelen heyetin itirafları üzerine, Ali b. Ebî Tâlib’e karşı kışkırtıcı, 

karalayıcı, incitici şiirler söylemesi377 ve Bedirde öldürülen müşrikler için 

mersiyeler, ağıtlar söylemesi üzerine378 Hz. Peygamber tarafından kanı heder 

edilmiştir.  

                                                           
372 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 47. 
373 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 126; İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 47. 
374 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 126. 
375 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 233-234; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 53. 
376 İbn Hacer, el-İsâbe, I,s, 47. 
377 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 125-126. 
378 İbn Hacer, el-İsâbe, I,s, 47. 
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6. Furât b. Hayyân(فرات بن حيان) 

Furât b. Hayyân, Benî Icl’den birisi olup379 tam künyesi: Furât b. Hayyân b. 

Sa’lebe b. Abdi’l-Uzzâ b. Habîb b. Hayya b. Rebîa’ b. Sa’d b. Icl(عجل) b. Lüceym b. 

Sa’b (صعب) b. Alî b. Bekr b. Vâil er-Rabiî(الربعي) el-Bekrî el-Iclî’dir.380 O, Benî 

Sehm’in halîfi, müttefikidir.381 Doğumu, çocukluğu, gençliği kısaca Bedir savaşına 

kadar hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 

Furât, ticaret yollarını çok iyi bildiği için Mekke’li müşriklerin kervanlarına 

rehberlik ederdi. Dolayısıyla da o, müşriklerin namına çalışan bir yol kılavuzuydu.382 

Müslüman olmadan önce Rasûl-i Ekrem’i hicvederdi.383 Onun hakkında ölüm emri 

verilmesine neden olan olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: Bedir savaşından 

sonra Hicaz bölgesindeki ticaret yollarının kontrolü büyük çoğunlukla 

Müslümanların eline geçti. Bu nedenle Mekke’li müşriklerin hayat damarlarından 

biri olan ticareti büyük darbe aldı. Kervanlarına el konulur korkusuyla müşrikler, 

yolculuğa bir türlü çıkamıyorlardı. Dolayısıyla da ellerindeki ticaret mallarını 

satamadıkları için piyasaları durgundu buna bağlı olarakta yaşamları altüst oldu. 

Safvân b. Ümeyye’nin Ticaret yollarının, Müslümanların ve müttefiklerinin eline 

geçtiğini bu nedenle de ekonomilerinin büyük yara aldığını söylemesi, devamında 

Müslümanlara karşı nasıl hareket edeceklerini bilemediklerinden dert yanması bunun 

delilidir. Safvân, bu durum böyle devam ederse ellerinde hazırda olan sermayelerini 

de yiyerek bitireceklerini ve ortada kalacaklarını söyleyerek işin vahametini ortaya 

koydu. Bu sorunu nasıl aşacakları bilmediklerini söylediğinde o mecliste hazır 

bulunan Esved b. Müttalip: “Sahil yolu(sizin için) tehlikeli ise (o zaman sen de) Irak 

yolunu tut, kullan.”diyerek ona yol gösterdi. Bunun üzerine Safvân: “Ben, o yolu 

bilmiyorum.”deyince Ebû Zem’a: “Ben, sana bir kılavuz haber vereceğim ki o, (seni) 

gözü kapalı bir şekilde (gideceğin) yere götürür.”diyerek ona güvence verdi. Buna 

                                                           
379 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 8. 
380 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 47. İbnü’l-Esîr, حيان kelimesindeki “Ye” harfini “B” olarak 
aktarmıştır. Ancak sonraki sayfada “Y” olarak zikretmiştir. Diğer kaynakları göz önüne aldığımızda 
buradan yazımdan kaynaklanan bir hata olduğu ortaya çıkmaktadır.  Doğrusu “Y”li olanıdır. Yani 
Hayyân’dır.  
381 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 8; , İbn Sa’d, et-Tabakât, VI, 40; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 47. 
382 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 8; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 48; Asrı Çubukçu, “Furât b. Hayyân”, 
DİA, İst., 1996, XIII, s, 218. 
383 Asrı Çubukçu, “Furât b. Hayyân” DİA, XIII, s, 218. Biz, bu bilgiye İbn Hişâm başta olmak üzere, 
Vâkıdî, İbn Sa’d ve İbnü’l-Esîr’de ulaşamadığımız için sıhhati konusunda şüpheliyiz. 
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çok sevinen Safvân: “Kim o?”dedi. Ebû Zem’a: “O, Furât b. Hayyân el-Iclî’dir.” 

dedi. Netice de problemin çözüldüğünü düşünen Safvân ve diğer müşrikler büyük bir 

ticaret kervanı hazırladılar. Furât b. Hayyân: “Ben, seni Irak yolundan (öyle bir 

yoldan) götüreceğim ki oraya Muhammed’in ashâbından hiçbir kimse inmeye cesaret 

edemez. Çünkü orası Necid ve çöl arazisinin olduğu yerdir.”dedi. Furât, zımnen sizi 

öyle çetin bir yoldan götüreceğim ki Muhammed ve Ashâbının ruhu duymayacak 

diyerek müşriklere güvence verdi. 384 

İstihbarata son derece önem veren Rasûl-i Ekrem, bu kervandan haberdar 

oldu. Kısa zamanda Zeyd b. Hârise komutanlığında 100 kişilik bir müfrezeyi kervanı 

ele geçirmek için gönderdi. Zeyd, bu kervana Necid topraklarından el-Karede 

suyunun olduğu mevkide yetişti.385 Zeyd’i gören kervandaki müşriklerin çoğu kaçtı. 

Geride kalanlar ise esir alındı. Bu seferde büyük bir ganimet elde edildi. Esirler 

içerisinde kervanın kılavuzu olan Furât b. Hayyân da vardı. O, Müslüman olunca 

Rasûl-i Ekrem onu serbest bıraktı.386 Diğer bir tarike göre ise Furât, Medine’ye 

getirildiğinde ona Müslüman ol. Şayet Müslüman olursan seni öldürmeden 

salıveririz, denildi. O da Müslümanlığı kabul etti bunun üzerine de serbest 

bırakıldı.387  

Siyer, Meğâzî ve Tabakât kitaplarında Hz. Peygamber’in onun hakkında 

herhangi bir ölüm emri verdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Yukarıdaki 

rivayetten de bu açıkça anlaşılmaktadır. Şöyle ki İbn Hişâm’ın aktardığı bilgide 

sadece Furât’ın bu kervan’a yol rehberliği ettiğini aktarmaktadır. Yakalananlar 

arasında olup olmadığı noktasında ise herhangi bir bilgi verilmemiştir. Vâkıdî ve İbn 

Sa’d ise onun esir edilip Medine’ye getirildiğini açıkça belirtmişlerdir. Ancak 

Rasûlullah’ın onun hakkında ölüm emri verdiğinden bahsetmemişlerdir. Buna 

karşılık Hadis kaynaklarından Ebû Davud, Furât b. Hayyân hakkında Hz. 

Peygamber’in doğrudan ölüm emri verdiğini belirten bir hadis aktarmıştır. Ebû 

                                                           
384 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 183-184. 
385 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 183-184; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 8; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 36. 
386 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 47-48. 
387 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 183-184; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 36; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40-41. 
Burada rivayetin yanlış anlaşılmaması için bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz.  Müslümanlar, keyfi 
olarak kervanların önünü kesmiyorlardı. Dikkat edilirse mallarına el konulan kervan Mekke’li 
müşriklerin kervanınıdır. Müslümanlar hicret ettikleri sıra bu müşriklerin onların geride bırakmış 
oldukları malları yağma edip aleyhlerinde kullanmak üzere paraya ve silaha çevirmek istedikleri göz 
önüne alınarak bu rivayete bakılırsa yanlış anlaşılmaya gerek kalmayacaktır.  
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Davûd, Furât b. Hayyân’dan aktardığı hadise göre Rasûl-i Ekrem, İbn Hayyân 

hakkında doğrudan ölüm emri vermektedir. Hadis şöyledir: “Rasûlullah, Furât b. 

Hayyân’ın öldürülmesini emretti” hadisin devamında “وآان عينا ألبي سفيان” “ O, Ebû 

Süfyân’ın câsûsu idi…”388 kısmı Hz. Peygamber’in onu neden öldürtmek istediğini 

açıkça ortaya koymaktadır. Yani o, İslâm düşmanları adına çalışan bir ajan, câsûstu.  

İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiye göre bu seriyyede esir edilen Furât b. Hayyân, 

Rasûl-i Ekrem’in huzuruna getirildiğinde Hz. Peygamber onu öldürmedi. Bu arada 

Furât, Ensâr’lı halîfinin yanına uğrayıp “Ben, Müslüman’ım”dedi. Bunun üzerine 

Ensâr’lı adam: “Ey Allah’ın Rasûlu!’ O, ben Müslüman(oldum) diyor.” deyince Hz. 

Peygamber: “Sizden bir kısım adamlar var ki iman etmeleri konusunda biz onlara 

güveniriz. Furât b. Hayyân da onlardandır.” 389 buyurarak onun ikrarını, 

Müslümanlığını kabul etti. 

Bu hadiste görüldüğü gibi Hz. Peygamber, Furât’ı öldürülmesi için açık bir 

şekilde emir vermiştir. Ancak sonra onun Müslüman olduğunu ikrar etmesi üzerine 

de bu sözüne itibar edilerek öldürülmemiştir. Yukarıdaki birinci rivayette onun 

müşriklere kılavuzluk yapması nedeniyle bir seriyye’de esir alınmasından 

bahsedilirken bu hadiste onun Mekke’nin lideri olan Ebû Süfyân, adına câsûsluk 

yapmasından bahsedilmektedir. Zaten ölüm emri de metinden anlaşıldığı üzere 

bunun üzerine bina edilmiştir. Redaktörlüğünü İ. Lütfi Çakan’ın yaptığı Ebû Davud 

şerhinde Ahmed el-Bennâ’dan aktarılan bilgiye göre Furât b. Hayyân, Hendek 

savaşında Ebû Süfyân hesabına Müslümanlar arasında câsûsluk yaptığı için Rasûl-i 

Ekrem, onu ölüme mahkûm etmiştir.390 Ancak biz bu görüşe katılmıyoruz. Şöyle ki 

birinci rivayeti veren kaynaklara bakıldığında Vâkıdî, İbn Sa’d ve İbnü’l-Esîr’in 

aktardıkları bilgilere göre Furât’ın esir edilip sonra Müslüman olduğu zaman dilimi 

hicretin üçüncü yılı içerisine denk gelmektedir. Dolayısıyla da hicretin beşinci 

yılında vuku bulan Hendek savaşından çok önce Furât’ın Müslüman olduğu 

ortadadır.391  

                                                           
388 Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Cihâd 99; İbrahim Canan’ın Hârise b. Mudarrib’ten aktardığı hadise göre Hz. 
Peygamber: “…أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل فرات ابن حيان” Bkz. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, 
XIV, s, 139. 
389 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 47-48; Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Cihâd  99. 
390 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, X, s, 193-195. 
391 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 183-184; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 36; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40-41. 
Şayet onun bu savaşta câsûsluk yaptığı bilgisi doğru kabul edilecek olursa o zaman Furât b. Hayyân, 
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Furât b. Hayyân, Müslüman olduktan sonra Rasûlullah’ı öven şiirler 

söyledi.392 O, Suffe’ye katılarak İslâm dinini öğrendi. İyi bir Müslüman oldu. Çeşitli 

savaşlara iştirak etti. Hz. Peygamber, ona Yemâme’de geliri 4000 dirhem olan büyük 

bir arazi verdi. Müseylime ile yapılan savaşlara katıldı.393 

 

C. Kureyş Dışındaki Kabilelerden Öldürülmesi Emredilip de 

Öldürülenler 

1. Hâlid b. Süfyân b. Nübeyh (خالد بن سفيان بن نبيح) 

Hâlid b. Süfyân, Hüzelî kabilesinin başkanı olup394 tam kimliği hakkında 

kaynaklarda farklı bilgiler mevcuttur. Şöyle ki bazı kaynaklarda “Hâlid b. Süfyân b. 

Nübeyh el-Hüzelî”395olarak aktarılırken bazılarında ise “Süfyân b. Hâlid b. Nübeyh 

el-Hüzelî el-Lihyânî”396 şeklinde aktarılmaktadır. Muhammed Hamidullah, 

Belâzürî’nin “Ensab”adlı eserinde her iki şekilde de geçtiğini dipnotta vermiştir.397 

Biz burada İbn Hişâm’ın zikrettiği başlıktaki ismi kullanarak aktaracağız. 

 Vâkıdî ve İbn Sa’d, onun tam künyesini aktarırken şu kaydı da zikretmeleri  

 .onun Lihyân kabilesine mensup olduğunu göstermektedir ”الهذلي ثم اللحياني“

Dolayısıyla da diyebiliriz ki Hâlid b. Süfyân, Lihyan kabilesinin lideridir. Doğumu, 

çocukluğu, gençliği ve ailesi hakkında kaynaklarda her hangi bir bilgiye ulaşamadık. 

Hâlid b. Süfyân, sinsi bir plan hazırlığının arefesinde iken devamlı teyakkuz halinde 

olan Hz. Peygamber, onun gerek kendi kabilesinden gerek başka kabilelerden398 

kendisi ile savaşmak için adamlar topladığı haberini aldı. Sorunları kökleşmeden 

çözmeyi kendine şiar edinen Rasûlullah, bu zararlı ve yıkıcı harekete son vermek 

                                                                                                                                                                     
gerçek manada Müslüman olmadığı halde Müslümanların ellerinden kurtulmak için böyle bir yalana 
başvurduğu demektir. Çünkü Furât, esir alındığı sıra Müslüman olduğunu söylemesi üzerine Hz. 
Peygamber tarafından serbest bırakılmıştı. Yukarıdaki bilgi kabul edildiğinde Hz. Peygamber başta 
olmak üzere Müslümanların oyuna getirildiği ortaya çıkmaktadır. Ancak biz bu görüşte değiliz. 
Çünkü yukarıda detaylı olarak aktardığımız Ebû Azze, olayıyla bu olay aşağı yukarı benzer bir 
hadisedir. Ebû Azze, olayında ikinci kez oyuna gelmeyen Rasûl-i Ekrem, nasıl oluyor da Hendek gibi 
zor bir savaşta câsûsluk yapan birisinin sözüne itibar ediyor? Burada kanaatimizce bir çelişki vardır.  
392 Asrı Çubukçu, “Furât “b. Hayyân”, DİA, XIII, s, 218. 
393 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 47-48. 
394 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 460. bu kitapta Hüzeyl, kabilesinin başkanıydı 
şeklinde tercüme edilmiştir. Ancak doğrusu tam künyesinden de açıkça anlaşılmaktadır ki “الهذلي” el 
Hüzelî’dir. 
395 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
396 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 31; İbn S’ad, et-Tabakât, II, s, 50. 
397 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 460,906 nolu dipnot 
398 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 31;  İbn S’ad, et-Tabakât, II, s, 50. 
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amacıyla Abdullah b.Üneys’i onu öldürmesi için gönderdi.399 Bu olay Hicretten otuz 

beş400 bir diğer rivayete göre ise elli dört ay sonra Muharrem ayı içerisinde vuku 

bulmuştur.401 Yani yaklaşık olarak hicretin üçüncü ve dördüncü yıllarına tekabül 

etmektedir. 

Hâlid b. Süfyân, bu sırada “بنخلة أو بعرنة” “Nahle veya Urane” de 

oturuyordu.402 Bu iki yerleşim yerinin Mekke’nin doğusunda yakın bir yerde olması 

onun rahat bir şekilde çeşitli entrikalar çevirmesine olanak tanıyordu. Hâlid b. 

Süfyân’ın karargâh olarak burayı seçmesi zeki birisi olduğunu göstermektedir.  

Kısaca onun karargâh olarak Mekke’nin doğusunda bulunması Muhammed 

Hamidullah’ın “İslâm Peygamberi” adlı eserinde belirttiği üzere operasyonunun ne 

kadar zor ve tehlikeli olduğunu göstermesi açısından yeterlidir.403  

Olay kaynaklarda Abdullah b. Üneys’in kendi ağzından şöyle anlatılmaktadır. 

Hz. Peygamber, beni yanına çağırarak: “Bana ulaşan habere göre İbn Süfyân b. 

Nübeyh el-Hüzelî, benimle savaşmak için insanları bana karşı toplamaktadır. O, 

(şimdi) Nahle veya Urane’de bulunmakta olup git onu öldür.” buyurdu. Bunun 

üzerine İbn Üneys: “Ya Rasûlallah! Onun vasıflarını bana söyle ki, bana tarif etki 

onu tanıyayım.” 404diyerek Hz. Peygamberden onun hakkında bilgi almak istedi. Bu 

rivayetten anlaşılmaktadır ki Abdullah b. Üneys onu tanımamaktadır. Bu istek 

üzerine Hz. Peygamber: “Muhakkak sen onu gördüğünde (O) sana şeytanı 

hatırlatacaktır.”405 buyurdu. Devamında da Rahmet Peygamberi: “Seninle onun 

arasındaki alamet, işaret senin onu gördüğünde kendinde bir ürperme ve korku hali 

bulursun.”406 buyurdu. Cesur birisi olan Abdullah b. Üneys, Hz. Peygamber’in bu 

tarifi üzerine: “Ya Rasûlallah! Ben hiç kimseden korkmam.” diyerek gerektiğinde 

aleyhinde bir şeyler söylemek için Rasûlullah’tan izin istedi. Rasûl-i Ekrem, “Harp 

                                                           
399 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 31; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 50; İbn 
Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 140; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
400 İbn S’ad, et-Tabakât, II, s, 50. 
401 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 31. 
402 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d bu yeri Urane olarak vermiştir. Bkz: et-Tabakât,  II, s, 50. 
403 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 460. 
404 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. 
405 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218. 
406 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218. Şu kaynaklarda buna benzer ifadeler kullanılmıştır Bkz: Vâkıdi, el-
Meğâzî, II, s, 31; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 140; Zehebî, Târîhu’l-
İslâm, II, s, 346. 
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hiledir” düsturundan yola çıkarak ona dilediğini söylemesi için müsaade verdi.407 Bu 

izni alan Abdullah b. Üneys, kılıcını kuşanarak Huzâalılara doğru yola çıktı. Olayın 

devamında İbn Üneys şöyle anlatmaktadır: Urane’ye geldiğim zaman Hâlid b. 

Süfyân’la arkasında adamlarıyla birlikte yürürken karşılaştım.408 Rasûlullah’ın 

verdiği tarife göre onu hemen tanıdım.409 Kendisini görür görmez ürperdim410 ve ter 

döktüm. Ve kendi kendime “Allah Rasûlü ne kadar da doğru söylemiş.” dedim.411 

İbn Hişâm’ın verdiği bilgiye göre İbn Üneys, Hâlid b. Süfyân’ın yanına vardığında 

ikindi namazının vakti girmişti. 412Abdullah b.Üneys: “Onunla aramda meydana 

gelecek olan çarpışma/mücadele namazımın geçmesine neden olur korkusuyla 

namazımı baş işaretiyle yani imayla kıldım.”413dedikten sonra şöyle devam eder: 

Başımı eğip sonra ona doğru yürümeye başladım. Yanına yaklaştığım zaman Hâlid b. 

Süfyân: “Bu adam da kim?” diye sordu414 İbn Üneys soğukkanlı bir şekilde: “Senin 

namını işiten ve şu Muhammed adındaki kişi için taraftar topladığını duyup da bu 

maksatla yanına gelen Araplardan biriyim.”dedi.415 Vâkıdî ve İbn Sa’d ise 

“Huzâalılardan bir adam” diye aktarmışlardır.416 Abdullah b. Üneys kendini 

tanıttıktan sonra Rasûlullah’dan aldığı izinden hareketle: “Muhammed’in şu 

sonradan ortaya çıkardığı din bizleri atalarımızın gittiği yoldan ayırdı.  Onların 

yaptıklarını ve akıllarını hafif saydı. Bu sözlerden çok hoşlanan Süfyân b. Hâlid: “ 

Bana, onun (Hz. Peygamber’i kastederek) yaptıklarını bu şekilde açıkça teşbih ve 

temsil eden onunla çarpışmayı sevimli ve gerekli gösteren bir kimseyle daha 

karşılaşmadım,”417diyerek memnuniyetini ifade etti. 

                                                           
407 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 31; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. Bu durum, düşman arasına sızmak için 
gerekirse İslâm aleyhinde konuşulabileceği noktasında sonrakilere örneklik teşkil etmesi acısından 
önemlidir. 
408 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 31; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. 
409 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
410 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218. 
411 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. 
412  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218. 
413 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 140; 
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
414 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 140. 
415 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 140; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
416 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. 
417 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32. 
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Hâlid b. Süfyân, İbn Üneys’in kendine yakın fikirleri olduğunu duyunca 

sevinerek: “Evet, ben bu iş üzereyim.”418 Diğer bir rivayete göre ise “Onun için adam 

toplamakla meşgulüm.”419 diyerek amacını itiraf etti.  İbn Üneys onun bu şekilde 

konuştuğunu haber verdikten sonra şöyle devam etmektedir: “Onunla biraz 

yürüdüm.”420 Yürüme esnasında onunla konuşurken Rasûlullah hakkındaki sözlerim 

onu hayrete düşürdü. Nihayet onun çadırına kadar geldik. Bana “ Ey Huzâalı kardeş! 

Yanıma gel!”421 diyerek beni çadırına çağırdı. Netice olarak Abdullah b. Üneys, 

ortalık sakinleşip halkta uykuya dalınca422 Hâlid b. Süfyân’ın üzerine atlayarak onu 

öldürdü.423 Görüldüğü üzere Halid, yıkıcı eylem hazırlığında olduğu bir sırada suç 

üsttü yakalanarak öldürülmüştür. 

İbn Üneys, kadınları onun yanında ağlar bir vaziyette bırakarak oradan hızlıca 

ayrıldı. Gece karanlığından istifade ederek kaçarak bir mağaraya saklandı. Hâlid’in 

adamları onu aradılar ama bulamadıkları için geri döndüler. O, geceleri yürüyerek 

gündüzleri gizlenerek Medine’ye ulaştı. Rasûlullah İbn Üneys’i karşısında görünce: 

“Yüz, felaha erdi. Şeref kurtuldu.!” Zımnen muradına erdin buyurdu. Rasûlullah’ın 

bu taltifi üzerine İbn Üneys: “Ya Rasûlallah! Siz de muradınıza erdiniz” dedi.424 

Başka bir tarikte İbn Üneys: “Ya Rasûlallah! Onu öldürdüm dedikten sonra Hz. 

Peygamber : “Doğru söyledin.” 425 buyurarak onu tasdik etti. Vâkıdî ve İbn Sa’d da 

geçen bilgiye göre, İbn Üneys, Hâlid’in başını Hz. Peygamber’in önüne koyarak olan 

biteni anlattı.426 Ancak bu rivayete diğer kaynaklarda ulaşamadık. Özellikle İbn 

                                                           
418 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 32; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 140; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
419 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. 
420 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 32; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51; İbn 
Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 140 
421 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32 
422 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51 
423 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 140. 
424 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 32; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. 
425 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218-219; İbn Kesîr, Bidâye, IV, s, 140; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 346. 
426 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51. Hz. Peygamber, almış olduğu bu sevinçli haberden dolayı Abdullah 
b.Üneys’e bir baston hediye etti ve şöyle buyurdu: “Ya Abdullah b. Üneys! Bu asayı yanında tut. Yani 
muhafaza et.” buyurarak ona nasihat etti. Bu güzel hediyeyi alan Abdullah b. Üneys, dışarı çıktığında 
oradakiler: “Bu asâ nedir? diye bir soru sorunca İbn Üneys: “Bu asayı Rasûlullah bana verdi ve onu 
yanımda tutmamı emretti.”dedi. Oradakiler “Geri dön de Rasûlullah’a bunu ne için verdiğini 
sor?”dediler. İbn Üneys Rasûlullah’ın yanına gelerek bu soruyu sorduğunda Hz. Peygamber: “O, 
aramızda kıyamet gününde bir alamettir.” buyurdu sonra da “O gün bastona dayanan insanlar azdır.” 
buyurdu. Zımnen kıyamet günü bastona dayanan insanların işi kolaydır. Buna çok sevinen İbn Üneys, 
hayatı boyunca bastonu kılıcıyla birlikte bulundurup onu yanından ayırmadı. Ölünce bastonu 
kefeninin arasına koyarak defnetmelerini vasiyet etti. Bu vasiyeti ailesi tarafından yerine getirilmiştir. 
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Hişâm’ın bundan hiç bahsetmemiş olması son derece önemlidir. Bu sebeple 

kanaatimizce bu rivayet sahih olmasa gerektir.  Böyle bir uygulama liderini ikna 

etmek için krallıklarda ve zorba yönetimlerde uygulanan bir uygulamadır. 

Müslüman’ın sözü de delil olduğu için Hz. Peygamber’in böyle bir delile ihtiyacı 

yoktur. Üstelik İslâm dininin ilkelerine de bu uygulama uymamaktadır. 

Bu olay hicretin 4.yılının Muharrem ayında Hz. Peygamber’e ulaştı. 

Rasûlullah, hiç vakit kaybetmeden Abdullah b. Üneys’i bu işle görevlendirdi. İbn 

Üneys Medine’den ayrılışından 18 gün sonra Hâlid b. Süfyân’ı öldürerek 

Muharrem’in 23’ü Cumartesi günü Medine’ye geri döndü.427 Bu seriyye meydana 

geldiği zaman ve mekân bakımından son derece önemli bir konuma sahiptir. Zaman 

olarak baktığımızda Uhud savaşından sonra meydana gelmiştir. Mekân olarak da 

Urane, Mekke’nin yakınındaydı. Bu seriyye Müslümanların Uhud gibi bir savaştan 

çıkmalarına rağmen ne kadar güçlü ve gözü pek olduklarını göstermesi açısından da 

kanaatimizce önemlidir. Özellikle Mekke’li müşrikleri tedirgin ettiği bir gerçektir. 

Rasûlullah, böyle bir yola başvurarak İslâm devletinin geleceğini garanti altına 

almıştır. Çünkü bu olay Hz. Peygamber, başta olmak üzere Müslümanlar aleyhinde 

asker toplamaya kalkışacak kişilerin geri adım atmalarını sağlamıştır.428 

Abdullah b. Üneys, Lihyân kabilesinin reisi olan Hâlid b.Süfyân’ı oyuna 

getirerek öldürdü.429 İbn Üneys, Hâlid’i öldürüp yanından ayrılırken bir şiir 

okumuştur. Bu şiiri İbn Hişâm “es-Siretün-Nebeviyye”adlı eserinde genişçe yer 

vermiştir. Biz bu şiirden sadece onun görevlendirilişi ile ilgili bölümünü zikretmekle 

yetineceğiz: Abdullah b.Üneys, Hind yapımı keskin kılıcını Hâlid b. Süfyân’ın 

başına vururken: “Ben, kınayan olmayan savaşçı Üneys’in oğluyum… Peygamber, 

bir kâfiri kastettiği sıra ona lisan ve elimle koşarım”430diyerek bu işi Rasûlullah’ın 

emretmesi nedeniyle seve seve yaptığını söylemektedir. Bu şiir İbn Üneys’in ne 

                                                                                                                                                                     
Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 32; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 218-219; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51; 
İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 140; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 347. 
427 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 51-52; İbn Kayyım el-Cevziyye, Şemsuddin Ebû Abdillah Muhammed 
b.Ebî Bekir(751/1350), Zâdü’l-Meâd fî Hedyi Hayri’l-İbâd, I-VI, çev., ve thk. Muzaffer Can, İst., 
1990, III, s, 1211. Vâkıdî ise on iki gün sonra onu öldürerek Medine’ye döndüğünü aktarmıştır. Bkz: 
Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 31. 
428 Abdurrahman el-Muhâcir, el-Menhecü’l-Hareke li’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Rasûlullah’ın Hayatıyla 
İslâm’ın Hareket Metodu, çev., Eyüp Aslan, I-IV İst., tsz.,  II, s, 281–282. 
429 Mevlâna Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî, I s, 250. 
430 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 219; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 140. 
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kadar yiğit ve Hz. Peygambere son derece itaatkâr birisi olduğunun göstermesi 

açısından önemlidir. 

Hâlid b. Süfyân’ın öldürülme sebebine baktığımızda, rivayetlerden de 

anlaşıldığı üzere Hâlid, yerinde durmayarak Hz. Peygamber’i ve İslâmiyet’i ortadan 

kaldırmak için taraftar toplamaktaydı. Bu nedenle de İslâm devletinin ve toplumunun 

geleceği tehlike altındaydı. Şayet Halid b. Süfyân, planını uygulama fırsatı 

bulabilseydi Müslümanlar bundan çok zarar görebilirdi. Özellikle bu planın yapıldığı 

döneme bakıldığında Müslümanların oyuna getirilerek terörist saldırılara uğradığı 

Recî’ ve Bi’ru Maûne facialarına yakın bir zaman dilimi olduğu görülecektir. Onun 

için entrikacı bir lider olan Halid b. Süfyân’ın zamanında ortadan kaldırılması hem 

Recî’ ve Bi’ru Maûne gibi faciaların tekrarlanmasının önüne geçti hem de fazla can 

kaybına neden olmadan fitnenin başı öldürülmüş oldu. Buradan anlaşılmaktadır ki 

kim İslâm dininin ve Müslümanların aleyhinde zararlı bir yapılanmaya girerse onun 

zararsız hale getirilmesi elzemdir.  Yani öldürülmesi caizdir. Ancak bu ceza günün 

şartlarına göre caydırıcı olacak bir şekilde değişiklik gösterebilir.  Zaten İslâm’da 

ceza vermekte asıl olan caydırıcı olmaktır. Yoksa öldürmek temel hedef değildir. 

Öldürmek o dönemde kullanılan en önemli caydırıcı bir güçtür, araçtır.  

Hâlid b. Süfyân, asker toplaması nedeniyle bir savaşçı konumundadır. Savaş 

ortamın şartları gereği de İbn Süfyân üstün bir taktikle, hileyle ortadan kaldırılmıştır. 

Yani harp stratejisi gereği ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle de İslâm devletinin 

başkenti olan Medine’ye tertiplenmesi düşünülen bir terörist hareket başkanlarının 

öldürülmesiyle bertaraf edilmiş oldu. Hâlid b. Süfyân’a terörist bir lider olup 

toplumda huzursuzluğa neden olacak olayların planlayıcısı olması nedeniyle 

öldürülmesi kadar doğal ve makul bir şey yoktur. Çünkü umumum menfaati burada 

söz konusudur. 

 

2. Ukl ve Urayneliler (عكل و عرينة) 

Bu olay, Sîyer, Meğâzî, Tabakât kitapları başta olmak üzere Kütüb-i Sitte 

içerisinde yer alan beş kitap’ta çeşitli vecihlerle rivayet edilmiştir. Bu rivayetler aynı 

olaydan bahsetmekle beraber, nakiller birbirinden küçük farklarla anlatılagelmiştir.  

Hz. Peygamber’in huzuruna gelen bu grubun kimlerden oldukları ve sayıları 

hakkında bazı kaynaklarda kesin bir bilgi verilirken bazılarında ise tereddütlü bir 
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şekilde aktarılmıştır. Tarih kaynaklarından Vâkıdî ile İbn Sa’d, Medine’ye gelen bu 

grubun Urayne kabilesine mensup sekiz kişi olduklarını kesin olarak aktarırlarken431 

Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber’e gelen bu kişiler hakkında farklı bilgiler 

bulunmaktadır. Şu’be, Ebân ve Hammâd’ın Katâde’den aktardıkları rivayete göre bu 

kişiler Urayne’den bir grup’tur. Ebû Kılâbe’in Enes’ten aktardığı rivayete göre ise 

gelenler Ukl’den bir gruptur.432 Ancak genel olarak kaynakların aktardıkları bu 

rivayet senet olarak Enes’ten aktarılagelmiştir. Hatta Katâde bile bu rivayeti Enes’ten 

almıştır.433 Ancak kaynakların senet olarak dayandırdıkları Enes b. Mâlik’ten 

aktarılan rivayetlere göre gelen bu grup “Urayne kabilesine mensup bir takım 

insanlar”434 “Ukl’den bir takım insanlar”435 gibi kesin bir bilgi verilmeksizin 

aktarılırken bazı tariklerde ise “Ukl kabilesine mensup sekiz kişi” şeklinde kesin 

olarak aktarılmaktadır.436 Ayrıca aynı konu başlığı altında gelen bu grubun “Ukl ve 

Urayne” 437 kabilelerinin karışımından oluşan bir takım insanlar olarak aktarıldığı 

gibi “Ukl veya Urayne”438 kabilelerine mensup bir takım insanlar şeklinde tereddütlü 

olarak da aktarılmaktadır.439 ez-Zebîdî’nin ‘Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih 

Tercemesi ve Şerhi’ adlı kitabında rivayetlerdeki bu şekk ve tereddüdün ya rivayeti 

aktaran Enes’ten ya da aradaki ruvât’tan kaynaklandığı belirtilmektedir.440 

Kaynaklarda yukarıda verdiğimiz kabilelere mensup gelen kişilerin isimleri 

belirtilmemiştir. Gelenlerin içerisinde kadın olup olmadığı hakkında bir bilgi 
                                                           
431 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93.  İbn Hişâm, Hz. Peygamberin yanına 
gelen bu topluluğun sayısı hakkında kesin bir sayı vermemektedir. Ayrıca onların Becile kabilesine 
mensup olduklarını aktarmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236. 
432 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38. 
433 Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29. 
434 Buhârî, Kitâbu’z-Zekât, 69; Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671; Zehebî, Târîhu’l-İslâm,II, s,357–358. 
435 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357–358. 
436 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151; Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671. 
437 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38 
438 Kitâbü’l –Vudû’, 71; Nesâî, Tahrîmü’d-Dem 7. 
439 Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671. Bu topluluğun yukarıdaki gibi hepsinin Urayne ya da Ukl 
kabilesine mensup oldukları aktarılmaktadır. Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki gelen bu insanların bir 
kısmı Ukl kabilesine bir kısmı da Urayne kabilesine mensuptur. Ancak bu ayrım hadis kaynaklarında 
yapılmamıştır. Bu ayrımı, tasnifi Halebî, şöyle yapmıştır: Gelen bu sekiz kişiden dördü Urayneli, üçü 
Ukllü biri de Süleym oğullarındandır. Ancak sahih kaynaklarda Süleym oğullarından hiç 
bahsedilmemektedir. Zehebî, Ukller’in Adnan, Uraynelilerin ise Kahtân, soyundan geldiklerini 
belirtmektedir. (Zehebî, Târîhu’l-İslâm,  II, s, 356); Halebî, Ukllerin Kadâa, Uraynelilerin ise Becile 
mahallesinde yaşadıklarını aktarmaktadır. (Halebî, Alî b. Burhâneddîn, (975-1044) es-Sîretü’l-
Halebiyye, İnsânu’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emînı’l-Me’mûn, Beyrut, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, II, s, 158) 
Bkz: Asım Köksal, İslâm Tarihi, XIII, s, 120. 
440 ez-Zebîdî, Zeynüd-din Ahmed b. Ahmed. b. Abdi’l-Latif, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh 
Tercemesi ve Şerhi, I-XIII,  trc: Ahmet Naim ve Kamil Miras, Ankara, 1987, I, s, 180. 
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bulunmamaktadır. Bazı rivayetlerde “bir takımadamlar” 441 olarak zikredilmesinden 

yola çıkarak gelenlerin hepsinin erkek olduğu anlaşılmaktadır. 

Bazı kaynaklarda bu kişilerin Müslüman olup olmadıkları hakkında herhangi 

bir bilgi verilmez iken442 bazı kaynaklarda ise onların Hz. Peygamberin huzuruna 

gelerek Müslüman oldukları belirtilmiştir.443 Tarih kitaplarında bu farklılık göze 

çarptığı gibi aynı hadis kitabı içindeki hadislerde de bu farklılık göze 

çapmaktadır.444Ortak nokta bu kişilerin Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’den 

yardım talebinde bulunmaları akabinde kendilerine yapılan iyiliklere rağmen devlete 

veya Rasûlullah’a ait develeri kaçırarak nankörlük etmeleri, bununla da 

yetinmeyerek bir Müslüman’ı hunharca öldürmeleri sebebiyle ölüm cezasına 

çarptırılmalarından ibarettir. Bu kısa girişten sonra olay detaylı bir şekilde Sîyer, 

Meğâzî, Tabakât ve Hadis kitaplarında yaklaşık olarak şöyle anlatılmaktadır. 

İbn Hişâm’a göre, Medine’ye gelen bu grup yakalanmış oldukları veba ve 

dalak hastalığı nedeniyle durumları pekiyi değildi. Yani onlar, Medine’ye hasta bir 

halde gelmişlerdi.445 Bu sebeple Hz. Peygamber’in huzuruna çıkarak ondan yardım 

istediler. Çünkü hastalık nedeniyle renkleri solmuş, zayıf ve bitap düşmüşlerdi. Bu 

hale gelmelerine kıtlığın ve sefaletin sebep olduğu şu isteklerinden anlaşılmaktadır: 

“Ya Rasûlallâh! Biz fakiriz, bizi barındır, yedir, içir.”446 Bu istek onların 

durumlarının vahametini kendi ağızlarıyla ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber, 

onların bu sağlık problemleri nedeniyle tedavi olmaları için: “Keşke sağılan 

develerin bulunduğu yere gitseniz de onların sütleri ve bevllerinden içseniz.”447 

buyurdu. Başka bir tarikte ise Ey Allah’ın Rasûlu, bize süt bul, dediklerinde Hz. 

Peygamber: “Develerin yanına (develerin bulunduğu yere gitmenizden başka çare 

bulmuyorum.) gitmediğiniz müddetçe size süt bulamam.”448 buyurmak suretiyle 

onlara çözüm yolunu gösterdi. 

                                                           
441 Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29.  
442 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236. 
443 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29; Kitâbu’l-
Meğâzî, 38. 
444 Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29;  Kitâbu’l-Meğâzî, 38, Kitâbu’l-Vudû’ 71. 
445 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236. 
446 ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  I, s, 183. 
447 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236-237; Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671; Nesâî, Tahrîmü’d-Dem 7. 
448 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151. 
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İbn Hişâm’ın bazı ilim ehlinden alıp aktardığı rivayette onların Müslüman 

olduklarına dair en ufak bir bilgi bulunmamaktadır.449 Diğer bir rivayete göre ise Ukl 

veya Urayne kabilesine mensup sekiz kişilik bir grup Medine’ye geldikten sonra 

Rasûlullah’ın huzuruna çıkarak tevhid kelimesini telaffuz ederek Müslüman 

oldular.450 Müslüman olduktan sonra Medine’de ikamet etmeye başlayan bu gruba 

Medine’nin nemli havası ağır geldi.451 Bu sebeple de Medine’nin havasını kendi 

yapılarına, tabiatlarına uygun bulmayarak452 Medine’de kalmayı kerih gördüler.453 

İklim değişimine alışamadıkları için hastalığa yakalandıklarını, onların Hz. 

Peygamber’in huzuruna çıkarak yapmış oldukları şu açıklamadan anlaşılmaktadır: 

“Ya Rasûlallah! Bizler sürü sahipleri olup ekin sahipleri değiliz. Başka bir deyişle 

biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen -çöl- insanlarıyız, -ziraatla uğraşan- 

köylüler değiliz,454 -bu sebeple-Medine’nin havasına alışamadık.”455 diyerek 

durumlarından yakındılar. Başka bir rivayete göre ise mide hastalığından dolayı 

Medine’de kalmak istemediler.456 Şu rivayette bu bilgiyi doğrular mahiyettedir. 

Medine’de “Mûm” veya “Birsâm” da denilen “Zâtü’l-Cenb” hastalığı çıkması 

sebebiyle bu durumdan rahatsız olan bu grup Rasûl-i Ekrem’e gelerek: “Ya 

Rasûlallah! Şu hastalık, dert ortaya çıktı. İzin verseniz de develerin bulunduğu yere 

gitsek.”457 diyerek bir istekte bulundular. Rasûlullah, onların şikâyetlerini dinledikten 

                                                           
449 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236-237. 
450 Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157. 
451 Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671. 
452 Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29, Kitâbu’t-Meğazi, 38. 
453 Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157. 
454 Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29, Kitâbu’l-Meğâzî, 38; Kitâbu’z-Zekât, 69; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 
356; İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd ,III, s, 1241; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157. 
455 Buhârî, Kitâbu’t-Tıbb, 29; Kitâbu’l-Meğâzî 38; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 356.  İbrahim Canan, 
Kütüb-i Sitte şerhinde, Urayne’liler’in Medine’de kalmak istememelerin nedeni olarak onların 
hastalanmalarını Medine'nin kendilerine uğur getirmediğine yorduklarını aktarmaktadır. Hatta Hz. 
Peygamber'in huzuruna çıkarak yapmış oldukları biat akdini bozmak, İslâm'dan rücu etmek talebinde 
bulunduklarını zikretmektedir.  Hz. Peygamber onların bu müracaatları üzerine çözüm için onlara 
hava değişikliğini tavsiye ederek onları develerinin otlatıldığı mevkie gönderdiğini aktarmıştır. Ancak 
bu bilgi, İslâm’ın ilkelerine aykırı olduğu için biz bu düşünceye katılmıyoruz. Bkz: İbrahim Canan, 
Kütüb-i Sitte, VI, s, 193. 
456 Buhârî, Kitâbü’l-Vudû’ 71; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357-358; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  I, 181. 
457 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte şerhinde, Urayne’liler’in 
Medine’de kalmak istememelerinin nedeni olarak onların hastalanmalarını Medine'nin kendilerine 
uğur getirmediğine yorduklarını aktarmaktadır. Hatta Hz. Peygamber'in huzuruna çıkarak yapmış 
oldukları biat akdini bozmak, İslâm'dan rücu etmek talebinde bulunduklarını zikretmektedir.  Hz. 
Peygamber onların bu müracaatları üzerine çözüm için onlara hava değişikliğini tavsiye ederek onları 
develerinin otlatıldığı mevkie gönderdiğini aktarmıştır. Ancak bu bilgideki özellikle yukardaki grubun 
Medine’nin havasının uğur getirmediğini söyleyerek/bahane ederek “ önceden yapmış oldukları biat 
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sonra onları,  sadaka develerinin bulunduğu yere gitmelerini istedi.458 Diğer bir 

görüşe göre ise sekiz kişilik Urayneli bu grup develerin yanına gitmek istediler.459 

Hz. Peygamber de sadaka develerinin460 bazı tariklere göre ise kendi develerinin461 

yanına gitmelerine izin verdi.  Burada Hz. Peygamber’in insanların müşkillerini 

çözmek için bir doktor gibi reçete yazması, yol göstermesi son derece önemlidir. 

Hz. Peygamber, sıhhatlerine kavuşmaları için onları, Kuba’ya bağlı 

Medine’ye altı mil uzaklıktaki Ayr dağının yakınındaki zü’l-Cedre gönderdi.462 İbn 

Hişâm da ise Medine yakınındaki bir dağın bulunduğu Cemâ’(الجماء) mevkiine 

gönderildiği463aktarılmaktadır. Her ne kadar rivayetteki yerler farklı olsa da 

gönderiliş amacı aynıdır. O da Temiz havanın, oksijenin fazla bulunduğu dağ etekleri 

olması ve develerin o civarlarda otlatılması sebebiyle Rasûl-i Ekrem, onları oraya 

sıhhat bulmaları için gönderdi. Hz. Peygamber, devlet başkanı olarak halkının 

sağlığından birinci dereceden sorumlu olması sebebiyle onların sağlığına iyi gelir 

düşüncesiyle bu izni verdi. Onların o mevkiye gitmelerini söylemesi tamamen 

bilinçlidir. Yani tedavi olmalarını sağlayacak bitkinin o mıntıkada bitmesi ve tedavi 

                                                                                                                                                                     
akdini bozarak İslâm'dan rücu etmek talebinde bulundukları”na dair diğer kaynaklarda her hangi bir 
bilgiye ulaşamadık. Buna bağlı olarak da bu bilginin kendi içerisinde sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. 
Şöyle ki bu bilgiden şu anlaşılmaktadır. Urayneli bu grup Medine’ye geldikten sonra iklim olarak 
umduklarını bulamadılar. Hatta bunu da uğursuzluğa yorarak yaptıkları işin, biatin kendileri için hayır 
getirmediğini anladılar. Bunun içinde İslâm’dan rucu etmek için izin istediler. Hz. Peygamber’de 
onları bu düşüncelerinden vaz geçirmek içinde yukarıdaki öneride bulundu. Bir kere, Urayneli bu grup 
tarih ve hadis kaynaklarından anlaşıldığı üzere sorunları İslâm’la değil Medine’nin havasıyladır. 
Gerekçelerinde de bunu açıkça ifade etmişlerdir. Farz edelim ki İbrahim Canan’ın dediği gibi bu grup, 
İslâm’dan rucu’ etmek istediklerini Hz. Peygamber’e söylemiş olsunlar. Hz. Peygamber gibi her işini 
itina ile yapan birisi tedbirini almadan onları, develerle birlikte otlağa gönderir miydi? Onları İslâm’da 
tutabilmesi için yaptığı bu davranış doğru mu? Kur’ân-ı Kerim’in ayetlerine ters değil mi? Yaptığımız 
çalışmalar neticesinde ulaştığımız kanaat şudur: Urayne ve Ukl kabilelerine ait bu grup, Hz. 
Peygamber’e İslâm’dan rucu edeceklerine dair bir kelimeye ulaşamadık. Sadece Medine’nin nemli 
havasında dolayı önceki yaşamlarını aratmayacak develerin otladığı alanlara gitmek için bir istekte 
bulunmuşlardır. Hatta bu isteklerinde de iyi niyetli olmadıkları Medine’den ayrılır ayrılmaz başka bir 
rivayete göre develerin otlağına ulaşıp sıhhatlerine kavuşmaları akabinde işledikleri cinayet ve 
gasptan anlaşılmaktadır. Kısaca, İbrahim Canan’ın aktardığı bu bilgiye yukarda söylediğimiz 
gerekçeler nedeniyle biz bu düşünceye katılmıyoruz. Bkz: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VI, s, 193. 
458 Buhârî, Kitâbu’z-Zekât, 69. 
459 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, XV, s, 37. şayet bu rivayet sahihse 
Medine’ye Hz. Peygamberin huzuruna gelerek Müslüman olan Ukl ve Urayne kabile mensuplarının 
imanlarında samimi olmadıkları, kötü planlarını uygulamak için bir araç olarak kullandıkları bilgisi 
temellenmiş olmaktadır. Çok kısa zamanda bu hain saldırıyı, eşkıyalığı yapmaları bu kişilerin 
niyetlerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kanaatimizde bu doğrultudadır. 
460 Buhârî, Kitâbu’z Zekat, 69; III, s, 1431. 
461 “..Develerinizin bulunduğu yere çıkmamıza izin verseniz..” isteğinden onların Rasûlullah’ın kendi 
develerini kastettikleri açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bkz: ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, I, s, 182-183.   
462 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. 
463 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236. 
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edecek tıbbî karışımın onu yiyen develerin bevllerinde bulunması bunun delilidir. 

Hz. Peygamber, onların şifa bulması için oraya göndermeden önce onlara bu 

develerin hem sütlerinden hem de bevllerinden464 içmelerini tavsiye etti465, 

içmelerine izin466, ruhsat verdi.467 Başka bir tarikte ise onların develerin sütlerinden 

ve bevllerinden içmelerini -tedavi olmaları için - emretti denilmektedir.468  

Bu grup gösterilen mevki’e giderek orada zayıflıktan kurtulmak için develerin 

sütlerini hastalıktan kurtulmak için de sidiklerini içtiler. Bunun üzerine kısa bir süre 

sonra eski sıhhatlerine kavuştular.469 Şöyle ki semizlenmelerinden dolayı yüzlerinde 

zayıflıktan eser kalmadı.470 Hatta İbn Hişâm, onların o kadar kilo aldıklarını hatta 

karınlarında yağdan büklümler meydana geldiğini aktarmaktadır.471 Görüldüğü gibi 

bu rivayette, bu grup gösterilen mevkiye gidip belli bir süre söylenilen tavsiyeleri 

tuttuktan ve sıhhatlerine kavuştuktan sonra aşağıda detaylı bir şekilde aktaracağımız 

şu menfur saldırıda bulunmuşlardır. Yakalandıkları hastalıktan kurtulan Ukl ve 

Urayneli bu sekiz kişi bir gün sabah erkenden develeri alarak kaçmak isterken Hz. 

Peygamber’in azatlı kölesi ve çobanı olan Yesâr yanına birkaç kişi alarak onlara 

engel olmak istedi. Gözleri dönmüş bu insanlar kendilerini engellemeye çalışan 

çobanı karşı koyması sebebiyle etkisiz hale getirdikten sonra onun ellerini ve 

ayaklarını kestiler. Ayrıca ölünceye kadar da diline ve gözlerine diken batırarak ona 

                                                           
464 Arapların, deve sidiği ile tedavi ettikleri sabittir. Müteahhir İslâm tabiplerinden olan Dâvûd 
Antâkî’nin “Tezkire”’sinde umumiyetle deve sidiklerinin tıpta kullanıldığını zikretmektedir. Hatta 7 
türlü hastalığa deva olduğunu söylemektedir. Hayâtu’l-Hayvân sahibi Demîrî: “Deve sidiğinin ciğer 
vereminde fayda verir ve cimâda ziyâdelik yapar”diyerek deve sidiğinin iki tıbbı özelliği olduğunu 
beyan etmektedir. Kısaca Tıp uzmanları deve bevlinin şu hastalıklara fayda verdiğini belirtirler. 
Bunlar: Ciğer veremine, mide hastalığına, ishal’e, cimâya katkı sağlar vd.  ayrıntılı bilgi için bkz:  
Mehmed Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, I, s, 356, XII, s, 5754. Bu hadiste develerin idrarının 
temiz olduğuna dair bir hüküm mevcut değildir sadece bu Uraynelilere zaruret gereği verilmiş bir 
ruhsattır. “Zaruretler mahzuratları mubah kılar” hükmü bunu ifade eder. Bkz: İbrahim Canan, Kütüb-
i Sitte, VI, s, 194–195. Develer çölde marsama otu yedikleri için onların sidikleri ve sütleri tedavi için 
ilaçların içine konurdu. Günümüzde bu hoş karşılanmayabilir. Ancak sağlığımız için nice tadı hoş 
olmayan ilaçları içtiğimiz malumdur. Onun için buna tedavi açısından bakıldığında yanlış anlamaların 
önüne geçilmiş olur. Bir tarike göre devletin, zekât develeri vardı. Diğer bir tarike göre ise Hz. 
Peygamber’in kendi develeri otluyordu. Bkz: M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, XIII, s, 122.. 
465 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, XV, s, 37. 
466 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236–237; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. 
467 Buhârî, Kitâbu’z Zekat, 69. 
468 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38, Kitâbu’t-Tıbb, 29, Kitâbu’l-Vudû’ 71;Ebû Dâvûd, Kitâbu’l Hudûd, 3. 
469 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 236–237; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; 
Buhârî, Kitâbu’l-Vudû’ 71; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157. 
470 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151. 
471 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 237. 
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işkence ettiler. Daha sonrada bu kişler, develeri sürerek oradan hızlıca ayrıldılar.472 

Enes’ten aktarılan bir diğer rivayete göre ise, Hz. Peygamber, tedavi olmaları için 

onları, birkaç sütlü deve ve çobanla birlikte istenilen yere gönderdiğinde bu kişiler, 

Harra Mevkii’ne vardıklarında daha önce Müslüman olduklarını söylemelerine 

rağmen irtidat ettiler sonra da Rasûlullah’ın görevlendirdiği çobanı öldürerek 

develeri sürüp götürdüler.473 Bu rivayetten açıkça anlaşılmaktadır ki bu kişiler, daha 

önce planladıkları oyun gereği Medine’ye gelerek Müslüman olmuşlardır. Bunda 

samimi olmadıkları da çok kısa zamanda işlemiş oldukları bu suçla ortaya 

çıkmaktadır. Hz. Peygamber’in onları develerle birlikte şifa bulmaları için 

gönderdiğinde onların Medine’den uzaklaştıktan hemen sonra çobanı öldürüp 

develeri sürerek kaçırmaya yeltenmeleri bunun açık delilidir.  

Bu cinayet ve gasp olayı, onların ne kadar süfli duygulara sahip birer eşkıya 

olduklarını gözler önüne sermektedir. Müslim’in Enes’ten aktardığı rivayete göre 

Urayne kabilesine mensup bu caniler, birden çok çobanı öldürmüşlerdir.474 Ancak 

rivayette öldürülen kişilerin isimleri hakkında her hangi bir bilgi verilmemiştir. 

Görüldüğü üzere Ukl ve Urayneli bu sekiz kişi, hem cinayet hem de hırsızlık 

suçlarını bir arada işlemişlerdir. Bu sırada oradan geçen Amr b. Avf oğullarına 

mensup bir kadın, olan biteni yani Yesâr’ın öldürülme haberini Müslümanlara 

bildirdi.475 Diğer bir rivayette ise yaralı diğer çoban Rasûlullah’a gelerek: 

“Arkadaşımı öldürdüler ve develeri de alıp götürdüler.”476 diyerek bu acı olayı haber 

verdi. Ukl veya Urayne kabilesine mensup bu sekiz kişilik grup, Hz. Peygamber’in 

bu kadar iyiliğine teşekkür edecekleri yerde işi ihanete dökerek ona nankörlük 

etmişlerdir. Özellikle Buhârî’nin Enes’ten rivayetle aktardığı şu bilgi son derece 

manidardır.  İslâm’ın ilk üniversitesi olup aynı zamanda fakir ve dışardan gelen 

misafirlerin ağırlandığı Ashâb-ı Suffe de Hz. Peygamber’in huzuruna gelen Ukl 

kabilesinden bir cemaatin ağırlanmış olması kendilerine verilen değerin büyüklüğünü 

gözler önüne sermektedir.477 Hatta yukarda aktardığımız bazı rivayetlere göre 

                                                           
472 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157. 
473 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38, Kitâbu’t-Tıbb, 29, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151; Zehebî, Târîhu’l-
İslâm, II, s, 356; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157-158. 
474 Müslim, Kitâbü’l-Kasâme,  1671. 
475 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66. 
476 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 356-357. 
477 Buhârî, Kitâbu’s-Salât, 58. 
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Medine’ye gelen bu insanların hasta oldukları düşünüldüğünde Hz. Peygamber’in 

nasıl bir kadirşinaslık örneği gösterdiği daha iyi anlaşılmaktadır.  

 Onların yapmış oldukları bu ihanet hakkında kaynaklarda yukarıda 

aktardığımız gibi farklı rivayetler bulunmaktadır. Birinci rivayete göre; 

kadirşinaslıktan, iyilikten anlayamayan bu insanlar Rasûlullah’ın tavsiyelerini 

tutmaları sonucunda tekrar eski sağlıklarına kavuştuktan sonra; ikinci rivayete göre 

ise sütlü develerle birlikte Medine’den epey uzaklaştıktan hemen sonra nefislerine 

uyarak Rasûlullah’ın çobanı olan Yesâr’ın elini ve ayaklarını keserek onu 

öldürmüşlerdir. Bununla da yetinmeyen bu grup çobanı öldürdükten sonra onun 

gözlerine ve diline diken batırarak ona eziyet etmişlerdir. Hatta ölünceye kadar da 

onu bu hal üzere bırakmak suretiyle ölümünü seyretmişlerdir. Hunharca bir 

işkencenin ve katlin ardından devlete ait başka bir tarike göre ise Hz. Peygamber’e 

ait develeri sürerek yanlarında götürmüşlerdir.478  

Bu menfur saldırı Hz. Peygamber başta olmak üzere Müslümanları çok üzdü. 

Çünkü yapılan iyiliklere ihanetle karşılık verilmişti. Bu cinayet haberi sabah 

erkenden Hz. Peygamber’e ulaştı.479 Rasûlullah, vakit geçirmeden Ensâr’lı genç 

bahadırları480 Kürz b. Câbir el-Fihri481 komutasında yirmi kişilik bir birliği 

Uraynelileri, yakalamaları için arkalarından gönderdi.482 Onlarla birlikte bir kâif- iyi 

bir iz sürücü- de gönderdi.483  

Hz. Peygamber, birliği uğurladıktan sonra Ebû’z-Zübeyr’in aktardığı hadise 

göre onlar hakkında şöyle beddua etti: “Allah’ım yolları onlara gösterme, yolları 

                                                           
478 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 66-67; İbn  Hişâm, es-Sîre, IV, s, 237; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; ez-
Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  I, s, 182-183.  Vâkıdî ile İbn Sa’d’a göre, canilerin kaçırdıkları sütlü develerin 
sayısı on beş olup bunlardan birisinin adı Hınâ’(الحناء)dır. Hz. Peygamber, develerin yanına geldiğinde 
develerin içerisinde Hınâ’(الحناء) adındaki deveyi göremeyince, Seleme’ye onun nerede olduğu hemen 
sorması bu deveyi çok sevdiğinin bir işaretidir. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66-67. Suçluların 
kaçırdıkları sütlü develerden Hınâ’(الحناء) adındaki deveyi yolda keserek yediler. Dolayısıyla bu 
hırsızların ellerinden on dört deve kurtarılabilmiştir. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66-67; İbn Sa’d, et-
Tabakât, II, s, 93. Bir rivayete göre ise bu on beş sağmal devenin hepsi Hz. Peygamber’e ait olup 
zekât develeriyle birlikte karışık olarak Kubâ dolaylarındaki otlaklarda otluyorlardı. Bkz: Ahmed 
Davutoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst., 1978, VIII, s, 295-296. 
479 Buhârî, Kitâbu’l-Vudû’ 71. 
480 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357. 
481 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66-68; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 237; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; 
Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 157. Bu haydutları yakalamak için gönderilen birliğin komutanı 
Saîd b. Zeyd idi. Bkz: M. Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, VIII, s, 3915. 
482 Vâkıdî, Kürz b. Câbir komutanlığına gönderilen birlikteki askerlerin isimleri ayrıntılı olarak 
aktarmıştır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 67-68. 
483 Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357. 
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onlara bir deve derisinden daha dar yap.” buyurdu. Bu beddua üzerine Allah, 

onların gözlerini kör etti bunun üzerine de onlar, yollarını bulamadılar.484 Kürz b. 

Câbir komutasındaki birlik suçluları, Harre’de geceleyip sabah kahvaltılarını 

yaptıkları sırada onları kuşatarak yakaladı. İbn Kayyım’ın Ebû’z-Zübeyr’den 

aktardığı hadise göre suçluların yakalanmasında Hz. Peygamber’in yukarıda yaptığı 

beddua sebebiyle yollarını bulamamaları etkili olmuştur.485  Bu hainler, elleri 

bağlanarak Medine’ye getirildi.486 Bu sırada Hz. Peygamber, sellerin toplama yeri 

olan Zeğâbe’de487 olduğu için birlik oraya gelerek Rasûlullah ile buluştular.488  

Hz. Peygamber, Yesâr’ı öldürdükleri gibi onlarında öldürülmelerine 

hükmetti. Sonra cezaların infazı için süvarilere emir vererek suçluların ellerini ve 

ayaklarını kestirdi. Ayrıca çobanın gözlerine diken batırmaları sebebiyle gözlerine de 

mil çektirdi. Sonrada onlar, ölünceye kadar güneş’in yakıcı sıcaklığına terk 

edilmişlerdir.489  Müslim’in Enes’ten aktardığı rivayete göre ise bu eşkıyaların 

                                                           
484 İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd,  III, s, 1241; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye, II, s, 158. Rahmet ve 
merhamet timsali olan Hz. Peygamberin beddua etmesi tarihte enderdir. Bu da gösteriyor ki bu habis 
olay Rasûlullah’ı, derinden sarsmıştır. Ancak bu üzüntüsü kendinden çok ashâbını, ümmetini 
sevmesinden kaynaklandığı inkâr edilemez bir gerçektir. Lakin Rasûlullah’ın Peygamberliği yanında 
bir devlet başkanı olup toplumda huzur ve güveni tesis etmekle birinci dereceden sorumlu adil bir 
devlet başkanıydı. Yaptığı bu iyiliğe çobanının hunharca öldürülerek ve develeri gasp edilerek 
nankörce karşılık verilmesi karşısında bu bedduası doğaldır. 
485 İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd  III, s, 1241. 
486 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. 
487 Vâkıdî, birliği Hz. Peygamberle karşılaşılan alanı “ بالغا بة  ” kelimesiyle ifade etmiştir. Bu kelime 
orman anlamına gelip Hicaz bölgesinin iklimini göz önüne aldığımızda bizim bildiğimiz şekilde bir 
ormanlık alandan söz edilmediği anlaşılacaktır. Onun için kanaatimiz ağaçların normalin üzerinde çok 
olduğu bir alanda karşılaşıldığını aktarmaktadır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Sa’d, et-
Tabakât, II, s, 93. 
488 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sekiz kişilik bu grubun suçları 
kabarıktı. Yaptıkları zulüm ve işledikleri cürüm gereği bu eşkıyalara misli ile mukâbele edildi. İlahi 
kanun da bu doğrultuda hareket edilmesini Müslümanlara tavsiye etmekteydi. (Bakara 2: 194.) 
Haksızlığa mahal vermemek için cezalandırılmaları gerekiyordu. 
489 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38, Kitâbu’t-
Tıbb, 29, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151; Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671; Ebû Dâvûd, Kitâbu’l 
Hudüd, 3; Nesâî, Tahrîmü’d-Dem 7. Bazı rivayetlerde ise çiviler, şişler kızdırılıp vücutları 
dağlatıldıktan sonra elleri ve ayaklarını kesildiğini aktarmaktadır.  Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357-
358. Hatta İbn Hişâm  “ سمل أعينهم ” cümlesini dipnotta “فقأ ها” kelimesiyle açıklamaktadır. Bu kelime 
gözlerini oydu, çıkardı anlamı gelmektedir. ‘onların gözlerini oydu’ ibaresi bazı hadis kitaplarında yer 
almaktadır.  Şöyle ki bu anlamlarda kullanılan kelime “سمر”  olup rivayetlerde: “onların gözlerini 
oydu, oydurdu, oydular”şeklinde tercüme edilmiştir. Ancak biz, bazı tariklerde bulunan bu ifadeden 
yola çıkarak gözlerine mil çektirdi şeklinde tercüme ettik.  Kanaatimizce bu ibareler gözlerine mil 
çekildiğini kastetmek için kullanılmıştır. Çünkü mil çekilen göz işlevi yitirmesinden dolayı temelde 
mil çekme ile oymanın arasında fark yoktur. Çünkü İki uygulamada da göz asıl işlevini 
kaybetmektedir. Sadece görüntü noktasında bir fark vardır. Yani gözün oyulması etik açısından biraz 
daha itici ve kötüdür. Kısacası bizim bütün rivayetleri göz önüne alarak ulaştığımız kanaat suçluların 
gözlerine mil çekildiği doğrultusundadır. Ayrıca birinci manada yapılan tercümeler yanlış anlamalara 
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ellerini ve ayaklarını Hz. Peygamber kesmiştir.490 Bu cezalandırmadan sonra da 

onlar, ölünceye kadar Hara mevkiinde bulunan taşların yanına öylece bırakıldı. 

Kendilerine su verilmedi491, kanlarının kesilmesi için yaralarına dağlama da 

yapılmadı. Bir görüşe göre, onların cezaları ölüm olması nedeniyle yaraları 

bağlanmamış ve kendilerine su verilmemiştir.492 Bu rivayeti, Hz. Peygamber’in 

risâletine yakıştıramadığı için meşkûk görenlerde yok değildir. Bu görüşte olanlara 

“Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi”’nin mütercimlerinden 

Ahmed Naim, delilleriyle rivayetin sahih olduğunu ortaya koymaktadır. Sebep olarak 

da Kütüb-i Sitte’nin en kavî ve en sahih dört kitabı sayılan; Buhârî, Müslim, Ebû 

Davud ve Nesaî de yirmi beş tarikle sabit olmasını delil gösterir. Ayrıca bunlara ilave 

olarak da birden çok Sîyer, Tabakât ve Meğâzi kitaplarını kaynak gösterir. Sonuç 

olarak da bu kadar farklı kaynaklarda çeşitli tariklerle anlatılan bu hadis hakkında 

şüphe etmenin hiçbir Müslüman’ın kârı olmadığını vurgulamaktadır.493  Kanaatimize 

göre cezalandırmanın tabiatında bu gibi istenmeyen durumlar her zaman var 

olagelmiştir. Onun için hoşa gitmeyen bir neden sebebiyle rivayeti tümüyle inkâr 

etmek doğru değildir.  

Suçlulara su verilmemesi hakkında kaynaklarda Rasûlullah’ın sarih bir sözü, 

emri yoktur. Daha doğrusu böyle bir bilgiye ulaşamadık.  Dolayısıyla da Hz. 

Peygamber’in bu olaydan haberi ve izni olmama ihtimali söz konusudur. Ancak 

bundan haberinin olduğu ihtimali de yok değildir.494 Sonuç olarak her ne kadar hoşa 

giden bir sahne olmasa da çobana yapılan işkencenin sıcak üzüntüsü sebebiyle bu 

şekilde hareket edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Suçluların gözlerine mil çekilip diri 

diri Harre mevkiine atılmaları, onların çobanı aynı şekilde öldürmeleri nedeniyle, 

benzer bir cezalandırmadan ibarettir. Bu hadisi anlamada âlimler ihtilaf 

                                                                                                                                                                     
yol açması kaçınılmazdır. Buhârî’nin Enes’ten Ebû Dâvûd’un ise Vüheybin Eyyüb’ten aktardığı 
rivayet bizim düşüncemizin doğruluğunu ispatlamaktadır. Şöyle ki: “Rasûlullah, çivileri istedi onlar 
kızartıldı ve (suçluların) gözlerine (mil) çekildi.” Bkz: Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151, Ebû 
Dâvûd, Kitâbu’l Hudüd, 3; Nesâî, Tahrîmü’d-Dem 7.  
490 Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671. 
491 Buhârî,  Kitâbü’l –Vudû’, 71, I, s, 356, Kitâbu’z Zekat, 69; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357–358; 
Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671. 
492 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 357–358; Müslim, Kitâbü’l-Kasâme, 1671; Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-
Hudûd, 3. 
493 ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, I, s, 182–184. 
494 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VI, s, 194. 
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etmişlerdir.495 Bu konuyla ilgili Kadı İyâz: “Öldürülmesi farz olan bir kimse su 

istese, kasden mâni olup kendisine su vermeyerek iki azabın birlikte tatbik 

edilmesinin meşrû olmayacağında ulemânın ittifak ettiğini belirtir.”496 İmam Nevevî 

bu görüşe itiraz ederek: “Bu sahîh hadiste beyan olunmuştur ki, mürtedler çobanı 

öldürmüş, İslâm’dan dönmüşlerdir.-böylece birden çok suçu birlikte irtikap 

etmişlerdir.- Şu halde ne su istemede ne de başka hususta kendilerine hürmet 

kalmaz.”497diyerek ona cevap vermektedir. Her iki görüşün haklı tarafları olmakla 

birlikte kanaatimiz birinci görüş doğrultusundadır. 

Ebû Kılâbe, bu rivayetin akabinde bu kadar şiddetli bir cezanın verilmesinin 

en önemli etkenlerin başında şunları saymıştır: Hırsızlık yapmaları, adam 

öldürmeleri, imana girdikten sonra küfre dönmeleri bu cürümleriyle de kalmayarak 

Allah’a ve Rasûlu’ne karşı fiili bir harp açmış olmaları nedeniyle bu cezaya 

müstahak olduklarını belirtmiştir.498 Ebû Kılâbe, bunlara ilave olarak yeryüzünde 

fesat çıkarmaya çalışmalarını da neden olarak göstermektedir.499 Ebû Kılâbe’nin bu 

tespitleri onların suç dosyalarının ne kadar kabarık olduğunun bir delilidir.  

Vâkıdî ile İbn Sa’d, İbn Hişâm’dan farklı olarak bu cezalardan sonra ayrıca 

onların asıldıklarını belirtirler.500 Bu bilgiyle ilgili İbn Hişâm ve hadis kitaplarında 

herhangi bir bilgiye ulaşamadık. İslâm, öldürürken bile adaleti gözeterek 

mensuplarına güzel öldürmelerini emretmiştir. Onlar, çobanı işkence ederek 

öldürmüşlerdir. Ancak onu asmamışlardır. Cezada misliyle cezalandırılırsa adil olur. 

Kısâs’ın içinde taşıdığı espri de budur. Dolayısıyla da bu asılmayla ilgili rivayet, 

korkutmaya yönelik aktarılmış olabilir. Kanaatimizce bu iki tarihçi, yukarıda 

aktardığımız grubun öldürülmesi akabinde indirilen şu ayetten yola çıkarak rivayetin 

sonuna bunu eklemişlerdir. “Allah ve Rasûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde 

(hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya 

asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları 

                                                           
495 Ayrıntılı bilgi için bkz: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VI, s, 193–207. 
496 Ahmed Davutoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VIII, s, 296–297; İbrahim Canan, Kütüb-i 
Sitte, VI, s, 194–195. 
497 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VI, s, 194–195. 
498 Buhârî, Kitâbu’l-Vudû’ 71; Kitâbu’z-Zekât, 69; ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, I, 181–182. 
499 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 151. 
500 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. 
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yerden sürülmeleridir…”501 Kısaca Vâkıdî ile İbn Sa’d’ın aktardığı bu bilginin zayıf 

olduğunu düşünüyoruz. 

Hz. Peygamber’in Ukl ve Urayneli bu topluluğu cezalandırmasından sonra 

başka bir görüşe göre ise cezalandırmadan önce Mâide süresinin yukarıda meâlini 

verdiğimiz otuz üçüncü ayeti nazil oldu. 502 Katâde, kendisine anlatıldığına göre bu 

ayetin, yukarıdaki kişiler hakkında nazil olduğunu söylemiştir.503 Dolayısıyla bir 

rivayete göre suçlular, nazil olan Mâide süresinin otuz üçüncü ayeti kerimesi 

hükmünce elleri ve ayakları çaprazlanma kesildikten sonra diğer bir rivayete göre ise 

cezanın infazının gerçekleşmesinden sonra bu ayet nazil olmuştur.504 Ve böylece bu 

olay bu ayetin nüzul sebebini, oluşturdu. Bizim kaynaklardan yaptığımız çalışma ve 

edindiğimiz kanaat, kısaca muharebe505 ayetinin onlarla ilgili olarak nazil olduğu 

doğrultusundadır. Bazı rivayetlerde muharebe ayetinin Hz. Peygamberi itâp için 

indiği iddia edilmektedir. Ancak İbn Ömer, bu iddiayı reddederek şöyle der: 

“Rasûllah’ın verdiği ceza sırf o gruba aitti. Bu ayet ise onların dışında Allah’a karşı 

savaşanların hakkında nazil oldu ve göz oyma, göze mil çekme cezası kaldırıldı…” 

diyerek yukarıdaki iddiaya itiraz etmiştir.506 Kanaatimizce bu itiraz yerinde bir 

cevaptır. Muhammed b. Sîrîn, yukarıda rivayet edilen olayın Hadler indirilmeden, 

meşru kılınmadan önce vuku bulduğunu belirtmektedir.507  

Ukl ve Uraynelilere verilen ceza Hz. Peygamber zamanında başka hiç 

kimseye tatbik edilmemiştir. Ayrıca Vâkıdî’nin aktardığı bilgiye göre Hz. 

Peygamber, bu cezalandırmadan sonra hiçbir kimsenin ne dilini kestirmiş, ne gözüne 

mil çektirmiş508 ne de elini ve ayağını kestirmiştir.509 Dolayısıyla bu durum Hz. 

Peygamber’in yirmi üç yıllık gibi uzun bir zaman diliminde, Risâlet görevinde ender 
                                                           
501 Mâide, 5: 33. 
502 Mâide 5: 33. 
503 Nesâî, Tahrîmü’d-Dem 7; Zehebî, Târîhu’l-İslâm,  II, s, 356. 
504 Ahmed Davutoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VIII, s, 296-297;  Sadık Albayrak, Rahmet 
ve Savaş Peygamberi, İst., 1983, s, 291-292. 
505 Muharebe hakkında mezheplerin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için bkz: Ahmed 
Davutoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VIII, s, 296-297. 
506 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l Hudûd, 3, XV, s, 35. Ebû’z-Zinâd, Allah’u Teâlanın bu cezalandırma üzerine 
Rasûlullah’ı îtab etti. Ve bu gibi durumlar üzerine de Mâide süresini otuz üçüncü ayetinin indirildiğini 
söyler. Bunun da bir azarlama olarak değerlendirir. Onun içinde şu ifadeyi kullanır: “ .... عا تبه اهللا في ذلك
…” uyarmak için başka bir deyişle dikkatini çekmek için ayrıntılı bilgi için bkz: Ebû Dâvûd, Kitâbu’l 
Hudûd, 3, XV, s, 35; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VI, s, 195–196. 
507 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l Hudüd, 3. 
508 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66-67; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. 
509 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66-67. 
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bir olaydır.  Hz. Peygamber’in hayatı boyunca vermiş olduğu cezaların en 

büyüklerinden birisi hiç kuşkusuz budur. Hatta en ağır ceza olduğunu şu rivayetten 

anlamaktayız. Haccac b. Yusuf es-Sekâfi, valiliği sırasında bunu merak etmiş olacak 

ki Enes b. Mâlik’e bir mektup yazarak Rasûlullah’ın verdiği en büyük ceza nedir 

diye sormuştur. Hz. Enes de ona yukarıdaki cezalandırmayı haber vermiştir.510 

Katâde, Enes’ten aktardığı rivayete göre:  Hz. Peygamber, bu olaydan sonra sadaka 

vermeyi teşvik ederek müsle yapmayı nehyetti.511 Hz. Peygamber’in vermiş olduğu 

bu ceza bu tip hareketlerde bulunmak isteyenlere gözdağı vermesi nedeniyle 

önemlidir. O dönemde böyle bir olayın daha cereyan etmemiş olması Rasûl-i 

Ekrem’ın kararının ne kadar doğru ve isabetli olduğunun delilidir. Şayet bu kişiler 

cezalandırılmamış olsa idi o dönemde buna benzer birçok vak’aya daha şahit 

olunabilirdi.  

Vâkıdî ile İbn Sa’d’a göre bu olay hicretin altıncı yılının Şevval ayı içerisinde 

oldu.512 İbn Hişâm’a göre ise, vakıa zü-Kared dönüşünden sonra olmuştur.513İbn 

Sa’d, olayın Kubâ civarında olup -deve yürüyüşüyle- Medine’ye yaklaşık olarak altı 

mil uzaklıkta olan Ayr dağının yanında gerçekleştiğini aktarmaktadır.514Ana 

kaynaklarda onların, İslâm’a girmelerinden ne kadar bir süre sonra bu cinayeti 

işledikleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Rivayetlerden anlaşılan bu acı 

olayın, çok kısa bir süre sonra meydana geldiğidir. Bu kişilerin Müslüman 

olmalarının üzerinden bir sene geçmeden bu işi yaptıklarını söyleyebiliriz.515  Ahmet 

Önkal, yukarıdaki cezalandırmanın haklı ve gerkli olduğunu şu ifadelerle ortaya 

koymaktadır: “Verdikleri söze ve ahde ihanette bulunan, imanlarından sonra haktan 

                                                           
510 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l Hudüd, 3. 
511 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 38. 
512 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 66; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 356. 
Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi’ni yapan Ahmed Davutoğlu, bu hadisenin nübüvvetin altıncı 
yılında vukû’ bulduğunu belirtmektedir. Ancak burada yazar büyük bir yanlışın içerisine düşmüştür. 
Çünkü olay Medine döneminde olmuştur. Hâlbuki yazar’ın belirttiği nübüvvetin altıncı yılı Mekke 
dönemi içerinde olup henüz o dönemde cihâd farz kılınmamıştır. Bu nedenle bu bilgi yanlıştır. 
Kanaatimizce hocamız, hicretin altıncı yılı diyeceği yerde yanlışlıkla nübüvvetin altıncı yılı demiştir. 
Yani bu hatanın hicret kelimesi yerine nübüvvet kelimesinin yazılmasından kaynaklanmış olduğunu 
düşünüyoruz. Yoksa böyle bariz bir hatayı nasıl izah edebiliriz. Şerh etmiş olduğu hadislerde geçen 
bilgiler bile kendisini yalanlamış olur ki bu büyük bir çelişkidir. Bkz: A. Davutoğlu, Sahîh-i Müslim 
Tercüme ve Şerhi, VIII, s, 296. 
513 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 237. 
514 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 93. 
515 Onlar, develerin yanında üç ay kalmışlardır. Bkz: M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, XIII, s, 122.   
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dönüp irtidat eden, cinayet işleyen ve İslâm Devleti’nin mallarını çalan dinsiz 

eşkıyaların cezası ibret-i âlem için işte bu olmalıydı.”516 

Netice olarak Ukl ve Urayneli bu grubun suçlarını kısaca maddeleyecek 

olursak: Çoban’ı haksız yere öldürmelerinden dolayı kâtildirler, develeri çalmaları 

sebebiyle hırsızdırlar, Müslüman olduktan sonra dinden çıkarak Allah ve Rasûlune 

harp açmaları dolayısıyla hem mürted hem de muhariptirler. Bu suçlar alt alt 

konulduğunda o günü hukuk sisteminde verilecek en uygun ceza hiç kuşkusuz 

ölümdür. Hz. Peygamber, bu grubu çobanı öldürmeleri nedeniyle kısâs gereği 

öldürtmüştür.  

 

II. YAHÛDİLERDEN ÖLDÜRÜLMESİ EMREDİLENLER 
A. Medineli Yahûdilerden Öldürülmesi Emredilip de Öldürülenler  

Hz. Peygamber’in risaleti yirmi üç yıl sürmüştür. Bu sürenin on üç yılı 

İslâm’ın doğduğu Mekke de on yılı da İslâm’ın gelişip bir devlet olduğu Medine’de 

geçmiştir.  Mekke döneminde Kureyşli müşrik şâirler, Hz. Peygamber başta olmak 

üzere onun değerleriyle alay ederek ve aleyhte bir kamuoyu oluşturarak İslâmiyet’in 

yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Bu sıkıntılı mücadele döneminde Yahûdiler, 

Müslümanların güçlenmelerine engel olmak için Kureyş’e destek veriyorlardı. Bunu 

da gizli buluşmalarla yapıyorlardı. Böylece de Yahûdiler, Kureyş’in İslâmiyet’i yok 

etmek için yaptığı mücadelenin dışında kalmış görünüyorlardı. Yahûdilerin çıkarcı 

anlayışları gereği bu yöntemle mücadele ettikleri ortadadır. Onlar, Bedir savaşına 

kadar silahlı mücadeleye de kalkışmamışlardır. Ancak bu zaferden sonra Yahûdiler, 

açıktan Müslümanlara olan kinlerinden dolayı putperest Kureyş’i şiirleriyle 

mallarıyla desteklemişlerdir. Bu ittifaka Müslümanlar, Hz. Peygamberin 

önderliğinde sabır, metanet ve dik duruşları sayesinde karşı koyarak onların 

girişimlerini bu şekilde boşa çıkarmışlardır.517 

Müslümanların Yahûdiler ile ilişkileri Mekke dönemine dayanmaktadır. 

Ancak sıcak ilişkiler hicretle Medine’de yapılan toplumsal sözleşme ile barış 

içerisinde başlamıştı. Tarihe yön verecek olan Hicret Kureyş’i rahatsız ettiği gibi 

Yahûdileri de rahatsız etmişti. Özellikle de beklenen ahir zaman Peygamberi 
                                                           
516 Ahmet Önkal, Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s, 322. 
517 İmâdüddîn Halîl, Muhammed Aleyhisselam çev: İsmail Hakkı Sezer, Konya, 2003, s, 328-329. 
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Yahûdilerin atası İshâk’ın (a.s) değil de Arapların atası İsmail’ın (a.s) soyundan 

olmasından dolayı ümitleri boşa çıkınca Yahûdiler, Müslümanların gelişinden 

memnun olmamışlardı. Çünkü Medine de güçlenen Müslümanlar onların çıkarlarına 

ters geliyordu. Yahûdiler, hicretle birlikte baskılarını, etkinliklerini birçok alanda; 

siyasî, ekonomik, politik, iktisadî ve sosyal yönden üstünlüklerini kaybetmişlerdi. 

Hz. Peygamber, Yahûdilere Müslümanların gelişinden memnun olmamalarına 

rağmen onlara gayet iyi davranmış onlarla huzur ve barış içerisinde yaşamak 

gayesinde olduğunu ispat etmek için de onlarla vatandaşlık antlaşması yaparak bu iyi 

niyetini onlara göstermek istemişti.518 Hz. Peygamberin bu olumlu düşüncesine 

Yahûdiler, çıkarları gereği zaman kazanmak için bu vatandaşlık antlaşmasına taraftar 

olduklarını göstermek için olur verdiler.519 Bedir savaşından sonraki münferit olarak 

ve topluluk halinde Yahûdilerin Müslümanların aleyhinde yaptıkları faaliyetler bunu 

desteklemektedir.  

Medine, etrafı kaya ve dağlarla çevrili sulu ve bereketli topraklara sahip bir 

yerdi. Bu sebeple de hem ziraata hem de yerleşmeye müsaitti. Hicretten önce Medine 

toplumunda siyasî, ekonomik ve fikrî alanda tamamen hâkimiyet ve insiyatif 

Yahûdilerin elindeydi. Hiç kuskusuz bu başarıda en büyük pay ticaretle 

uğraşmalarına aittir. Başardıkları en iyi ekonomik iş faizdi. Bu sömürü politikasıyla 

Yahûdiler, insanları kendilerine muhtaç duruma getiriyorlardı.520 

Medine’de Müslümanların yanında müşrik Araplar ve Yahûdiler de vardı. 

Hatta toplumun çoğunluğunu gayri Müslimler oluşturuyorlardı. Hz. Peygamber, 

Medine’ye hicret ettikten sonra orada ilim, adalet, rahmet, şefkat, hürriyet, eşitlik 

gibi eskimeyen değerler üzerine Medine’de site devletini kurdu.  Rasûlulullah, 

burada yaşayan Yahûdilere diğer insanlara olduğu gibi sıcak davrandı. Şöyle ki 

onların cenazelerini gördüğünde ayağa kalkarak onlara saygı gösterirdi. Aynı ortamı 

paylaşacakları için de bağlayıcı hükümler içeren Medine vesikasında onları ümmetin 

içinde sayarak onların varlığını yasal olarak kabul ettiğini gösterdi. Bu antlaşma ile 

Müslümanların Müslüman olmayan topluluklar ile ilişkileri yasal olarak güvence 

altına alındı. Dinleri farklı olduğu halde farklı kesimlerin aynı bir devletin çatısı 

                                                           
518 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 261–264. 
519 İmâdüddîn Halîl, Muhammed Aleyhisselam, s, 330. 
520 Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, çev: Nurettin Yıldız, İst., 2007, s, 58-59. 
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altında huzurlu bir şekilde yaşanılması amaçlandı. Vesika; yasama, yürütme ve yargı 

hakkında önemli kararlar içermektedir.521 

Muhammed Hamidullah’ın ilim dünyasına kazandırdığı bu vesikanın522 

içerisine baktığımızda Yahûdiler ilk önce kabul ettikleri bu yazılı anayasanın şu 

maddelerine sonradan fiilî ve kavlî olarak ihanet etmişlerdir:    “…..Müslümanlara 

tabi olan Yahûdiler, bu anayasayı kabul ederek şehir-devleti sınırları içerisinde yer 

alarak sınırlarını koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. “Tek bir ümmet olduklarını..” 

belirten ikinci madde ile Müslümanlar ile Yahûdiler arsındaki siyasi birlikteliğe 

vurgu yapılmıştı.“Medine şehri, Müslümanlar ve Yahûdiler tarafından anlaşma 

gereği nöbetleşe korunacaktı.” Yirmi üçüncü madde ile üzerinde ihtilafa düştükleri 

her konuyu Hz. Peygamber’e götürüleceğini kabul ettiler. Bu şekilde Rasûlullah’ın 

mutlak hâkimiyetini yani devlet reisliğini kabul etmiş oluyorlardı. “…Muhakkak ki 

bu sahifede gösterilen (Müslümanlara ve Yahûdilere) kimselere harp açanlara karşı 

onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Ve bu (kaidelere) mutlaka riayet 

edilecek, bunlara aykırı hareket edilmeyecekti.” “Hiçbir kimse müttefikine karşı bir 

cürüm îka edemez. Ve muhakkak ki zulmedilene yardım edilecektir.” Maddesiyle hile 

ve vefasızlık yasaklanmıştı. “Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edenler himaye 

altına alınacaklardır.” maddesiyle dışardan gelecek tehlikelere içerden yardım 

yolları kapatılmış oldu. (Müslümanlar ile Yahûdiler) Yesrib’e yani Medine’ye 

                                                           
521 Medine Vesikası’nın Bedir savaşından sonra yapıldığını bildiren rivayetler vardır. Ancak en 
meşhur görüş Hicretin birinci yılı içerinde yapıldığıdır. Hicretin beşinci ayında düzenlenmiştir. Bkz: 
Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 43–44. Ekrem Ziya Umerî, 
Medine Anayasasıyla ilgili Prof. Yusuf Iş’ın, şu görüşünü aktarmaktadır:  “Yusuf Iş; -Bu belgenin-
Hukuk bakımından önemine rağmen, fıkıh ve sahih hadis kitaplarında geçmediği” gerekçesiyle bu 
belgenin uydurma olduğunu iddia etmektedir.  Ekrem Ziya Umerî, delilleri aktardıktan sonra : “Hadis 
kitaplarında tamamı yok diye, belgeyi uydurma sayamayız. Hadis kitapları, maddelerden önemli bir 
bölümünü parça parça nakletmişlerdir .”diyerek Yusuf Iş’ın görüşüne katılmamaktadır. Bizim de 
kanaatimiz bu doğrultudadır.  Ayrıntılı bilgi için bkz: Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, s, 99-100. 
522 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 202–206. Medine Vesikası’nın ne zaman 
yapıldığı noktasında iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre Bedir gazvesinde öncedir. 
Taberî’nin aktardığı şu bilgi bunu destekler niteliktedir. Yahûdiler, Müslümanların aleyhine kimseye 
yardım etmeyeceklerine dair anlaşma yapmışlardı. Ancak Bedir zaferi sonucunda kinlerini dışarı 
çıkararak anlaşmayı bozdular. Diğer görüşe göre ise Bedir sonrası Ka’b b. Eşref’in öldürülmesinden 
sonradır. Ebû Dâvûd’un aktardığı hadise dayanmaktadır. Yani birinci görüş tarihçilerin ikinci görüş 
ise hadisçilerin diyebiliriz. Hadisçilere göre, Ebû Dâvûd’un aktardığı bilgi diğer tarihi rivayetten daha 
kuvvetlidir. Bu iki rivayeti birbiriyle bu şekilde dövüştürmektense onları alt alta koyarak bir 
değerlendirmede bulunduğumuzda şu çözüme ulaşıldığı görülecektir. Yahûdiler ile bu anlaşma 
Hicrete müteakip yakın bir zamanda Bedir savaşından önce imzalanmış olup Ka’b b. Eşref’in 
öldürülmesinden sonra ise anlaşma yeniden yazılarak tekit edilmiştir. Dolayısıyla da her iki rivayetin 
ortası bu şekilde bulunmuş olmaktadır. Bkz: Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, s, 102-103. 
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dışardan yapılacak saldırılara karşı yardımlaşma yapacaklardı. Orayı birlikte 

koruyacaklardı. “…Allah bu sahifede/yazıda gösterilen maddelere en doğru ve en 

mükemmel şekilde riayet edenlerle beraberdir.”523 maddesiyle de yapılan bu 

anayasaya tam bir sadakat istenmektedir. Özellikle bazı maddeleri konumuzla 

doğrudan alakalı olduğu için onlar üzerinde durmak istiyoruz. Anlaşmanın 43. 

maddesinde; Yahûdiler hiçbir koşulda Mekke’li müşrikler ile Müslümanların 

aleyhinde bir antlaşma yapmayacaklar, onları himaye etmeyecekler ve onlara yardım 

etmeyeceklerdir. Yahûdilerin özellikle ihlal ettikleri madde bu maddedir. Bu sebeple 

de hem anayasaya hem de devlete bir ihanet söz konusudur. Böyle ağır bir suçun 

cezası da hiç kuşkusuz ağır olacaktır. O da, bu suçu işleyenlerin öldürülmesidir. 

Kısaca Medine Vesikası, vatandaşların uyması gereken temel kurallar manzumesidir. 

Dolayısıyla da her ferdi bağlayıcı hukuk kurallardır.524 Hz. Peygamberin 47 

maddelik toplumsal sözleşmenin birçok maddesinde tarafların maddelerde ifade 

edilen konularda “sadakate” vurgu yapan bu maddeleri yazdırması gelişi güzel 

konulmamıştır. İlerde karşılaşacağı sorunları ileri görüşlüğüyle sezerek Yahûdilere 

uygulayacağı hareketlere anayasal bir dayanak oluşturmuştur. Medine’deki Yahûdi 

kabilelere yapılan muamele bunun tarihi delilidir. Konumuzda işlediğimiz 

Medine’deki şahıslarda bunun kapsamına girmektedir.  

Bu antlaşma, İslâm’ın ve Müslümanların geleceği bakımından son derece 

önemliydi. Çünkü Mekke’li müşrikler Müslümanları yok etmek için Medine’ye 

saldırmak için fırsat kolluyorlardı.525 İslâm’ın yayılması için uygun bir ortam 

oluşturabilmek için hem içten hem de dıştan tevhide gelecek tehditleri bertaraf etmek 

için Yahûdiler ile siyasi bir yapılanmaya gidilmiştir.526 Yapılan bu anayasanın hangi 

yılda yapıldığı ve ayrıca tek nüsha olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. 1 ile 23. maddeler hicretten hemen sonra kaleme alınmışken 24 ile 47. 

maddeler ise bedir savaşından sonra anayasaya sonradan ilave edilmiştir.527 Ünlü bir 

İslâm alimi olan M. Hamidullah, bu antlaşmanın İslâm devletinin ilk anayasası 

                                                           
523  Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 202-209, md: 23, 37/b, 42, 43, 44, 46.  
524 Ali Bulaç, Asr-ı Saadette Birarada Yaşama Projesi:Medine Vesikası, Bütün Yönleriyle Asr-ı 
Saadet’te İslâm, Ed., Vecdi Akyüz, İst. 1995,  II, s,180-195. 
525 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj, s,116. 
526 Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, s, 248-249. 
527 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 212. Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla 
Münasebetleri, s, 248-260. 
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olduğunu hatta dünya tarihinde bir devletin hazırlamış olduğu ilk yazılı anayasa 

olduğunu belirterek önemine vurgu yapmıştır.528 

Medine’de İslâm düşmanlığı yapan ehli kitap bir zümreydi. Yahûdiler 

özellikle şu yönlerden İslâmiyet’e ve onun mensuplarına saldırırlardı: İslâmî 

değerlerle alay, Rasûlullah’ı küçük düşürücü istihza ve Müslüman kadınlarının 

namuslarına dil uzatmak gibi. Temel olarak bu yollarla İslâm’a ve onun 

mensuplarına yapılan sözlü sataşmaya Müslümanlar her ne kadar yalancı şâir ve 

şâirelerin dedikodularına kulak asmasalar da müminlerin gönüllerinde psikolojik bir 

rahatsızlığa sebep olurdu. Özellikle söylenen bu şiirler, İslâm düşmanı kişi ve kişiler 

tarafından yayılarak kısa zamanda İslâmiyet aleyhinde bir kamuoyu oluşturmasından 

dolayı tehlikeli olmaya başlamıştı. Hâlbuki Medine Vesikası gereği Yahûdiler 

Müslümanların müttefiki idi. Bunu dikkate almayan Yahûdi şâirler, Rasûlullah’a ve 

İslâm’a savaş açmış oldular. Hz. Peygamber, hem devlet başkanlığı vasfıyla hem de 

temsil etmiş olduğu dine yapılan bu menfur saldırılara sessiz kaldmadı.  Öldürülmesi 

emredilen Yahûdilerin ekserisi şâir olmakla birlikte Rasûl-i Ekrem’in zararlı 

faaliyetlerine son verilmesini istediği Yahûdiler şunlardır: Asmâ bnt. Mervân, Ebû 

Afek, Ka’b b. Eşref, Ebû Râfi, İbn Süneyne, Zeyneb bnt. Hâris ve Kinâne b. 

Rebî’’dir. Son üç kişinin konumu yani cezalandırılmasına neden olan etkenler 

diğerlerinden farklıdır. İsimlerini verdiğimiz Medine ve Hayber’deki bu Yahûdi 

kişileri tarihi verilere bakarak detaylı bir şekilde anlatacağız. 

 

1. Ebû Afek(أبو عفك) 

Ebû Afek,  Amr b. Avf oğulları Yahûdilerinden yaşlı bir kişi idi.529 

Rasûlullah,  Medine’ye Hicret ettiğinde Ebû Afek bir asrı geçmiş olup 120 yaşına 

basmıştı. İlerlemiş yaşına rağmen bu Yahûdi, yerinde rahat durmayarak insanları Hz. 

                                                           
528 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 206; Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla 
Münasebetleri, s, 257. Anlaşmaya aykırı davrandıkları her durumda ahde vefa göstermeleri için 
çağrıda bulunulmuş ama Kureyş’in kışkırtması vb. sebeplerden dolayı vefasızlık ederek anlaşmayı 
takmayarak Rasûlullah’ı öldürme teşebbüsleri başta olmak üzere affedilmez cürümler işlemeleri 
nedeniyle sırasıyla Kaynuka, Nadîr oğullarının Medine’den çıkarılması Kureyza oğullarının da 
Hendek savaşındaki ihanetlerinden dolayı cezalandırılması ile bu vesika yürürlükten kalkmış oldu. 
Bkz: İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s, 118–119. :  İhsan Süreyya Sırma’ya 
göre İnsanları yönlendirmede etkili rol oynayan medya günümüzde olduğu gibi o dönemde de 
Yahûdilerin elindeydi. Başka bir deyişle Rasûl-i Ekrem aleyhinde çalışma yapan medyayı onlar 
motive ediyorlardı. Bkz:  İhsan Süreyya Sırma, Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi, s, 44–46. 
529 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 163; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 28; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 138;  
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Peygamber’e karşı kışkırtan,530onu ayıplayan, kınayan şiirler söylerdi.531 Onun bu 

hareketleri, çalışmaları İslâmiyet’in aleyhinde bir kamuoyu oluşmasına neden olurdu. 

Dolayısıyla da bu durum Müslümanları, zor duruma düşürür ve İslâm dininin 

yayılmasına bir engel teşkil ederdi. Bu nedenle de onun söylemiş olduğu bu 

şiirlerden Hz. Peygamber çok incinirdi.532  

M. Asım Köksal ile Serdar Özdemir, Ebû Afek’in asıl isminin Hâris b. 

Süveyd533, İsmail Hakkı Atçeken ise Hâris b. Süveyd b. Sâmit534 olduğunu 

aktarmışlardır. Ancak verilen bu isim Ebû Afek’ten başka biridir.  Burada bir bilgi 

yanlışlığı göze çarpmaktadır. Çünkü kaynak gösterilen İbn Hişâm, Ebû Afek’in 

öldürülmesi bahsini aktarırken vermiş olduğu şu bilgi bunu gözler önüne 

sermektedir: Rasûlullah, Hâris b. Süveyd b. Sâmit’i öldürttüğü zaman onun (Ebû 

Afek’in)münâfıklığı belli oldu demektedir.535 Bundan da açıkça anlaşılıyor ki Hâris 

b. Süveyd, Ebû Afek değildir. Hatta İbn Süveyd öldürülünce Ebû Afek’in bunun 

intikamını almak için Hz. Peygamber’e karşı hicviye yazması536 da bizim bu 

tespitimizi desteklemektedir. Ayrıca İbnü’l-Esîr’in sahâbileri tanıtmak amacıyla 

kaleme almış olduğu “Üsdü’l Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe”537 ile İbn Hacer el-

Askalâni’nin “el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe”538 aldı eserlerin vermiş olduğu bilgilere 

baktığımızda; Hâris b. Süveyd’in asıl isminin Ebû Afek olduğu noktasında herhangi 

bir bilgi verilmemesi de bunu doğrulamaktadır. Hâris b. Süveyd’i Münâfıklardan 

öldürülmesi emredilen kişiler başlığı altında sonraki satfalarda detaylı bir şekilde 

işleyeceğiz. Ayrıntılı bilgi için oraya bakılabilir. Bu yanlışı düzelttikten sonra 

konumuza döndüğümüzde; 

                                                           
530  Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 163;  İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s,28; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 138. 
531 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 551. 
532 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I,s,163; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 28; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 138. 
533 M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, IX, s, 235; Serdar Özdemir, Hz. Peygamber’in Seriyyeleri, İst, 
2001, s, 179. 
534 İsmail H. Atçeken, Hz. Peygamber’in Yahûdilerle Münasebetleri, İst., 1996, s, 96. 
535 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 232. 
536 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VIII, s, 180. 
537 İbnü’l-Esîr’in ayrıca şu bilgileri de vermesi bu gerçeği ortaya koymaktadır. Hâris b. Süveyd, Benî 
Amr b. Avf’tan birisi olan (جال س)Celâs’ın kardeşidir. Mücezzer b. Ziyâd’ı Uhud günü suikastle 
öldürdü. Çünkü Mücezzer, Cahiliyye dönemindeki Buâs savaşlarında Süveyd b. Sâmit’in babasını 
öldürmüştü. İbnü’l-Esîr,  Peygamberimiz onun bu sucu ve irtidat etmesi sebebiyle öldürttüğünü 
aktarmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l Ğâbe, I, s, 397. 
538 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. İbn Hacer’in, burada Hâris b. Süveyd b. Sâmit hakkında bilgilere 
baktığımızda onun Ensâr’dan olup Evs kabilesine mensup olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca onun önce 
Müslüman olup sonra irtidat ettiği aktarılmıştır. 
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Ebû Afek’in bu düşmanlığı ve zararlı propagandaları, Rasûlullah’ın Bedir 

gazvesinden Allah’ın yardımıyla zaferle Medine’ye dönmesiyle daha da artmış kin 

ve haset duyguları kabarmıştı.539 İçindeki bu düşmanlığı Ebû Afek, bir şiirinde: 

“Ben, uzun zamandır yaşamaktayım. Evlerde ve toplantı yerlerinde insanlardan 

Kayle’nin oğulları540 (Ensâr) kadar, çağrıldığı zaman müttefiklerinin davetlerine 

koşarak icabet eden, sözlerinde duran, taahhütlerini yerine getiren bir toplum 

görmedim. Dağlar yıkılsa, yerinden oynasa onlar aldanmazlardı! Onlara gelen 

binekli bir kişi onları dağıttı. Çeşitli şeylere helaldır, haramdır, dedi. Şayet siz 

güçlülüğü veya mülkü tasdik etseydiniz Yemen hükümdarlarından bir Tubba’a tabi 

olurdunuz. (Hâlbuki siz ona bile boyun eğmediniz)”541diyerek içinde beslediği kini 

söylemiş olduğu bu şiire dışarı vuruyordu.  

Kaynaklarda Ebû Afek’in öldürülmesiyle ilgili farklı rivayetler vardır. Bu 

rivayetleri tahlil etmeden aktarmak yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Acaba Rasûl-i 

Ekrem, doğrudan onun öldürülmesiyle ilgili bir emir verdi mi? Yoksa bu yaşlı 

Yahûdi şâirin hakaret vari şiirlerine kızan bir Müslüman gidip onu öldürdü mü? Yani 

bu öldürülme olayında Hz. Peygamberin sözlü bir emri ve izni var mı yok mu? Her 

iki rivayet hakkında kaynaklarda bilgi bulunmaktadır. Şimdi rivayetlere 

baktığımızda: Birinci rivayette göre Rasûlullah’ın isteği üzerine gerçekleşmiştir. 

Şöyle ki: İbn Hişâm’daki rivayete göre: Ebû Afek yukarıda verdiğimiz şiirini 

söyleyince Hz. Peygamber’in şahsında İslâm’a olan düşmanlığını açıktan ortaya 

koyunca Rasûlullah: “َمن لي بهذا الخبيث” “Bu habisi benim için kim (katledecektir)?” 

başka bir deyişle “Bu habisten bizi, kim kurtaracaktır?”542 buyurarak bir istekte 

bulundu. Bunu duyan Bekkâ’ilerden birisi olup543 ve Hz. Peygamber ile Bedir 

gazvesine katılmış olan 544 Sâlim b. Umeyr gidip Ebû Afek’i öldürmüştür.545 

                                                           
539 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s,163. 
-Kayle bir kadın ismi olup Evs ve Hazreç kabileleri ona nisbet edilir. Bkz: İbn Hişâm, es : اوالد قيلة 540
Sîre,  II, s, 232, iki nolu dipnot.  
541 Vâkıdî, el-Meğâzî, I,s, 175; İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 232. 
542 İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 233. 
543 Vâkıdî, el et-Meğâzî,  I,s, 163; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 28. 
544 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 28. 
545 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 232–233. İbrahim Canan’da Rasûlullah’ın: “Bu habisten bizi kim 
kurtaracak?” diyerek Ebû Afek’in öldürülmesine işaret ettikten sonra infaz’ın gerçekleştiğini 
aktarmaktadır. Bkz: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VIII, s,180. 
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İkinci rivayete baktığımızda ise -aşağıda- Asmâ bnt. Mervân’la ilgili ikinci 

rivayette olduğu gibi bir nezir sonucunda bu eylemi gerçekleştirdiği ifade 

edilmektedir. Şöyle ki: Ebû Afek’in bu tahrik dolu sözlerini duyan Neccâr 

oğullarından olan Sâlim b. Umeyr kendi kendine şöyle dedi: “Ebû Afek’i öldürmek 

veya onun yanında ölmek nezrim olsun.”546  diyerek fırsat kollamaya başladı. Bir yaz 

gecesi Ebû Afek, Amr b. Avf oğullarının bahçesinde uyuyordu. Yerini öğrenen 

Sâlim b. Umeyr, gizlice yanına yaklaşarak onu öldürüp sonra da hızlıca oradan 

uzaklaştı.547 Ebû Afek’in feryadını duyanlar koşarak yanına gelip birbirlerine: 

“Acaba Onu kim öldürdü?”  “Vallahi onu kimin öldürdüğünü bilseydik bizde onu 

öldürürdük”548 dediler. Daha sonrada Ebû Afek’i gömdüler.549  

Rivayetlere baktığımızda; İbn Hişâm’ın aktardığı birinci rivayette; Hz. 

Peygamber’in bizzat emri üzerine oradaki sahâbelerden birisi tarafından yerine 

getirilmiştir. Bu olaydan sonra Hz. Peygamber’in Asmâ’da olduğu gibi olumlu ya da 

olumsuz bir söz söyleyip söylemediği noktasında her hangi bir bilgi kaynaklarda 

yoktur. İkinci rivayette ise; Rasûlullah’ın herhangi bir emri veya isteği söz konusu 

değildir. Tamamen Sâlim b. Umeyr’in onun zararlı şiirleriyle İslâm’ın ilerlemesine 

engel olması sonucunda kendi kendine almış olduğu bir karardır. Bu rivayette 

konunun anlatılışı diğer rivayette olduğu gibi birden öldürülme olayının vuku 

bulmasıyla bitirilmiştir. Dolayısıyla da Rasûl-i Ekrem’in tepkisi nasıl oldu onu 

bilemiyoruz. Bu rivayeti doğru kabul edecek olursak o zaman her fert toplumu ve 

milleti için zararlı gördüğü kişi ve zümreleri liderine sormadan öldürme işine 

kalkışmasına dayanak teşkil eder ki bu bazen toplumda kapanmaz yaralara neden 

olur. Onun için kanaatimiz böyle hayati bir meselenin Rasûl-i Ekrem’in bilgisi 

olmadan gerçekleşmeyeceğidir. Buna delilimizde bu ve benzeri olaylarda aşağıda 

Asmâ bnt. Mervân’da aktırdığımız rivayette Hz. Peygamber, şayet kendisinden 

habersiz bir cezalandırma olmuşsa onunla ilgili olumlu ya da olumsuz bir tavır 

takınmasıdır. Usame b. Zeyd ile Halid b. Velid’i sıcak savaş esnasında yaptıkları 

yanlış davranışlarından dolayı hoşnutsuzluğunu belirtmesi buna tarihi delildir. Ayrıca 

ikinci rivayeti veren kaynakların seriyye başlığı altında vermesi ve özellikle de İbn 
                                                           
546 Vâkıdî, el-Meğâzî, I,s,163;  İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 28; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 138. 
547 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I,s,163; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 138. 
548 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I,s, 163 
549 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I,s, 163;  İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 28. 
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Sa’d’ın konuya şöyle bir giriş yapması: “ Sonra- Allah'ın elçisi- Hicretten sonraki 

20. ayın başlangıcında, Salim b. Umeyr el-Amr'ın Yahûdi olan Ebû Afek'e karşı 

seriyyesi” Hz. Peygamber, tarafından görevlendirildiği izlenimi vermektedir.550 

Hicretten kısa bir zaman sonra Ebû Afek’in öldürülmesi manidardır. Şöyle ki Hz. 

Peygamber, bundan sonra İslâm aleyhinde ileri geri konuşarak insanları 

Müslümanlar aleyhine kışkırtanların artık yaptıkları yanları kâr kalmayacaktır 

görüntüsü vermesi açısından önemlidir. Çünkü Rasûlullah’ın bütün iyi niyet ve 

davranışlarına karşı İslâm düşmanları hep kötülükle karşılık vermişlerdir. Onların 

tevhide karşı giriştikleri tüm olumsuz ve yıkıcı davranışları sonucunda güzellikten 

anlamayan bu tip insanların anladığı dilden karşılık verilmesi zaruret olmuştur. 

Çünkü bu,  toplumda huzurun ve barışın selameti için gerekli bir tedbirdir. 

Zamanında alınmayan tedbirler çok daha ağır sonuçlar götüreceği tarihle sabittir. 

Tevekkül ve tedbir noktasında çok hassas olan Hz. Peygamber, hiç vakit geçirmeden 

işe en yakından başlamıştır. Şöyle ki hicretin 20. ayında kendileriyle anlaşma 

yapılmış olan Amr b Avf Yahûdilerinden Ebû Afek adındaki şâiri İslâm’ı ve 

Müslümanları aşağılayan şiirler yazması nedeniyle öldürtmüştür. Bu olay, Bedir 

savaşının akabinde hicretin ikinci yılı Şevval ayı içerisinde vuku bulmuştur.551 Ebû 

Afek’i öldüren sahâbe Sâlim b. Umeyr, Beni Amr b. Avf’ın kardeşidir.552 Mustafa 

Âsım Köksal, Belazûrî’den aktardığı bilgiye göre Ebû Afek, Hz Ali tarafından 

öldürüldüğü de zikredilmektedir.553 Ancak bu bilgiyi destekler başka bir rivayete 

ulaşamadık. İbn Hişâm, Vâkıdî ve İbn Sa’d gibi ilk dönem tarih kaynakları ittifakla 

Ebû Afek’in Sâlim b. Umeyr tarafından öldürüldüğünü aktarması Hz Ali ile ilgili 

rivayetin zayıflığının bir göstergesidir. Kanaatimiz de bu doğrultudadır. 

İhsan Süreyya Sırma, “İşte Önderimiz Hz. Muhammed” adlı çalışmasında 

onun cezalanmasına neden olarak: “Bedir zaferi sonrasında bu açık zaferi küçük 

görücü, Müslümanları, aşağılayıcı, tahkir edici makaleler yazmaya başlamasını” 

gösterir.554 Çağdaş tarihçi hocalarımızdan İsmail H. Atçeken’ ise onun küfür dolu 

                                                           
550 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 28. 
551 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 164; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 28. 
552 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 233. 
553 Mustafa Âsım Köksal, İslâm Tarihi, IX, s, 235. 
554 İhsan Süreyya Sırma, İşte Önderimiz Hz. Muhammed, İstanbul, 2004, s,78-79. 
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şiiri üzerine cezalandırıldığını söyler.555 Kaynaklarda Rasûl-i Ekrem’in, Sâlim b. 

Umeyr’e doğrudan bir emir verdiğine dair bir bilgi zikredilmemiştir. Ancak Sâlim b. 

Umeyr’in “Bu habisi benim için kim katledecektir?” çağrısı üzerine bu eylemi 

gerçekleştirdiği kanaatimizce daha doğrudur. Asmâ bnt. Mervân ile ilgili ikinci 

rivayetin tahlilinde yaptığımız açıklama burada da geçerlidir. Yani, insan hayatını 

ilgilendiren bu kadar önemli bir olay Hz. Peygamber’in bilgisi dâhilinde olmadan 

gerçekleşmiş olması çok zayıftır.  

 

2. Asmâ bnt. Mervân( عصماء بنت مروان) 

 Beni Ümeyye b. Zeyd Yahûdilerinden556 şâir bir kadın olup Hatme 

oğullarından Yezid b. Zeyd557b. Hisni’l Hatmiyyî’nin558 nikâhı altındaydı. Söylediği 

şiirlerle İslâm’ı ve Müslümanları ayıplar, insanları Müslümanlara karşı şiirleriyle 

kışkırtırdı.559 Bu faaliyetinden geri durmayan bu şâire, Rasûlullah başta olmak üzere 

mü’minlere eziyet ederdi.560 O, Müslümanların ayıplarını araştırır ve İslâm dinine 

hakaret ederdi.561 Kin ve nefret dolu sözleriyle Müslümanları ve Hz. Peygamber’i 

kötüleyen bir kadındı.562 

 Ebû Afek, öldürüldüğü zaman Asmâ bnt. Mervân münâfıklığını, düşmanlığını 

belli etti.563 Bu şâir kadın bu yeteneğini İslâmiyet’i ve onun mensupları olan 

Müslümanları karalamakta kullanırdı. Hz. Peygamber ve onun ashâbına taş atmadan 

bir an olsun geri durmazdı. Abdullah b. el-Hâris b. el-Fudeyl’in babasından aktardığı 

şu rivayet bunu doğrulamaktadır: “Ey Malik, Nebît, Avf oğulları! Ey Hazrec oğulları! 

Sizden olmayan yabancı birine uydunuz. O ne Murad ne de Mezhic kabilesindendir. 

Büyüklerimizin başlarını kestikten sonra yemeğim tiridi umulduğu gibi ona umut 

                                                           
555 İsmail H. Atçeken, Hz. Peygamber’in Yahûdilerle Münasebetleri, s, 96–97. 
556 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,161; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 233; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 27; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 136. 
557 İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 233. 
558 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 161. 
559 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 233; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 27. 
560 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s,233; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 27. 
561 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 550. 
562 Sadık Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamberi, s, 223. 
563 İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s,233; Bazı kaynaklarda ise Asmâ bnt. Mervân’ın ölümüne müteakip 
hicretin 2.yılı Şevval ayında Ebû Afek öldürülmüştür. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s,164; İbn Sa’d, et-
Tabakât,  II, s, 28. Yani Asmâ, Ebû Afek’ten önce öldürülmüştür. 
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bağlıyorsunuz.”564Görüldüğü gibi Asmâ bnt. Mervân bu şiirde yabancı, garip birisi 

olarak Hz. Peygamberi kastetmekte ve ondan umut beklemelerinden dolayı da 

Ensâr’ı küçümsemektedir. Böylece toplumda Rasûlullah’a karşı bir kamuoyu 

oluşturmaya çalışmaktadır. Bu zararlı şiirlere Müslüman şâirlerden Hassân b. Sâbit 

reddiye türünden şiirle karşılık vermiştir. Hassân onun aksine Hz. Peygamber’e 

destek veren ona kucak açan Ensâr’ı övücü şiir söyleyerek Asmâ bnt. Mervân’ın 

mensubu olduğu Hatme oğullarının soy ve şeref noktasında Medineli 

Müslümanlardan geri olduklarını şiirinde ifade ederek ona cevap vermiştir. 

Konumuzun sınırlarını aşacağı için bu şiiri detaylı olarak burada vermeyi uygun 

bulmuyoruz. Ancak Hassân b. Sâbit’in şu mısraları Rasûl-i Ekrem’in incindiğinin 

açık bir delilidir: “…Girişleri ve çıkışları şerefli, ırkı Mecit olan bir yiğiti sarstı. 

Fiilleri ve Nesebi şerefli, ırkı Mecit bir kahramanı sarstı..”565  

İhsan Süreyya Sırma, “Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi” adlı 

çalışmasında Mervân kızının öldürülmesinde o zaman’ın medya fonksiyonu gören, 

şiirlerinde İslâm ve Peygamber düşmanlığını işlemesi ve Hz. Peygamber’e yazdığı 

hakaret vari şiirlerinden dolayı daha da ileri giderek küfür içerikli şiirleri bardağı 

taşıran son damla olmuştur demiştir.566  

 İslâm Tarihi kaynaklarında Asmâ bnt. Mervân’ın öldürülmesiyle ilgili farklı 

rivayetler vardır. Konumuzun iyi anlaşılması için bu rivayetlerin çıkış noktası son 

derece önemlidir. Çünkü birinci rivayette Hz. Peygamber Asmâ’ın bu incitici 

sözlerinden dolayı onun öldürülmesi için kesin bir emri vardır. Yani Rasûlullah’in 

emri doğrultusunda Mervân’ın kızı öldürülmüştür. İkinci rivayete göre ise Hz. 

Peygamber’in bu kadını öldürmesi için her hangi bir görevlendirme emri yoktur. 

Asmâ bnt. Mervân’ın kendi kabilesinden birisi olan Umeyr b. Adiyy, nezri 

doğrultusunda onu öldürmüştür. Dolayısıyla Umeyr’in bu işi kendi başına planlayıp 

gerçekleştirdiği şeklindedir. Şimdi bu iki rivayet ve bunları destekleyen diğer 

rivayetlere baktığımızda birinci rivayete göre; İbn Hişâm, Asmâ bnt. Mervân’ın 

katlini anlatırken şu rivayeti aktarmıştır. Onun Rasûlullah’ı hedef alan şiiri Rasûl-i 

Ekrem’e ulaşınca: “َأال آخٌذ لي من ابنة مروان ؟” “Dikkat edin. Mervân’ın kızından benim 

                                                           
564 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 233. 
565 İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 233–234 
566 İhsan Süreyya Sırma, Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi, s, 47. 
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için (onun başını kim) alacaktır?” dedi. Rasûlullahın bu sözünü o sırada yanında 

bulunan Hatme oğullarından Umeyr b. Adiyy işitti. O gecenin akşamı Asmâ bnt. 

Mervân’ın evine giderek onu öldürdü. Sonra sabahleyin Rasûl-i Ekrem’e gelerek: 

“Ya Rasûlullah! Ben o kadını öldürdüm” dedi. Bunu duyan Hz. Peygamber : “Ey 

Umeyr! Allah’a ve Rasûlune yardım ettin” buyurarak memnuniyetini ifade etti. 

Devamında Umeyr b. Adiyy, kendisine bir sorumluluk olup olmadığını sordu. 

Rasûlullah’ın cevabı: “Onun hakkında iki dişi keçi bile lazım gelmez.” 567  buyurdu. 

Yani cevabı hayır oldu. Birinci rivayet doğrultusunda bazı rivayetler de vardır. 

Bunlardan biri İmam-ı Kastallâni’nin verdiği bilgiye göre Hz. Peygamber, kimseye 

İbn Hişâm’da geçtiği üzere “Mervân’ın kızından benim için başını kim alacaktır?” 

türünden herhangi bir soru sormadan direk Umeyr’e emrederek: “Git, İslâm’ı 

kötülüyen ve sözleriyle beni inciten kabilenden olan Mervân kızı Asmâ’ adındaki 

mel’un kadını öldür.” şeklindedir.568 Sadık Albayrak’ta “Rahmet ve Savaş 

Peygamberi Hz. Muhammed’in Hayatı” adlı çalışmasında Hz. Peygamber’in 

Umeyr’e : “Git bu mel’un kadını öldür.” diye emrettiğini söyler. Devamında da 

Rasûlullah’ın: “Artık o ne rezalete ve ne de hiddete sebep olur.”569 buyurarak 

şerrinden inananların kurtulduğunu ifade etmiştir.  

Vâkıdî’nin Abdullah b. el-Hâris’ten naklen anlattığı ikinci rivayete göre ise; 

 Bu şâir kadının Rasûlullah’a ve onun şahsında Müslümanlara sataşması 

Hatme oğullarından Umeyr b. Adiyy b. Hareşe b. Ümeyye’ye ulaşınca Umeyr’in 

morali bozuldu. Bunun üzerine kendi kendine Rasûl-i Ekrem, Medine’ye sağ salim 

olarak döndüğü takdirde Asmâ bnt. Mervân’ı öldüreceğine dair söz verdi. Ve yaptığı 

bu nezri de Bedir savaşından sonra gerçekleştirdiği ifade edilmektedir.  Olay şöyle 

anlatılmaktadır: Umeyr: “Ey Allah’ım! Eğer Rasûlullah, Bedir’den Medine’ye (sağ 

olarak) dönerse sana nezrim olsun. Ben o kadını öldüreceğim.” diyerek bu şâir 

kadının ileri gittiğini, kötülük saçan dilinin susturulması gerektiğini düşündü. Hz. 

Peygamber, Bedir harbinden Medine’ye döndükten sonra Umeyr b. Adiyy nezrini 

yerine getirmek için hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 25. gece yarısı Asmâ bnt. 

                                                           
567 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 234. 
568 İmam-ı Kastallânı, Mevâhib-i Ledünniyye, I, s, 101. 
569 Sadık Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamber, s, 223. 
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Mervân’ın evine giderek onu öldürdü.570 Umeyr b. Adiyy, Mervân’ı öldürdüğü 

gecenin sabahında sabah namazını Medine’de Hz. Peygamberle birlikte kıldı. Namaz 

bitiminde Rasûlullah, Umeyr’e bakarak: “Mervân’ın kızını öldürdün mü?” diye 

sordu. Umeyr soğukkanlı bir şekilde: “Evet, öldürdüm! Babam sana feda olsun ya 

Rasûlallah!”571 dedi. Bu şâir kadının öldürülmesi için Hz. Peygamberden herhangi 

bir izin almadığı için Umeyr biraz korkuyordu. Umeyr: “Ya Rasûlullah! Bana 

bundan bir şey var mı? Yani bir mesuliyet var mı?” diye bir soru sordu. Başka bir 

rivayette ise: “Ya Rasûlullah! Acaba hata mı ettim?”572 dediğinde Rasûlullah: “Onun 

hakkında iki dişi keçi bile lazım gelmez.”573 buyurarak onu rahatlattı. Diğer bir 

rivayette ise Hz. Muhammed: “Sana bu hususta ne bir kan talebi ne de bir ihtilaf 

vardır.”574 “Onun kanı hederdir. Sana karşı çıkacak kimse yoktur.”575 buyurarak 

onun bu fiilini tasdik ve takdir etmiştir. Daha sonra, Hz. Peygamber çevresindekilere 

dönerek: “Allah ve Rasûlune gizlice yardım eden birisine bakmak istediğiniz zaman 

Umeyr b. Adiyy’e bakınız!”576 buyurdu. Rasûlullah, bu sözleriyle Umeyr’in bu 

davranışından ne kadar mesrur olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in takdir 

ettiği Umeyr b. Adiyy’in gözleri iyi görmezdi. Çünkü o, gözlerinden biraz 

rahatsızdı.577  Bu sebeple Hz. Ömer: “Şu a’ma ya mı?” diye onun gözlerinin 

rahatsızlığını dile getirince bundan hoşlanmayan Rasûl-i Ekrem: “Ona a’ma deme! O 

tam görüşlüdür.”578 Yani gözlerindeki kusur pek önemli değildir buyurarak ikinci 

kez onu onurlandırmıştır. Kısaca bu rivayette Umeyr b. Adiyy, Rasûlullah’ın ve 

Müslümanların onun bu şiirlerinden kurtulabilmesi için öldürülmesi gerektiği 

düşüncesiyle onu öldürmeyi kafasına koyup bu şekilde dindaşlarına zarar veren bir 

kimseyi öldürerek onlara faydalı olurum düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. 

                                                           
570 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 27-28 
571 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 136. 
572 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 550-551. 
573 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 234; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 28. 
574 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 161; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 234. 
575 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 550-551. 
576 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161. 
577 İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 28. Hz. Peygamber’in Umeyr’e “Git bu mel’un kadını öldür.” emri 
kafalarda bazı sorulara neden olmaktadır. Şöyle ki: Acaba Rasûlullah, böyle önemli bir olaya 
gözlerinde bir rahatsızlığı olan Umeyr’i niçin seçti? Cevap olarak İmam-ı Kastallâni’: Umeyr’i 
Asmâ’nın kabilesinden olmasından dolayı kimsenin ondan şüphelenmemesini sağlamaya yönelik 
olduğunu söyler. Bu tesbit bizce de yerinde olup isabetlidir. Bkz: İmam Kastallâni, Mevâhib-i 
Ledünniyye, I, s, 101. 
578 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161–162. 
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Böyle bir yargı beraberinde birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Aşağıda 

buna değinilecektir.  

Şimdi yukarıdaki rivayetleri tahlil ettiğimizde şu sonuçla karşılaşıyoruz: 

İlk dönem İslâm tarihi kaynaklarından olup günümüze kadar Sîyer noktasında 

ulaşan en sahih kaynak olan İbn Hişâm’ın “es-Sîretü’n-Nebeviyye” adlı kitabında 

aktardığı birinci rivayet göre Rasûl-i Ekrem, Mervân’ın kızının ortadan 

kaldırılmasını bizzat kendi isteği ve emri doğrultusunda Umeyr tarafından yerine 

getirildiği vurgulanmıştır. Bu rivayeti destekleyen bazı rivayetlerde de daha kesin 

ifadeler kullanılmıştır. Meselâ “Git Mervân kızı Asmâ’ adındaki bu mel’un kadını 

öldür.” gibi. Vakıdî’de geçen ikinci rivayette ise Umeyr, Asmâ bnt. Mervân’ı 

öldürürken kimseye danışmadan nezri doğrultusunda yaptığı vurgulanmıştır. Yani 

Rasûlullah tarafından bir emirden bahsedilmemiştir. Her ikisi de bu rivayetlerde 

geçen haberleri, şiirleri Abdullah b. el-Hâris kanalından aktarmışlardır. O zaman akla 

şu soru geliyor: Neden rivayetlerin başlangıcı bir olmasına rağmen bilgiler bu kadar 

farklı? Tercih meselesi olabilir diyerek cevap verebilir miyiz? Kanaatimiz bu 

yöndedir. Ancak bu tatmin edici değildir. En iyisini Allah bilir. İbn Sa’d ise, Asmâ 

bnt. Mervân’ın İslâm’ı ayıplayıcı, Hz. Peygamber’e eziyet verici şiirler söylediğini 

aktardıktan sonra hemen öldürme olayına geçmiştir.579  Dolayısıyla ne Vakıdî’ gibi 

nezir hakkında bir bilgi var, ne de İbn Hişâm’ın aktardığı gibi bir öldürme emri 

vardır. Sonuç kısmı Vakıdî’ye benzemektedir. Hz. Peygamber, her iki rivayetin 

sonucunda zararlı sözler sarf eden Asmâ bnt. Mervân’ın öldürülmesinden dolayı 

ağzından memnuniyet ifadeleri sadır olması önemlidir. Çünkü bu durum 

Rasûlullah’ın yapılan görevi tasvip ve tasdik ettiğinin bir göstergesidir. Çünkü 

Rasûlullah’ın susması yani takriri bile Müslümanlar için bağlayıcıdır. Dolayısıyla da 

böyle bir memnuniyet rivayetin analaşılması için önemli bir ip ucu bizlere 

vermektedir. 

Her ne kadar rivayetler farklı olsa da neticede Hz. Peygamber’in ikinci 

rivayetin sonucunda da memnun olduğunu belirtmesi ve Umeyr’in Rasûl-i Ekremden 

izin almadan gerçekleştirmiş olduğu bu olaydan dolayı acaba yanlış mı yaptım? 

Korkusuna Rasûlulah’ın : “Onun hakkında iki dişi keçi bile lazım gelmez.”580 

                                                           
579 İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 27–28. 
580 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 161; İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 234; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 28. 
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buyurarak onun kaygısını gidermesi son derece önemlidir. Yani Hz. Peygamber, 

doğrudan olmamakla beraber kavli olarak sonradan bu ifadelerle yapılan olayı tasvip 

etmiştir.  Ayrıca Vakıdî ve İbn Sa’d’ın bu konuyu Umeyr b. Adiyy’in Asmâ bnt. 

Mervân’a seriyyesi başlığı altında vermesi de manidardır. Çünkü biz biliyoruz ki Hz. 

Peygamber’in katılmayıp yani komuta etmediği ama bir komutan tayin ederek 

gidilen seferlere  "Seriyye" adı verilmektedir. Bundan yola çıkılarak Rasûlullah’ın 

bundan haberi olduğu yönündeki rivayetler kanaatimizce ağır basmaktadır.  

Şayet Umeyr b. Adiyy’in yaptığı nezir doğrultusunda bu olayı 

gerçekleştirdiği İkinci rivayeti, sahih kabul edecek olursak ortaya: Umeyr’in, bu işi 

Hz. Peygamber’e danışmadan ondan izin almadan gerçekleştirmiş olduğu şeklinde 

bir tablo ortaya çıkar. Dolayısıyla da bu rivayet, Medine site devletinin içinde 

yaşayan insanları ilgilendirip ve aynı zamanda toplumdaki iç huzuru doğrudan 

sağlamaya yönelik bir anlaşma yapılmış olmasına rağmen devlet başkanının haberi 

olmadan bazı kimseler suçlu gördükleri bazı kimseleri öldürebildikleri izlenimine 

neden olmaktadır. Bu da Medine’de başıboşluğunun başka bir deyişle otorite 

zafiyetinin olduğu sonucuna götürebilmektedir. Temelini Hz. Peygamber’e itaat 

üzerine kuran bir devletin mensupları için bu tablo uygun düşmemektedir. 

Dolayısıyla da bu kadar önemli bir kararın Rasûlullah’ın izni ve işareti olmadan 

gerçekleştirilemeyeceği kanaati bizde ağır basmaktadır. Ancak bu şekilde yanlış 

anlamaların önüne geçilmiş olur. Zaten ikinci rivayette Hz. Peygamberle Umeyr 

arasında geçen soru kalıbı da bunu desteklemektedir. Rasûlullah sabah namazını 

kıldıktan sonra eylemi gerçekleştiren Umeyr b. Adiyy’e ilk sözü: “Mervân’ın kızını 

öldürdün mü?” olması herhangi birisine verilen bir görevin yerine getirilip 

getirilmediğini öğrenmeye yönelik bir önderin sorusu gibi anlaşılmaktadır.581 Rasûl-i 

Ekrem’in bir mucizesidir de diyebiliriz. Ancak yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak 

birinci rivayette olduğu gibi Asmâ bnt. Mervân’ın öldürülmesi Hz. Peygamber’in 

emri ve işareti doğrultusunda Umeyr tarafından gerçekleştirildiği deliller ve 

çıkarımlar açısından kanaatimizce daha tutarlıdır.  

 Umeyr b. Adiyy, Rasûl-i Ekrem’in meclisinden ayrılıp kabilesinin yanına 

döndüğünde kabilesinden bir topluluk Asmâ bnt. Mervân’ı defnetmekteydi. Bu 

                                                           
581 Serdar Özdemir, Hz. Peygamber’in Seriyyeleri, s, 179. 
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topluluk Umeyr’in Medine’den geldiğini görünce ona: “Ey Umeyr! Onu sen mi 

öldürdün?”582 diye sordular. Umeyr soğukkanlı, kendinden emin bir edayla: “Evet, 

onu ben öldürdüm. Bana ne hileniz, ne kötülüğünüz varsa yapınız, beklemeyiniz.”.583 

“Varlığım kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki sizler de aynen onun 

söylediklerini söylerseniz, sizleri de bu kılıcımla ölünceye veya sizleri öldürünceye 

kadar(size)  vuracağım.”584 diyerek kararlılığını ilan etti. Başka bir rivayette ise 

Umeyr kabilesinin yanına döndüğünde onlar sormadan: “Ey Hatme oğulları! 

Mervân’ın kızını ben öldürdüm. Dilediğinizi bana yapınız.”585dedi. Bu dik duruş 

karşısında Müslüman oldukları halde korkularından inançlarını gizleyen kişiler, 

Müslüman oldukları ilan ettiler. Dolayısıyla da bu olaydan sonra Hatme oğulları 

arasında İslâmiyet yayıldı.586 İbn Hişâm: “Asmâ bnt. Mervân’ın öldürülmesi, 

İslâmiyet’in açıktan Benî Hatme de izzet bulduğu ilk gün olmuştur.”587diyerek bu 

olayın önemine dikkat çekmiştir.  

 İbn Hişâm’ın aktarmasına göre Hatme oğullarından ilk Müslüman olan kişi 

Umeyr b. Adiyy’dir. o, bu kimliğini kabilesinden gizliyordu. Umeyr, Kâri’ diye 

çağrılırdı. Asmâ bnt. Mervân’ın katledildiği gün İslâm’ın yayıldığını gördükleri için 

bir grup insan daha Müslüman olmuştur. Onlardan iki kişinin ismini İbn Hişâm 

aktarmıştır. Bunlar: Abdullah b. Evs, Huzeyme b. Sabit o gün Müslüman 

olmuşlardır.588 Görüldüğü gibi Mervân’ın kızının ölümü hayırlı bir işe sebep 

olmuştur. Onun dilinin şerrinden korkan bazı insanlar onun ölümüyle gizledikleri 

imanlarını açığa vurmuşlardır. Bu durum da Asmâ bnt. Mervân’ın toplumda bir 

baskısının olduğunu göstermektedir. İbn Sa’d’a göre, Umeyr, Asmâ bnt. Mervân’ı 

hicretten on dokuz ay sonra Ramazan ayının 25. gecesi öldürmüştür.589 Öldürülme 

nedenlerine baktığımızda: İslâm aleyhinde yalan haber üreterek kamuoyu 

oluşturması, Hz. Peygamberi, kötülemesi buna bağlı olarak kin ve nefret dolu 

şiirlerinden dolayı cezalandırılmıştır. İhsan Süreyya Sırma, “Medine Vesikası 

Işığında Yahûdi Meselesi” adlı eserindeki şu tespiti onun hangi alanda İslâmiyet’e 
                                                           
582 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 162. 
583 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 162; İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 234.   
584 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 162. 
585 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 234. 
586 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 162. 
587 İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 234. 
588 İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 234 
589 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 162; İbn Sad, et-Tabakât,  II, s, 27. 
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zarar verdiğini kısaca ortaya koymaktadır: “Fesat saçan gazetesinden Müslümanlar 

kurtulmuş oldu.”590 

 
3.Ka’b b. Eşref (آعب بن األشرف) 

Ka’b b. Eşref, Tayy kabilesine mensup591 meşhur bir Yahûdi şâirdi.592 Ka’b’ın 

babası Benî Tayy kabilesinin bir kolu olan Nebhânlıdır.593 Annesi Akîle bnt. Ebi'l-

Hukayk594 ise Medine’deki üç büyük Yahûdi kabilesinden birisi olan Benî Nadîr 

Yahûdilerindendir.595  

Annesi, Yahûdi olması ve Yahûdi kültürü üzerine onu yetiştirmesi sebebiyle 

Ka'b, Arap değil, Yahûdi olarak bilinir; fakat aslen Arap’tır. Çünkü İbn Eşref’in 

babası, Arap kökenlidir. Babası, cahiliyye döneminde bir kan davasına karıştığı için 

Medine'ye gelip yerleşmiştir.596 Ka’b’ın babası Eşref Yahûdilerin başı ve Hicaz 

tüccarı unvanı verilen Ebu Râfi’ b. Ebu’l-Hukayk adlı Yahûdinin kızıyla evlendi. 

Ka’b, bu kızdan doğmuştur. Dolayısıyla da Ka’b b. Eşref bu bağdan dolayı hem 

Araplarla hem de Yahûdilerle eşit ilişkisi vardı. Ka’b, sosyo-ekonomik konumu 

gereği toplumda itibar sahibi idi. Mevlâna Şiblî Numânî, Ka’b’ın zengin olduğundan 

dolayı Yahûdi din adamlarına maaş verdiğini aktarmaktadır. Buna ilave olarak Hz. 

Peygamber, Medine’ye Hicret ettikten sonra Ka’b b. Eşref’ten maaşlarını almaya 

gelen âlimlere Hz. Peygamber hakkında sorular sorduğunu ve kendisi gibi düşünen 

alimlere maaşlarını verdiğini kaydeder.597  

Ka’b b. Eşref, Hz. Peygamber başta olmak üzere Hicretle birlikte Medine’ye 

gelen Müslümanlara içinden kin besleyenlerin ileri gelenlerinden biriydi. Söylediği 

şiirlerle Rasûlullah’ı ve onun güzide ashâbını hiciv ve zem ederek onlara eziyet 

                                                           
590 İhsan Süreyya Sırma, Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi,   s, 48. 
591 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 38; İbn Kesîr, Ebu’l-Fida İsmail 
(v.774/1372), el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, Beyrut,1966, IV, s, 5; M. Ali Kapar, “Ka’b b. Eşref”, 
DİA,XXIV, İst., 2001, s, 3-4. 
592 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 173; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s,32. 
593 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 9; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s,38; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 5. 
594 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte,  XII, s, 112–113. 
595 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 38; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 5. 
annesinden dolayı Ka’b b. Eşref, Benî Nadîr Yahûdilerinin şâiriydi. Ahmet Davutoğlu, Sahîh-i 
Müslim Tercüme ve Şerhi’nin 8. cildinin 5067. sayfasında Ka’b’ın Benî Kureyza Yahûdilerin şâiri 
olduğunu söylemiştir. Bu yanlış bir bilgidir. 
596 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte,  XII, s, 112–113. 
597 Mevlâna Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, s, 259. 
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ederdi.598 O, Rasûlullah’a eziyet etmekten bir an olsun vazgeçmezdi.599 Bununla da 

yetinmeyen Ka’b, Medine’de Müslümanların en hassas oldukları noktalardan birisi 

olan namus duygusuna dil uzatacak kadar ileri giderdi.600 Muhammed Hamidullah, 

onu ahlakı bozuk hicivci birisi olarak tanıtmaktadır.601 Ka’b b. Eşref, Hz. 

Peygambere ve Müslümanlara diş bileyen, İslâmiyet’i ortadan kaldırmak için 

tuzaklar tertiplemeyi düşünen Yahûdilerdendi. O, zehirlemek için Rasûlullah’ı bir 

düğün yemeğine davet etmişti.602  

İbn Eşref, İslâm’a olan düşmanlığını daha Ziyâde söylemiş olduğu şiirlerle 

ortaya koyardı. Onun, şâirliğinden dolayı halk üzerinde geniş bir etkisi 

bulunmaktaydı. O günün şartlarını düşündüğümüzde nasıl ki günümüzde popüler 

köşe yazarlarının yazıları, heyecanlı konuşmaları toplumu etkileyerek 

yönlendirilmesine neden oluyorsa, o günkü toplumda şâirlerinde söylediği şiirlerle 

benzer etkisi vardı.603 Bundan dolayı onun İslâm düşmanlığı yalnız kendisiyle sınırlı 

kalmayarak çevresine de sirayet ederdi. Meşhur bir şâir olan Ka’b b. Eşref’in 

mısraları dilden dile dolaşırdı. 604 Toplumda böylesine nüfuzu olan bir kişi iyi ise 

iyilik kaynağı, kötü ise kötülük kaynağı olurdu.605 Hz. Peygamber’in onun 

hakkındaki şu sözleri bu görüşü desteklemektedir: “Ya Rabbi beni Ka’b b. Eşref’ten 

kurtar. Sen dilediğinden kurtarırsın. O, hem kötülük yayıyor hem de kötü şiirler 

okuyor.”606 buyurarak Ka’b b. Eşref’in şiirleri de kötülüğün kaynağını temsil ettiğini 

vurgulardı. Rasûl-i Ekrem’in ondan kurtulmak için Allah’tan yardım istemesi onun 

ne kadar tehlikeli birisi olduğunu göstermektedir.  

Zeyd b. Hârise ile Abdullah b. Revâha Bedir zaferinin müjdesini Medine’ye 

getirdiklerinde Ka’b b. Eşref: “Yazıklar olsun size!607 Bu hak mıdır?608 Bu haber 

doğru olabilir mi? Muhammed’in Arapların eşrafı ve insanların liderleri olan 

                                                           
598 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 173; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 32; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 38; İbn 
Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 5. 
599 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 149–150. 
600 Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, İst.,  2004, II, s, 78-79.  
601 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 580. 
602  Mevlâna Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî, I, s, 260; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 113. 
603 Mevlâna Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebi, s, 259. 
604 Salih Suruç, Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı,  II, s, 78–79. 
605 Martin Lings, Hz. Muhammed’in Hayatı, s, 238. 
606 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 174–175; Martin Lings, Hz. Muhammed’in Hayatı, s, 238. 
607 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,173; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s,157. 
608 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s,157. 
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kişileri öldürmüş olacağına gerçekten inanıyor musunuz?609  Allah’a yemin olsun ki 

Muhammed Kureyş’ten bu kadar ileri geleni öldürdüyse (bizim için) yerin altı yerin 

üstünden daha hayırlıdır.”610 diyerek bu tarihi gerçeği kabullenmekte zorlanmıştır. 

O, haberin kesinliğini anlayınca çok hüzünlenmişti.611 İçinde geçirdiği sinsi 

düşüncelerini şu sözleriyle çevresindeki Yahûdilere açıkladı: “…Ben Kureyş’e 

gideceğim. Onları teselli edeceğim, ölülerine ağlayacağım, belki galeyana gelirler, 

ben de onlarla çıkarım.”612 dedi.  Sonra da İbn Eşref hiç vakit geçirmeden Mekke’ye 

gitti. Mekke’de misafir olduğu Muttalip b. Ebî Vedâe’nin evinde söylediği yanık 

mersiyelerle Mekke’lileri Rasûlullah’ın aleyhine kışkırtmaya çalıştı. Bedir’de 

öldürülen Kureyş’in ileri gelenleri için ağladı. 613 O, bu şekilde öldürülen Kureyş’in 

ileri gelenlerine ağıt yakarak onların duygularını kamçılar ve müşriklerin 

Rasûlullah’a ve Müslümanlara duydukları kinleri tazelerdi.614 Hatta İbn Eşref, daha 

da ileri giderek onların Medine’ye saldırmaları halinde kendisinin bizzat bu 

teşebbüse destek vereceğine dair onlara teminat verdi.615 Böylelikle de Kureyş’e 

destek verilmesini yasaklayan Medine vesikasına aykırı hareket ederdi. Görüldüğü 

üzere o, insanları İslâm’a karşı savaşmaya teşvik eden bir provokatör idi. İbn Hişâm, 

Ka’b b. Eşref’in Mekke’de Kureyş’i tahrik etmek için söylediği şiirleri “es-Sîretü’n-

Nebeviye” adlı eserinde detaylı bir şekilde aktarmıştır. Güzelliği ve şâirliği ile 

Araplar arasında tanınan İbn Eşref’in şiirleri Mekke’li müşrikler tarafından 

ezberlenerek Müslümanlara karşı taraftar toplamak için propaganda aracı olarak 

kullanılırdı. Bu şiirlerden bazı kesitler şöyledir: “Bedr’in değirmeni, ölüm için ehlini 

öğüttü. Havuzlarının etrafında insanların ileri gelenleri (reisleri) öldürüldü. 

Fakirlerin kendisine sığındığı şerefli bir soya sahip nice kimseler musibetle 

                                                           
609 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 173–174; İbn Hişâm, es-Sîre,  III s, 9; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s,157. 
610 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 173; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 32. 
611 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6. 
612 İmâdüddîn Halîl, Muhammed Aleyhisselam, s, 342. 
613 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 174; İbn Hişâm, III, s, 9; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 38; Zehebî, Târîhu’l-
İslâm, II, s, 157; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 6. 
614İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9–10; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 38; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 157–
159; M. Ali Kapar, “Ka’b b. Eşref”, DİA, XXIV, İst., 2001, s, 3-4. 
615 Red. H. Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I-XIV, Konya, 1994, I, s, 268. 



 121

öldürüldü...”616 “Vallahi, Muhammed o kavme üstün gelmişse, Yerin altı yerin 

üstünden daha hayırlıdır.”617diyerek insanları Müslümanlara karşı ayaklandırırdı. 

Ka’b b. Eşref, Mekke’de bulunduğu zaman içerisinde müşrikler ona: “Bizim 

dinimiz mi sana daha hoş geliyor, yoksa Muhammed ve ashâbının dini mi? Ve sence 

bu iki topluluktan hangisi doğru yol üzerindedir?” Müşriklere yaranmak için Ka’b, 

hiç tereddüt etmeden: “Siz, onlardan daha doğru yoldasınız ve bu konuda onlardan 

daha üstünsünüz?”618 diyerek putperest bir kavmi, ilahi bir dine mensup olan 

Müslümanlardan üstün tutmuştur. Ka’b b. Eşref’in bu tutumu Kur’ân-ı Kerim’de 

şöyle açıklanır619: “Kendilerine Kitap'tan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve 

bâtıla (tanrılara) iman ediyorlar, sonra da kâfirler için: ‘Bunlar, Allah'a iman 

edenlerden daha doğru yoldadır’ diyorlar!” 620 ez-Zühri’nin rivayetine göre Al-i 

İmran sûresinin “Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana 

çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok 

üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, 

                                                           
616 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 174; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9–10; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 157–158. 
617 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 174; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s,32; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IV, s, 6 
618 Bazı kaynaklarda bu soruyu soran müşrikin Ebû Süfyân olduğu belirtilmiştir. Bkz: Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 158; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 113. 
Ka’b b. Eşref’in bu davranışı üzerine olaylara objektif bakan Yahûdi bir ilim adamı olan Dr. İsrail: “ 
Bunlar gerçekten kınanmayı gerektirecek, ister Yahûdi olsun isterse Müslüman olsun tek bir Allah’a 
iman eden herkesi üzecek bir iş yapmışlardı…..”diyerek dindaşı olan Ka’b b. Eşref ve yanındaki 
Yahûdileri eleştirmiştir. Ka’b b. Eşref’in tek bir Allah’a iman eden Müslümanlardan putperest bir 
kavmi üstün tutması gerçekten düşündürücüdür. Çünkü Müslümanlarla en azından Allah’a inanmaları 
noktasında bir birliktelikleri, yani hem dünya hem de ahiret birlikteliği vardı. Ancak Putperestlerle ise 
sadece dünyalık birliktelikleri vardı. Dolayısıyla dünyayı kinleri yüzünden ahirete tercih etmişlerdi. 
Hâlbuki İsrailoğulları putperest milletlere karşı dünyada tevhid sancağını uzun yıllar taşımışlardı. Bu 
tutumu Dr. İsrail sözünün devamında: “Savaş zaruretleri, düşmana galip gelmek için milletlerin yalan 
ve diğer çarelerle başvurmalarını, hile ve desiseye tevessül etmelerini mubah kılmıştır. Bununla 
beraber Yahûdilerin böylesine fahiş bir hataya düşmemeleri ve Kureyş liderlerinin huzurunda şartlar 
onların arzularına icabete sevk etse bile ‘Putlara ibadet etmek İslâm inancından daha iyidir.’ diye 
beyanatta bulunmamaları gerekirdi.”diyerek tepkisini göstermiştir. Bkz: en-Nedvî, Ebu’l-Hasen Ali, 
es-Sîretü’n-Nebeviyye, Rahmet Peygamberi, çev. Abdülkerim Özaydın, İst., 2004, s, 172-174. 
Müslümanlar, Mekke döneminde, Hıristiyan olan Bizans’ın Mecûsî bir devlet olan Sâsânî ile yaptığı 
mücadelede/savaşta her ne kadar tevhid inançlarını bulandırmış olsalar da Mecusilerden 
Müslümanlara daha yakın oldukları için onların yenilmelerine üzülmüşlerdir. Bu gerçek Rum 
süresinin ilk ayetleriyle de ifade edilmiştir. (Rum 30: 1-7) Müslümanların göstermiş oldukları bu 
manevi desteği Yahûdiler yalancıktan da olsa gösterememişlerdir. Hâlbuki semavi bir din olan 
İslâm’ın putperest bir kavim karşısındaki başarıları Yahûdileri sevindirmesi gerekirdi. Ama onlar 
bunun aksine Müslümanların başarısına üzülmüşler putperestlerin başarısına ise sevinmişlerdir. İşte 
yukardan beri anlattığımız, bu Yahûdi şâirler’in ihanet dolu faaliyetleri bunun ilmi delilidir. Bu 
açıklamayla birlikte onların neden dolayı cezalandırıldıklarının daha iyi anlaşıldığını düşünüyoruz. 
619 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s,159; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6. 
620 Nisa 4: 51; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 159. 
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(yapılacak) işlerin en değerlisidir.”621 ayeti kerimesi İbn Eşref hakkında nazil 

olmuştur.622 Ka’b’ın bu çalışması Kureyş’in Müslümanlardan intikam almak için bir 

araya toplanmasında etkili olmuştur.623 Hatta İbn Kesir, onun Mekke’li müşrikleri 

Rasûlullah ile savaşmaya karar verinceye başka bir deyişle müşrikleri ikna edinceye 

kadar Mekke’den ayrılmadığını aktarmaktadır.624 Bu da onun Müslümanların 

aleyhinde var gücüyle çalıştığının bir diğer göstergesidir. 

Görüldüğü üzere Bedir zaferi Müslümanlar cephesinde ne kadar sevinçle 

karşılanmış ise Yahûdiler cephesinde de aynı şiddetle hatta daha fazla hüzne neden 

olmuştur. Mekke’li müşriklerin Bedir’de kesin bir hezimete uğramaları Yahûdilere 

çok ağır geldi. Öyle ki içlerinde Hz. Peygamber ve Müslümanlara besledikleri kini, 

düşmanlığı kontrol edemeyerek dışarı vurdular. Geçici bir problem olarak gördükleri 

İslâmiyet’i hafife aldıklarını düşünerek ciddi çalışma içerisine giriştiler. Bu aşama da 

Yahûdiler, münâfıklar ve Mekke’li müşrikler sırt sırta vererek İslâm aleyhinde 

çalışmaya başladılar.625 Özellikle bu grubun başını Ka’b, çekerdi. Ka’b b. Eşref, 

Mekke’de bir süre kaldıktan sonra Medine’ye döndü. Ka’b, döndükten sonra iffetli 

sahâbe kadınlarına müstehcen kasideler (aşk şiirleri) söyleyerek onlara eziyet 

ederdi.626 Bu da doğal olarak Müslümanları çok rahatsız ederdi.627 Hz. Abbas’ın 

zevcesi Ümmü’l-Fadl, Ka’b’ın dilinden nasibini alan sahâbe kadınlardan biridir.628 

Ka’b, şu gazeliyle onun iffet ve namusuna dil uzatmıştır: “Âmir oğullarından bir 

bayan, gönül onunla deli oldu.  İsteseydi Ka’b’ın derdine çare olurdu. Ben ondan 

önce geceleyin doğan güneş görmemiştim. Nihayet o bize karanlıklar gecesinde 

göründü.”629 Ka’b b. Eşref Toplumdaki yüksek konumundan dolayı Müslümanların 

kendine bir şey yapamayacağı inancının rahatlığından olsa gerek Medine’ye 

                                                           
621 Al-i İmran 3: 186. 
622 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 33; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 160–161. 
623 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 158–159; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 6. Ka’b b. Eşref, söylemiş 
olduğu şiirler ile İslâm düşmanlarının ideolojik lideri haline gelmişti. Hatta Bedir zaferi sonucu bazı 
adamlarıyla Mekke’ye giderek üzüntülerine ortak olmuştu. Taziyelerini bildirdikten sonra onları 
şiirleriyle kışkırtarak intikamlarını en kısa zamanda almaları yönünde onlara yönlendirmelerde 
bulundu. Bkz: Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 133-134. 
624 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6. 
625 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 133-134. 
626 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 11; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 38; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 6. 
627 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 113. 
628 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6. 
629 İmâdüddîn Halîl, Muhammed Aleyhisselam, s, 342. 
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döndükten sonra bu zararlı faaliyetlerine ara vermedi. İbn Eşref, biraz daha haddi 

aşarak Müslüman kadınlara şiirleriyle sataşmaya onlara sarkıntılık etmeye başladı.630  

Ka’b b. Eşref, bunlarla da yetinmeyerek Münâfıkların şerli lideri İbn Übeyyle 

işbirliği yaparak Hz. Peygamberi ve Muhâcirleri şehirden atmak için planlar 

hazırlamaya başladı. Böylece de o, Yahûdiler ile yapılmış olan antlaşmaya aykırı 

hareket ederek onu çiğnemiş oldu. Şehri düşmana karşı birlikte savunacaklarına dair 

anlaşmaya imza attıkları halde Ka’b b. Eşref buna uymamakla yönetime isyan ederek 

vatandaşlık kurallarını ihlal etti.631 Özellikle Medine’ye döndükten sonra etkili 

konuşmaları ve servetiyle müşrikleri kışkırtmaya devam etmesi nedeniyle632 Ka’b’ın 

bu ihanet ve ahlaksız şiirlerine daha fazla dayanamayan Rasûl-i Ekrem, harekete 

geçerek onun keskin dilinden hem kendini hem de Müslümanları kurtarmak istedi. 

Hz. Peygamber, onun bu yolla İslam’a savaş açtığını söyleyerek: “Allah’ım! Beni İbn 

Eşref’ten dilediğin şekilde kurtar. Çünkü o kötülüğü yayan şiirler söylemektedir.”633 

Devamında da: “Ka’b b. Eşref’i benim için kim öldürecektir? (Çünkü o Allah 

Rasûlüne)bana eziyet etmektedir.” buyurdu.634 Kanaatimizce onun öldürülmesinde en 

önemli etken Bedir zaferini çekemeyip antlaşmaya aykırı olmasına rağmen 

müşrikleri kısa zamanda Müslümanlara saldırmaları noktasında kışkırtıcı, tahrik edici 

bir politika takip etmesi etkili olmuştur.  

Hz. Peygamber’in bu çağrısına orada bulunan Muhammed b. Mesleme635 

gönüllü olarak talip oldu: “Ben yâ Rasûlullah, ben onu öldüreceğim.” deyince 

Rasûlullah: “Eğer buna gücün yeterse yap.” buyurdu.636 Rasûlullah, işin zorluğunu 

bildiği için onun Ensâr’ın ileri gelenlerinden olan Sa’d’a gitmesini isteyerek : "Eğer 

yapacaksan acele etme, planını iyi hazırla, hatta Sa'd b. Muazla da istişare et."637 

                                                           
630 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 6–7; Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a 
Daveti, II, s, 134-135. 
631 Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, I-IV, İstanbul, 1986, I, s, 378. 
632 M. Ali Kapar, “Ka’b b. Eşref”, DİA, XXIV, İst., 2001, s, 3-4. 
633 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 174–175. 
634 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s,175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 11; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 38; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 159–160; Müslim, Ebu’l Hüseyin b. el-Haccâc el-Kuşeyri en-Nisaburi 
(v.261/875) Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, c.I-XI, çev: Ahmed Davutoğlu, İst., 1978, Kitabü’l 
Cihâd ve’s-Sîyer, 42/119,VIII, s, 619–622. 
635 Ka’b b. Eşref’in öldürülmesini üstlenen Muhammed b. Mesleme onun kız kardeşinin oğludur. Bkz: 
İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 113. 
636 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 11; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 38; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IV, s, 7. 
637 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 175.  
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buyurdu. Bir diğer rivayete göre ise Rasûl-i Ekrem, Sa’d b. Muaz’dan Ka’b b. Eşref’i 

öldürecek birisini göndermesini emretti O’da Muhammed b. Mesleme’yi gönderdi.638 

Sa'd, istişare sonucunda Mesleme’ye: "Ona git,  ihtiyacını aç ve veresiye olarak 

yiyecek iste!"  tavsiyesinde bulunarak ona taktik verdi.639 İbn Mesleme, ayrıca hile 

olarak bazı şeyler söylemesi için Hz. Peygamberden izin istedi.  Rasûl-i Ekrem: 

“Aklınıza gelen şeyi söyleyiniz siz bu hususta serbestsiniz.” buyurarak onlara istenen 

izni verdi.640 Bu izin üzerine Muhammed b. Mesleme, Silkân b. Sellâme b. Vekaş 

(Bu Ebû Nâile’dir.) Beni Abdi’l Eşhel’den birisi olup Ka’b b. Eşref’in de 

sütkardeşidir. Abbâd b. Bişr b. Vekaş, Hâris b. Evs b. Muaz ve Ebû Abs b. Cebr’den 

oluşan bir grup Mesleme başkanlığında toplanarak plan yaptılar.641 Plan gereği Ka’b 

b. Eşref’in süt kardeşi olan Ebû Nâile’yi önceden Ka’b’ın yanına gönderdiler.642 

Böylece Ka’b b. Eşref’in şüphelenmemesi sağlandı. Ebû Nâile, Ka’b’ın yanına 

gittikten sonra karşılıklı şiir söylediler. Aralarında biraz sohbet ettikten sonra Ebû 

Nâile planı uygulamaya koyarak Ka’b b. Eşref’e şöyle der: “Ey İbn Eşref, ben sana 

bir hacet için geldim. Sana onu söylemek istiyorum. Ama bu söyleyeceğimi gizli 

tut.”643 İkimiz arasında kalsın dedi. Ka’b: “Olur yaparım.” deyince Ebû Nâile: “Bu 

adamın (Rasûlullah’ın) bizim yanımıza gelmesi başımızı beladan belaya soktu. 

(Ağrımaz başımızı ağrıttı). Onun yüzünden Araplar bize düşman oldular. Bizi tek bir 

yaydan ok’a tuttular. Yollarımız kesildi. Ailelerimiz dağıldı. Bizler çok zor duruma 

düştük.” Bu sözler Ka’b’ın istediği türdendi. Ka’b: “Ben Eşref’in oğluyum! Vallâhi, 

ey İbn Sellâme! Ben zaten işin böyle olacağını sana önceden haber vermiştim.” 
644dedi. Bunun üzerine Ebû Nâile: “Ben, bize yiyecek satmanı istiyorum. Sana bunun 

karşılığında da güvenebileceğin, uygun bulacağın rehin bırakalım.” teklifinde 

bulununca Ka’b ondan kadınlarını rehin bırakmasını ister. Ebû Nâile Ka’b b. Eşref’in 

                                                           
638 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 149–150. İbn Mesleme, Rasûl-i Ekremden izin aldıktan sonra 
evinde üç gün boyunca planlar yaptı. İşin zorluğundan dolayı iştahtan kesildi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber: “Sen elinden geleni yap. Sana ancak ceht etmek düşer.”buyurarak onu rahatlattı. Bkz: 
Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 32. 
639 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 175; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 113-114. 
640 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 12; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 38–39; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
641 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 32; İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, II, s, 39; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 163; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
642 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 32. 
643 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s,12; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s,7. 
644 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,175; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 39; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 163; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
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bu isteği üzerine : “Sen Arapların en yakışıklısısın. Sana kadınlarımızı nasıl rehin 

bırakalım? Hangi kadın nefsini senden men edebilir?”645 diyerek bunun kabul 

edilemeyecek olduğunu söyleyince İbn Eşref, oğullarını rehin bırakmasını ister.  

Bunun üzerine Ebû Nâile: “Sen bizi rezil etmek mi istiyorsun?” diyerek çocuklarının 

bu şekilde alay konusu olabileceğini söyleyerek bu görüşü de kabul etmez. Ebû Nâile 

çözüm olarak ona şu teklifi sunar: “Benim durumumda ve görüşümde olan 

arkadaşlarım da var. Ben onları da sana getireyim onlara da yiyecek sat. Biz de 

sana borçlarımıza kâfi gelecek silah ve zırhlarımızı rehin bırakalım.” dedi.646 Bu 

teklifi Yahûdi tüccarı olan Ka’b sıcak karşıladı. Ebû Nâile bu teklifiyle arkadaşları 

Ka’b’ın yanına silahlarıyla geldiklerinde kuşkulanmamasını sağlamak istemişti.647 

Bunda da başarılı olundu. Çünkü Ka’b, bu konuşmadan sonra Ebû Nâile’nin 

arkadaşlarıyla gelmesini garip karşılamayacaktı. 

Ebû Nâile, daha sonra arkadaşlarının yanına döndü. Onlara olanları anlattıktan 

sonra silahlarını alarak gitmelerini emretti.648 Muhammed b. Mesleme başkanlığında 

toplanan Müfreze bu zorlu iş öncesinde Rasûlullah’dan dua almak için yanına 

geldiler.649 Rasûlullah, huzurunda toplanan bu müfrezeyi Bakî mevkiine kadar 

uğurladı. Sonra da onlara dönerek: “Allah’ın ismiyle (hareket edin) gidiniz.”650 

buyurdu. Hz. Peygamber, onları gönderdikten sonra arkalarından: “Allah’ım! Onlara 

yardım et.” diye dua ettikten sonra evine döndü.651 Müfreze Ka’b b. Eşref’in 

bulunduğu kalenin yanına geldiklerinde hava mehtaplıydı. Ebû Nâile, Ka’b’a 

seslendiğinde o yatağındaydı. İbn Eşref, sesi duyunca elbisesini giyerek dışarı 

çıkmak istediğinde karısı ona engel olmak istedi.652 Ka’b, onu dinlemeyerek: “Bu 

sütkardeşim Ebû Nâile’dir. Şayet o benim uyuduğumu bilseydi beni rahatsız 

etmezdi.”653 diyerek dışarı çıktı. Ebû Nâile’nin Ka’b’a yakınlığı planın daha kolay bir 

şekilde yolunda gitmesini sağlıyordu. Ka’b, evinden çıktıktan sonra Ebû Nâile ile 

                                                           
645ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 174–176; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 110–111. 
646 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 39; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 160-161; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7.  
647 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12. 
648 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12. 
649 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 12; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
650 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
651 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 13; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 162–163. 
652 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
653 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 13; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
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biraz konuştuktan sonra Ebû Nâile’nin isteği üzerine Medine‘nin dışında dolaşmaya 

çıktılar. 654Ebû Nâile, ona karşı son derece nazik ve güven verici söz ve davranışlarda 

bulunurdu. Bunun içinde çok çaba sarf ederdi. Bu çabaları sayesinde iyice itimat 

eden Ka’b, Ebû Nâile’nin saçını tutup okşamasından zevk alırdı.655 Bir ara Ebû 

Nâile, onun saçlarından sıkıca tutarak arkadaşlarına: “Vurun Allah 

düşmanına!”deyince hepsi birden kılıçlarıyla Ka’b’a vurdular. Ancak kılıçlar 

birbirine karışınca beklenen netice alınamadı. Yani onu ilk saldırıda öldüremediler. 

Bu durum karşısında İbn Mesleme yanındaki hançeri hatırlayarak Ka’b’ın kasığına 

soktu.656 Bu hançerin darbesiyle İbn Eşref, yere yıkıldı. Ka’b, bu öldürücü darbe 

sonucunda öyle şiddetli bir çığlık attı ki onun bu feryadını duyan herkes ayağa 

kalktı.657 Oradan hızlı bir şekilde ayrılan müfreze Rasûlullah’ın yanına gecenin 

sonuna doğru vardılar. Rasûl-i Ekrem’e Allah düşmanını öldürdüklerini haber 

verdiler.658 Hz. Peygamber, bu haberden çok memnun oldu. Öyle ki bu 

memnuniyetini de Rasûlullah, tekbir getirerek ifade etmiştir.659 Vâkıdî ve İbn Sa’d’ın 

verdiği rivayete göre: Ka’b b. Eşref’i öldüren müfreze “Bakî’el-Ğarkad” mezarlığına 

vardıklarında bu zorlu işi başarma fırsatı verdiğinden dolayı tekbir getirdiler. Rasûl-i 

Ekrem, tekbir seslerini işittikten sonra kendiside şükür ifadesi olarak tekbir 

getirmişti.660 Hz. Peygamber, onun öldürülmesinden dolayı Allah’a hamd etti.661 

Vâkıdî ve İbn Sa’d’ın aktardığı bilgiye göre bu müfreze, İbn Eşref’in başını getirerek 

Rasûlullah’ın önüne attılar. Bu bilgiyi İbn Hişâm aktarmamıştır. Bu uygulama 

İslâm’ın yasak ettiği bir uygulamadır. Bu sebeple de biz, bu rivayetin zayıf olduğunu 

düşünüyoruz. Bu olay, Hicretin 3. yılının başlarında Rabîu’l-Evvel ayının 

ondördüncü gecesinde vuku bulmuştur.662  

Yahûdiler, reisleri olan Ka’b b. Eşref’in akıbetini öğrendiklerinde sabahleyin 

Rasûl-i Ekrem’in yanına gelerek İbn Eşref’in haksız yere öldürüldüğünü dile 

                                                           
654 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176–177; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
655 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 13; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 39; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 7. 
656 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 177; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 13-14; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 39-40; 
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 160-162; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 7-8. Müfreze içerisinde yer alan 
Hâris b. Evs b. Muaz, bu saldırı esnada yaralanmıştır. Bkz: Aynı dipnot. 
657 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 177;  İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 13; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 39. 
658 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 13. 
659 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 177. 
660 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,177;  İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 33. 
661 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s,33. 
662Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 176-177; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 31-33. 
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getirerek şikâyette bulundular.663 Yahûdileri sabırla dinleyen Rasûlullah: “O kendi 

görüşündeki başka insanlar gibi yerinde dursaydı öldürülmezdi. Fakat o söylemiş 

olduğu şiirleriyle bize eziyet ederdi. Sizden her kim aynı şekilde hareket ederse onun 

cezası da kılıçtır.”664 buyurarak onun haksız yere durup dururken öldürülmediğini 

vurguladı. Ayrıca İbn Sa’d’ın verdiği bilgiye göre Hz. Peygamber, Yahûdilere 

Ka’b’ın müşrikleri, Müslümanlarla çarpışmaya kışkırttığını bunda da hem bedenen 

hem de sözleriyle çalıştığını hatırlattı.665 Yahûdilerin bu açıklamalar karşısında 

susmaları, suçlamaları kabul ettiklerinin açık bir göstergesidir. Ayrıca o günün 

sabahında Rasûl-i Ekrem, ashâbına korkutucu mahiyette parola olan şu emri verdi: 

“Yahûdilerden öldürmeye fırsat bulabildiklerinizi öldürün.” buyurdu.666 Bunun 

anlamı Yahûdilerden kimi yakalarsanız öldürün idi. Rasûlullah’ın bu emri 

Müslümanların emniyeti açısından askeri bir taktikti. Çünkü liderleri öldürülen 

Yahûdiler galeyana gelerek taşkınlık yapabilirlerdi. İnsan yaradılış olarak da buna 

meyyaldır. İnsan psikolojisini iyi bilen Rasûl-i Ekrem, bu şekilde olası Yahûdi 

ayaklanmasını önlemişti. Bunu yapabilmesi için de tavizsiz ve sert bir karar alması 

etkili olmuştur.667 Yoksa önceliği insanları nefislerinin ve Cahiliyyenin karanlığından 

İslâmiyet’in aydınlık yoluna çağırmayı şiar edinen ve aynı zamanda âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Hz. Peygamber’in böyle bir emri, Nebevi bir metoda aykırıdır. 

Aşağıda İbn Süneyne bahsinde bu emir üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır. 

Ka’b b. Eşref’in ortadan kaldırılmasıyla bütün Yahûdiler korkuya kapıldılar. 

Öyle ki İbnü’l-Esîr’in “el-Kâmil fi’t Târîh” adlı eserinde aktardığına göre 

öldürülmekten korkmayan tek Yahûdi kalmamıştır.668 Rasûlullah, Ka’b’ın kusurlarını 

hatırlattıktan sonra Yahûdileri anlaşmaya çağırdı ve Yahûdilerle Ramle bnt. Hâris’in 

evinde bir anlaşma yapıldı.669 Bu anlaşma Bedir zaferi sonucunda şartların 

Müslümanların lehine dönmesinden dolayı anlaşmaya yeni maddeler eklendiğinin 

göstergesidir.670 Martin Lings, Ka’b b. Eşref’in öldürülmesinden sonra Hz. 

                                                           
663 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 177–178; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 34; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40. 
664 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 178–179. 
665 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 34; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 162. 
666 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 178; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 33; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 163–164. 
667 İhsan Süreyya Sırma, Medine Vesikası Işığında Yahûdi Meselesi,   s, 55. 
668 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40;  
669 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 179; Ebû Dâvûd, İmâre 21,22. 
670 Mustafa İslâmoğlu, Yahûdileşme Temayülü, İst., 1995, s, 137. 



 128

Peygamber’in Yahûdileri bağlılık anlaşmasından başka özel bir anlaşma yapmaya 

davet etti diyerek onların Medine vesikasının dışında ona ek mahiyette yeni bir 

anlaşma yaptıklarını zikretmesi de bunu desteklemektedir.671  

Ka’b b. Eşref gibi toplum nezdinde önemli bir üne sahip birisinin öldürülmesi 

İslâm düşmanları için bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu olay, onun yolunda gitmek 

isteyen Yahûdileri korkmalarına ve seslerini kısmalarına neden oldu. Biliyorlardı ki 

artık böyle hareket edenlere artık göz yumulmayacak hak ettiği cezayla 

cezalandırılacaktı. Ka’b gibi iyi korunan birisi öldürüldükten sonra diğerleri hayli 

hayli öldürülebilirlerdi. Ka’b b. Eşref ve Ebû Rafi’nin öldürülmesinden sonra uzun 

bir dönem İslâm aleyhinde yıkıcı faaliyetlerde bulunanlarda büyük bir azalma 

olmuştur. Bu da Hz. Peygamber’in vermiş olduğu bu emrin ne kadar doğru bir karar 

olduğunu göstermesi noktasında önemlidir.672 Yahûdilerin Hz. Peygamber ile 

anlaşma yapmaları Ka’b’ın haksız yere öldürülmediğinin diplomatik delilidir. Çünkü 

şayet suçsuz öldürüldüğünden emin olsaydılar onlar, anlaşmaya yanaşmazlardı. 

Bunda Rasûlullah’ın delilli konuşması etkili olmuştur. Aynı şekilde Rasûl-i Ekrem’in 

Yahûdiler karşısında tavizsiz kendisinden emin bir duruş sergilemesi de önemli bir 

unsurdur. Hz. Peygamber, toplumun emniyetini bozmaya çalışan, kışkırtıcılık 

yaparak Müslümanlar aleyhinde taraftar toplamaya çalışanlara nasihatin fayda 

vermediğini anlayınca son çare olarak güç kullanmakta tereddüt etmemiştir. Bu da 

Yahûdiler üzerinde büyük etki yapmıştır. Kab b. Eşref’in ortadan kaldırılması, bir 

sürede olsa Yahûdilerin Müslümanlar aleyhinde açıktan düşmanlık yapmaktan 

kaçınmalarını sağlamıştır. 

Ebû Davûd, bu konuyla ilgi verdiği bilgide Ka’b b. Eşref’in anlaşmaya aykırı 

davranmasından dolayı öldürüldüğünü zikretmiştir.673 İmam Mâziri de onun verdiği 

ahdi bozup Hz. Peygambere hicvederek sövmesinden dolayı bir de Müslümanların 

aleyhine kimseye yardım etmeyeceğine dair söz verip sözünde durmayarak 

müşriklere yardım etmesinden dolayı öldürüldüğünü zikretmektedir.674 Ka’b b. 

Eşref’in öldürülmesinden sonra Yahûdiler korkuya kapılarak hareketlerine çekidüzen 

                                                           
671 Martin Lings, Hz. Muhammed’in Hayatı, s, 238–239. 
672 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 134-135. 
673 Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’âs es-Sicistanî (275/888), Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, I-
XVI trc: Necati Yeniel, vd., Red. İ. Lütfi Çakan, İst., 1988, X, s, 418-421, Cihâd, 157. 
674Müslim, Kitabü’l Cihâd ve’s-Sîyer, 1801. 
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vermişlerdir.675 Bu hâdiseden sonradır ki, tarihte fitne ve fesad çıkarmakla meşhur 

olan Yahudîler, bir nebze de olsa Müslümanlara karşı hürmetkâr ve yumuşak 

davranmaya başladılar. Onun öldürülmesi, aynı düşünceye sahip olup onu gibi 

hareket eden kişiler üzerinde psikolojik bir baskı oluşturdu. Doğal olarak da bu 

durum, Müslümanların en azından belli bir süre hakarete, alaya maruz kalmadan 

yaşamlarını sürdürmelerine kolaylık sağladı.  

 İbn Eşref’in öldürülmesiyle ilgili bilgiler diğerlerine göre daha açık ve çoktur. 

Hem tarih kaynaklarında hem de hadis kaynaklarında ayrıntılı olarak aktarılmıştır. 

Onun öldürülmesiyle ilgili Rasûl-i Ekrem’in vermiş olduğu emir bütün kaynaklarda 

yer almaktadır. Bunun içinde aksi bir rivayetin olmaması rivayetin sıhhat açısından 

değerlendirmeye bir aralık bırakmamaktadır. Kaynaklar onun Hz. Peygamberin 

emriyle öldürüldüğü noktasında müttefiktir. Kab b. Eşref’in öldürülüşü hakkında 

farklı rivayetlerde vardır. Olayın anlatılışı noktasında farklılık olduğu için buraya 

almayı uygun bulmadık. Kısaca Ka’b b. Eşref ile Ebû Nâile arasında geçen 

yukarıdaki konuşma Muhammed b. Mesleme arasında geçtiği aktarılır.676  

Özellikle İbn Eşref, Müslümanlar ile Yahûdiler arasındaki anlaşmayı bozarak 

müşriklere yardım etmiş olması nedeniyle hukuken öldürülmeyi hak etmişti. İbrahim 

Canan, Kütüb-i Sitte Şerhinde bu hadisin açıklamasında şu bilgiye yer vermiştir: 

Süheylî, Ebu Hanîfe'ye muhalif olarak: "Ka'b'ın öldürülme hadisesi, muâhid (sulh 

antlaşması yapan) kimse, Şâri'e sebbettiği, hakarette bulunduğu takdirde katlinin 

caiz olduğunu ifade eder." demiştir.677 Ka’b b. Eşref’in Bedir savaşı sonrasında 

Müslümanlara karşı giriştiği düşmanca tavrı öldürülmesinde etkili olmuştur. Şu halde 

Ka'b'ın öldürülmesi sadece hicvedici şiirler yazması sebebiyle değildir. Daha başka 

zararlı faaliyetleri sebebiyle bu cezaya müstahak olmuştur. İmam Mâzirî’nin Ka’b’ın 

şu nedenlerden dolayı öldürüldüğünü söylemektedir: “Hz. Peygambere verdiği ahdi 

bozduğu, ona hicvederek sövdüğü içindir. Rasûlullah, aleyhine kimseye yardım 

etmeyeceğine söz vermişti. Sonra onun aleyhine düşmanlarla birleşerek onlara 

yardım etti.”678 Bu tespitler fazla söze gerek bırakmamaktadır. Vatandaşı olduğu 

                                                           
675 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s,179; İbn Kesîr, el-Bidâye,, IV, s, 7–8. 
676  Ayrıntılı bilgi için bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 173–179; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 9–15; İbn Sa’d, 
et-Tabakât, II, s, 31–34; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 38–41; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 5–9. 
677 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 114. 
678 Ahmed Davutoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VIII, s, 621. 
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Medine site devletinin aleyhine; düşmanın ise lehine çalışmıştır. Hareket ve 

davranışlarıyla da sözleşmeyi ihlal etmiştir.679 Dolayısıyla öldürülmesi müstahak 

olmuştu. Günümüz savaş hukukunda da böyle davrananların cezası ölüm ya da dengi 

bir cezadır. 

İbn Eşref, Medine’de yaşayan bir vatandaş olarak mensubu olduğu Benî 

Nadîr’in imzaladığı anlaşmaya dâhil bir anlaşmalıdır.  Üstelik kabilesinin ileri gelen 

liderlerinden birisi olarak diğerlerine göre daha fazla sorumluluğa sahipti. Yani 

anlaşmanın selameti için hal ve hareketlerine çok dikkat etmesi gerekmektedir. 

Çünkü onun en ufak bir hareketi kavmini dönülmez bir yanlışlığa sürükleyebilirdi. 

Sahip olduğu liderlik makamını iyi kullanamayan nice insanlar tarihte kanlı olaylara 

neden olmuşlardır. Tarihte bunun birçok örmeği vardır. Konumuz bu olmadığı için 

sadece demekle yetiniyoruz.  İbn Eşref, bu konumunu anlaşmayı bozabilmek için 

sarf etmiştir. Şu hareketler bunun delilidir. Karşılıklı imzaladıkları anlaşmanın 

garantörü konumunda olan Hz. Peygamberi şiirleriyle hicvetmesi, İslâm 

düşmanlarıyla oturup kalkması, müşrikleri Müslümanlar aleyhinde kışkırtması, 

Bedirde öldürülen ölüleri için yas tutarak onları intikama teşvik etmesi, kanının 

heder edilmesinin ana nedenleridir. Hz. Peygamber, sadece onu öldürtmekle yetinmiş 

olup Benî Nadîr’e her hangi bir yaptırımda bulunmaması son derece önemlidir. Yani 

Rasûlullah, sadece suçluyu cezalandırmıştır. 680 Kısaca İbn Eşref, bir nevi anayasal 

bir suç işlemiştir. Dolayısıyla da onun yukarıdaki zararlı girişimleri öldürülmesinde 

etkili olmuştur. 

Hz. Peygamber’in bu üç Yahûdi şâir hakkında vermiş olduğu öldürme 

emrinin hukuku bir dayanağı olduğu göze çarpmaktadır. Bütün bu emirler onların 

yürürlükte olan Medine vesikasını, daha doğrusu anayasasının gereklerine aykırı 

hareket etmeleri sebebiyle verilmiş bir nevi mahkeme kararlarıdır. Çünkü anlaşma 

gereği Hz. Peygamber hem Medine’nin devlet başkanı hem de en yüksek yargı 

merciiydi. Dolayısıyla bu açık anayasa kararlarından yola çıkarak şöyle bir çıkarım 

da bulunmak mümkündür. Bu öldürülme emirleri bir yargılamanın sonucu verilmiş 

kararlardır. Onlar, anayasayı ihlal ederek çok büyük bir suç işlemesi nedeniyle böyle 

                                                           
679 İsmail H. Atçeken, Hz. Peygamber’in Yahûdilerle Münasebetleri, s, 100. 
680 Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, s, 126-127. 
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ağır bir cezaya çaptırılmışlardır. Zamanın şartları göz önüne alındığında o dönemde 

verilen en uygun ceza hiç kuşkusuz ölümdür. 

 

4. İbn Süneyne (ابن سنينة) 

İbn Süneyne681 hakkında Sîyer, Meğâzî ve Tabakât kitaplarında birkaç satırlık 

bir bilgi geçmektedir. Bundan dolayı kendisi ve ailesi hakkında yeterli bilgiye 

ulaşamadık. İbn Süneyne, Benî Hârise Yahûdilerinden birisidir.682 Yahûdilerin ileri 

gelen tüccarlarından birisi olup Evs ile alış-veriş yapan bir Yahûdi tacirdir.683  Bu 

Yahudî tâcir, Müslüman olan Muhayyisa b. Mes’ud’un henüz Müslüman olmayan 

abisi Huveyyisa b. Mes’ud’un halifi ve yakın arkadaşıydı.684 

Kaynaklarda İbn Süneyne’nin öldürülmesi şöyle anlatılır: Hz. Peygamber, 

İslâm düşmanı olan Ka’b b. Eşref’i zararlı faaliyetleri nedeniyle öldürttüğünde bu tip 

zararlı faaliyetlerin önünü kesmek,  zamanın şartları gereği olası Yahûdi taşkınlığını 

önlemek amacıyla: “Yahudî ricalinden (İslâm’a zararlı olanları) öldürmeye fırsat 

bulabildiğinizi öldürünüz.”685 buyurarak Müslüman askerlere günümüz tabiriyle 

“Vur.” emrini vermişti. Bu, Yahûdilerin bir araya gelerek yanlış bir hareket 

yapmalarını engellemek için korkutma amacına yönelik bir sözdü.  Yani bir nevi 

sokağa çıkma yasağıydı. Çünkü o günkü sıcak olaylar bu tedbiri gerektiriyordu. Her 

an bir Yahûdi halk hareketi olabilir dolayısıyla da her iki kesimden çok can kaybı 

olabilirdi.  Rasûlullah’ın bu emrini şu şekilde anlamamızda mümkündür: Yahûdilerle 

karşılaştıklarınızda –yaşanmış olay sebebiyle- her an size saldıracakmışlar gibi 

hazırlıklı olun. Onlara fırsat vermeyin. Aynı şekilde tedbiri elden bırakmamaya 

yönelik bir taktik şeklinde anlamamızda ihtimal dâhilindedir.  

 Hz. Peygamber’in öldürünüz emrini duyan Muhayyisa b. Mes’ud, alış-veriş 

yaptığı, aile dostu Yahûdi tâcir olan İbn Süneyne ile karşılaştığında üzerine giderek 

onu öldürdü. Bu Yahûdi tâcir, abisinin yakın dostu olmasına ve kendisinin 

yetişmesinde etkili olmasına rağmen İslâm düşmanlarına mali destek sağlayarak 

İslâm’a zarar vermesinden dolayı Muhayyisa b. Mes’ud, Rasûlullah’ın emrinden yola 

                                                           
681 İbn Hişâm, es-Sîre, III s, 15. İbn Hişâm, İbn Süneyne’ye İbn Sübeyne denildiğini söyler. 
682 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 178 
683 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 15; İbn Kesîr, Bidâye, IV, s, 8–9; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 163–164. 
684 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s,15; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 8–9. 
685 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 178; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 15; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40. 



 132

çıkarak onu öldürdü.686 Ancak buradaki Rasûlullah’ın emri, diğerlerinde olduğu gibi 

doğrudan bir şahsı göstererek verilmiş değildir. Umumi bir emirden hareketle 

Muhayyisa, İbn Süneyne’yi öldürmüştür. 

 Bu olayı duyan Muhayyisa’nın büyük kardeşi Huveyyisa çok sinirlendi 

Huveyyisa kardeşine vurarak: “Ey Allah’ın düşmanı! Onu öldürdün mü?-Onu sen mi 

katlettin? dedikten sonra: “Vallahi karnındaki yağın çoğu onun malındandır.” 

diyerek ona sitem etti. Muhayyisa: “Vallahi onun katlini bana öyle bir kimse emretti 

ki, şayet seni öldürmemi bana emretseydi, elbette senin boynunu da –gözümü 

kırpmadan-vururdum.” demek süretiyle abisine karşılık verdi. Muhayyisa’nın 

kendinden emin bir şekilde böyle konuşması abisinin Müslüman olmasında etkili 

olmuştur. Huveyyisa: “Seni bu noktaya getiren bir din şaşılacak bir şey 

olmalı!”diyerek sonra Müslüman oldu.687 

 Görüldüğü gibi yukarıdaki rivayette, Hz. Peygamber’in öldürün emri Kâ’b b. 

Eşref’in öldürülmesinden sonra olası bir halk hareketini önlemeye yönelik bir sözdür.  

Bu emir her ne kadar çok sert ve acımasız gibi görünse de durum bunun tam tersine 

gerçekleşmiştir. Bu emri duyan Yahûdiler, olayın ciddiyetini kavrayıp her hangi bir 

taşkınlıkta bulunmamışlardır. Dolayısıyla da bu emirle, fazla kan akması önlenmiş 

oldu. Bunun en önemli kanıtı da Rasûl-i Ekrem’in bu emri üzerine İbn Süneyne’den 

başka bir Yahûdi’nin öldürülmemesidir. Şayet bu emir korkutmaya yönelik bir taktik 

değil de Yahûdileri cezalandırmaya yönelik olsaydı bu emri ashaptan çok kişi yerine 

getirirdi. İç içe yaşadıkları içinde Yahûdilerden öldürülen çok olurdu. Kaynaklarda 

Hz. Peygamber’in bu emri üzerine bağlanan başka bir öldürme olayı aktarılmaması 

bu görüşün farklı bir delili olarak zikredilebilir. Bu da gösteriyor ki bu sözden 

beklenen netice alınmıştır. Şayet böyle sert bir emir olmasaydı Ka’b’ın 

öldürülmesine bağlı olarak toplumda çok kan akabilirdi. Dolayısıyla da istenmeyen 

olaylar yaşanabilirdi. 

Burada acaba Rasûl-i Ekrem, gerçekten onun öldürülmesini Asmâ bnt. 

Mervân, Ebû Afek ve Ka’b da olduğu gibi istemiş midir.? Abdurrahman el-Muhâcir, 

“el-Menhecü’l-Hareke li’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Rasûlullah’ın Hayatıyla İslâm’ın 

                                                           
686 Abdurrahman el-Muhâcir, el-Menhecü’l-Hareke li’s-Sîreti’n-Nebeviyye, II, s, 281. 
687 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 178; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 15; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 164; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 8–9. 
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Hareket Metodu” adlı çalışmasında onun İslâm düşmanlarına mali destek 

sağlamasından dolayı haklı yere öldürüldüğünü aktarmıştır.688 Aynı şekilde her ne 

kadar Muhayyisa b. Mes’ud’un: “Vallahi onun katlini bana öyle bir kimse emretti ki, 

şayet seni öldürmemi bana emretseydi, seni de öldürürdüm.”689 Sözünden başka biz, 

kaynaklarda öldürülmesine neden olacak bir şeye ulaşamadık.  

Hadis kitaplarında da Hz. Peygamber’in böyle bir emrinden 

bahsedilmemiştir. Bundan dolayı akla şu soru geliyor: Acaba bu rivayet asılsız 

mıdır? İbn Süneyne, haksız yere mi öldürülmüştür? Cevap olarak şunu diyebiliriz: 

Hadis kitapları, sadece İbn Eşref’in katlini aktarmakla yetinmişlerdir. Bu emir ise 

onun katlinden sonra verilmiş olup hadis kitaplarında olmaması doğaldır. Ya da bu 

rivayet asılsız olup tarih kitaplarında anlatılagelmiştir. Her ne kadar tarih alanındaki 

bilgiler hadis alanındaki gibi iyi bir tetkikten geçmeden geçse de hadis kitaplarında 

ulaşamadığımız birçok tarihi bilgiye tarih kitaplarında ulaşmak mümkündür. Bu 

sebeple yukarıdaki rivayeti de onlardan sayacak olursak Rasûl-i Ekrem’in vermiş 

olduğu bu emrin içerisinde zaten öldürülme ihtimali var. İbn Süneyne de bunlardan 

birisidir. 

 

5. Adı Zikredilmeyen Bir Yahûdi 

İsmi kaynaklarda zikredilmeyen bu kişinin Yahûdi olduğu kesindir. 

Konumuzla alakalı olması nedeniyle burada işlemeyi uygun bulduk. Çünkü doğrudan 

veya dolaylı olsun konumuzla bağlantısı olan bir konunun burada işlenmesi 

çalışmanın adabındandır. Objektiflik bunu gerekli kılmaktadır.  Fazla detaya 

girmeden bu konuyu kısaca özetleyecek olursak. Olay şöyle gerçekleşmiştir: 

Çoğunlukla Enes’ten rivayet edilen hadise göre: Üzerinde gümüşten ziynetleri 

bulunan bir kadın (cariye) şehrin dışına çıktığı bir sırada onu takip eden bir Yahûdi 

onun başını taşla ezerek-ağır bir şekilde onu yaralayarak- üzerindeki süs eşyalarını 

alarak kaçtı. Hz. Peygamber bu menfur saldırıyı duyduktan sonra kadının yanına 

geldi.690 Diğer bir bilgiye göre ise kadın yaralı haliyle ruhunu henüz teslim etmemiş 

                                                           
688 Abdurrahman el-Muhâcir, el-Menhecü’l-Hareke li’s-Sîreti’n-Nebeviyye, II, s, 281. 
689 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 178; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 15; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 40; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 164. 
690 Tirmizî, Muhammed b. Îsâ b. Sevra (279/892), Sünen-i Tirmizî Tercemesi, Diyet, 6,  tec: Osman 
Zeki Mollamehmetoğlu, İst., tsz. 



 134

olduğu bir halde Rasûl-i Ekrem’e getirildi.691 Hz. Peygamber kadına:  “Sana bunu 

kim yaptı?”692 Falan mı?”693  buyurarak ona bir soru sordu. Kadın kafasıyla hayır 

işareti yaptı. Aynı soruyu Rasûlullah, ikinci kez sorduğunda kadın yine hayır 

cevabını verdi. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem: “O halde falan mı?” buyurmak 

suretiyle Yahûdi’nin ismini söyleyince cariye başı ile “Evet!” dedi.694  Bu tespitin 

ardından Yahûdi, kısa sürede ele geçirildi ve sucunu itiraf etti. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber, onun yaptığı gibi başının iki taş arasında ezilerek öldürülmesini 

emretti.695 Diğer bir rivayete göre ise Rasûl-i Ekrem, o Yahûdi’yi çağırttı. 

Rasûlullah, (kısa bir soruşturma sonucunda Yahûdi sucunu kabul edince) onu iki taş 

arasında-başını ezerek ya da ezdirerek- öldürdü.696 Bunlardan farklı olarak 

Müslim’in aktardığı başka bir bilgiye göre öldürülen bu cariye Ensâr’lı bir kadın 

olup Yahûdi onu zînetleri için öldürmüş sonra da onu kuyuya atmıştır. Akabinde 

Yahûdi yakalanarak Hz. Peygamber’e getirildi. Rasûlullah’ın emriyle recm 

edilmiştir.697 Tirmizî, bu hadisin hasen-sahih olduğunu söylemektedir.698 

Görüldüğü üzere Rasûl-i Ekrem, devlet başkanı ve yargı organının başı olarak 

haddi uygulamakla görevli birinci şahıs olarak bu emri vermiştir. Başka deyişle 

toplumda anarşi, gasp, yankesicilik gibi huzuru ve can güvenliğini tehdit eden 

                                                           
691 Buhârî, Kitâbu’d-Diyât 3, 4, 6, 11; Müslim Kitâbu’l-Kasâme, 1672. Müslim’de bu rivayet detaylı 
olarak şu şekilde aktarılmaktadır: Bir Yahûdi, bir cariyeyi, üzerindeki gümüş süs eşyalarını almak için 
taşla vurup ağır yaralamıştı. Bu cariye ölmek üzereyken Hz. Peygamber´in huzuruna getirildi. 
Peygamber, kadına: “Seni falanca mı öldürdü?” diye sordu. Kadın başı ile, hayır işareti yaptı. Sonra 
Hz. Peygamber ikinci defa sordu. Kadın yine başı ile hayır diye işaret etti. Sonra Allah Resulü üçüncü 
bir isim daha sordu. Bu sefer kadın: “Evet” dedi ve başı ile işaret etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
kadının haber verdiği o Yahûdiye kısâs uygulayarak başını iki taş arasında ezdirip onu öldürttü. Bkz: 
Müslim, Kitâbu’l-Kasâme,1672. 
692 Buhârî, Kitâbu’d-Diyât 3; Müslim Kitâbu’l-Kasâme, 1672. 
693 Müslim Kitâbu’l-Kasâme, 1672; Tirmizî, Diyet, 6. 
694 Buhârî, Kitâbu’d-Diyât 3, 4; Tirmizî,  , Diyet, 6. 
695Tirmizî, Diyet, 6. Katîl’in başının taşla ezilerek öldürülmesi bazılarınca hoş görünmeyebilir. Ancak 
mazlum’un yakınları gözüyle bakıldığında durumun hiç de öyle olmadığı görülecektir. Şöyle ki 
günümüzde canlarını teröre ve gaspçılara kurban veren annelere olayın failleri teslim edilse acaba 
nasıl cezalandırırlardı sizce? Herkes kendi vicdanına göre bu olaya bakarsa konunun daha iyi 
anlaşılacağını düşünüyoruz. Çocuklarını genç yaşta namert kurşunuyla öldüren teröristler, şehit 
annelerine teslim edilse onları linç etmeyeceklerine kim garanti verebilir. İçlerinde yanan evlat acısını 
sizce nasıl dindirirlerdi? Günümüzde buna benzer menfur olayların önüne bir türlü geçilememiş 
olması verilen cezaların caydırıcılıktan çok uzak kararlar olduğunu gözler önüne sermektedir. 
Dolayısıyla da mazlumların hakları tam olarak alınamamaktadır. Günümüzdeki meri hukukta Hz. 
Peygamber gibi caydırıcı cezalar verilmiş olsa Allah’u alem toplumda istenmeyen bu olaylar büyük 
bir ihtimalle kökten kesilirdi.   
696 Buhârî, Kitâbu’d-Diyât 3, 4; Müslim Kitâbu’l-Kasâme, 1672. 
697 Müslim Kitâbu’l-Kasâme, 1672. 
698 Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Tirmizî, Sünen-i Tirmizî Tercemesi, III, s, 10-11. 
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olayların müsebbiplerini cezalandırmak suretiyle yaptıklarını yanları kâr olarak 

bırakmamıştır. Yukarıda verilen ceza da kısâs gereği olup Hz. Peygamber’in bir 

dâhilliği yoktur. Sadece devlet başkanı ve Peygamber olarak var olan yasayı 

uygulamaya koydurtmuştur.   

Bu konuda -cezanın tatbiki konusunda- mezhep imamları arasında görüş 

ayrılığı vardır. Daha doğrusu böyle bir durumda suçlu öldürdüğü aletle mi yoksa 

kılıçla mı kısâs edileceğini konusunda âlimler arasında fikir ayrılığı mevcuttur. İslâm 

âlimlerinden İmam Mâlik, İmam Şafiî ve İmam Ahmed bu hadisle amel ederek 

“Katîl, maktûlü ne ile öldürdü ise kendisi de onunla öldürülür.”derler. Buna karşılık 

Ebû Hanife, Ebû Yusuf, İmam Muhammed, Hasan Basrî, Süfyân-ı Servî, Şa’bî ve 

İbrahîm Nehaî gibi bazı İslâm âlimleri ise: “Kısâs, yalnız kılıçla tatbik edilir!” 

hadisiyle amel ederek bu görüşe muhalefet etmişlerdir. Hanefiler, diğer mezhepler 

gibi amel etmemelerini şöyle izah etmişlerdir. Kısâsı kâtil’in suç aleti ile yapmak 

İslâmiyet’in ilk zamanlarına mahsus bir uygulama olup müslenin mubah olduğu bir 

zamandır. Hâlbuki müsle, sonra neshedilmiştir, diyerek gerekçelerini ortaya 

koymaktadırlar.699  

Yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber’in emriyle kısâs 

gereği öldürülen Yahûdi kişi savunmasız masum bir bayanı sırf üzerindeki 

mücevherleri alabilmek amacıyla başını ezerek vahşice yaralayarak ölümüne neden 

olmuş bir kişidir. Dolayısıyla da böyle bir suçlunun cezalandırılmış olması ilerde bu 

tür menfi olayların önüne geçmek için gerekli hukukî bir karardır. Bu karar daha çok 

toplumun faydasınadır. Çünkü bu olaydan yola çıkarak ileride böyle savunmasız 

birçok insanın da canı yanacağı bir gerçektir. Kısaca günümüzdeki cinayetlerin 

önünün bir türlü alınamamış olması Hz. Peygamber’in bu kararında ne kadar isabetli 

olduğunu göstermektedir. Bu rivayetten yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Savunmasız 

kadınların süs eşyalarını almak için öldüren insanların öldürülmesi dinen caizdir.  

Yahûdiler, Hz Peygamber’e ve İslâm’a ihanet edinceye kadar Müslümanlarla 

eşit hak ve hürriyetine sahip idiler. Bunun yasal dayanağıda Medine Vesikası’dır. 

Şöyle ki Medine Vesikası, Müslüman, müşrik, Yahûdi ve münâfık toplulukları bir 

                                                           
699 Ahmed Davutoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VIII, s, 300-301. Kısâs canın olası 
saldırılardan korunması için konulmuş ilahi bir kanundur. Birisinin hayatına kasteden caninin 
kendisinin de hayatına son verileceğini bilmesi onun kötü duygularını frenleyeceği bir gerçektir.  
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araya getiren anayasadır.  Medine topraklarında yaşayan farklı inanç ve kültürlere 

sahip insanların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını amaçlayan bir düzenlemedir. 

Bu antlaşmayla dıştan gelecek herhangi bir saldırıya birlikte karşılık verilecekti. Yeni 

bir toplum oluşturma hedefi taşımaktadır. Ancak bu antlaşmalara uyacaklarına dair 

söz vermelerine rağmen Medineli Yahûdiler el altından sinsice nifak hareketlerde 

bulundular. Bununla da yetinmeyen Yahûdiler, müşriklerle Müslümanlara karşı 

ittifak kurarak düşmanca bir projeye imza attılar. Böylece de antlaşmaya ihanet 

etmek süretiyle Medine’deki İslâm devletini yıkmayı amaçladılar. İslâmiyet’e karşı 

birlikte her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirtmişlerdir. 700  

Yahûdilerden bazılarının münferit olarak öldürülmesi bazılarında topluca 

Medine’den sürgün edilmesinin temel nedeni; İslâm aleyhinde zararlı çalışmaları ve 

Medine toplumunun iç huzurunun bozmasına yönelik bir teşebbüs içerisine 

girmeleridir. Hz. Peygamber’in, Yahûdiler hakkında vermiş olduğu öldürme ve 

sürülme emri asla onların İslâmiyet’i kabul etmemiş olmaları sebebiyle verilmiş bir 

karar değildir. Zaten bu İslâm’ın ilkelerine aykırıdır.701 Rasûlullah, artık onlarla barış 

içerisinde yaşanılamayacağı kanısına ulaşıldıktan sonra yukarıdaki bu emirleri 

vermiştir.702 

 

B. Hayberli Yahûdilerden Öldürülmesi Emredilip de Öldürülenler  

Hayber, Şam yolu üzerinde Medine’ye 200 km. uzaklıkta son derece verimli 

topraklara sahip bir Yahûdi yerleşim yeridir.703 Etrafı kaleler, tarlalar ve 

hurmalıklarla çevrilidir. Bu yerleşim bölgesi ziraata uygun bir mıntıkadır. Medine 

anayasasına uymayarak yıkıcı hareketlerde bulunmaları sebebiyle Rasûl-i Ekrem 

tarafından cezalandırılarak Medine’den sürülüp çıkarılan Benî Nadîr ve Benî 

Kaynuka’nın bir kısmı buraya yerleşmişlerdi.  Böylece burası, Yahûdilerin bir nevi 

toplanma merkezi olmuştu. Böylece Hayber kısa bir süre sonra İslâm’ın aleyhinde 

faaliyet gösteren kişilerin fesat merkezi haline gelmişti. Şöyle ki bir kısım zararlı 

olayların organizatörlüğü buradan yapılıyordu. Hendek savaşı bunun en bariz 

                                                           
700Mustafa Baş, İslâm’ın Doğuş Döneminde Hicaz Bölgesinde Yahûdilik ve Hıristiyanlık, Ankara, 
1999, s, 97–98. 
701 Bakara 2: 256.  
702 Ekrem Ziya Umerî,  Medine Toplumu, s, 123-124. 
703 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 106. 
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örneğidir.704 Dolayısıyla da Hayber’in alınmasının gerekliliği Hendek savaşında 

anlaşıldı. Çünkü böyle büyük bir ordunun Medine önlerine planlı bir şekilde 

gelmesinde Medine’den Hayber’e giden Yahûdi liderler başrol oynamıştı. Böyle 

tehlikeli hareketlere cüret eden bu liderler özür beyanında da bulunmayınca Hz. 

Peygamber, onlara bir ceza verilmesi gerektiğini gündemine aldı. Bu, devletin 

selameti ve Müslümanların can güvenliği için alınması gereken bir karardı. Çünkü 

İslâm düşmanları, Hayber’de yuvalanmış olup orada çeşitli entrikalar çeviriyorlardı. 

Hayber, Hicaz bölgesinin kalbinde bir çıban fonksiyonu görüyordu.  

 Nadîr oğullarının liderleri olan Ebû Râfi Selam b. Ebî’l-Hukayk ve Kinâne b. 

Rebî Ebi’l-Hukayk buraya yerleştikten sonra her fırsatta Müslümanlardan intikam 

alma yoluna gittiler. Hz Peygamber, onların bu zararlı faaliyetlerine engel olmak için 

onları cezalandırmıştır. Burada cezalandırılan iki kişi Medine’den çıkarılan 

Yahûdilerdendir. Bu iki kişi, Ebû Râfi ve Kinâne b. Rebî’dir. Bunları burada 

anlatmamızın nedeni faaliyetlerini buradan yönetmeleri ve buradaki Yahûdilerin de 

liderleri olmalarıdır. Ayrıca Rasûlullah’ın Yahûdiler ile münasebetinde Medine ve 

Hayber’deki Yahûdiler önemli bir yer teşkil etmesinden dolayı bu ayrımı yapmayı 

uygun bulduk. Bu bölümde Hayber’de zararlı, yıkıcı faaliyetlerde bulunan bazı 

kişilerin Hz. Peygamber’in emriyle öldürülmelerini inceleyeceğiz. 

 

1. Ebû Râfi (أبو رافع) 

Ebû Râfi, Benî Nadîr Yahûdilerinin705 ileri gelenlerinden birisi olup Hayber’de 

kendisine mahsus sağlam bir kalede otururdu.706 Hayber’in soylularından olan Ebû 

Râfi’ye Abdullah b. Ebî’l-Hukayk707 ve Sellâm b. Ebî’l-Hukayk da denir.708 Tam adı, 

Ebû Râfi Selam b. Ebî’l Hukayk’tır.709 O, Ebû Râfi künyesiyle710 meşhur olmuştur. 

Ebû Râfi, Rasûlullah başta olmak üzere Müslümanlara karşı Ka’b b. Eşref’i 

desteklerdi.711  

                                                           
704 Mevlâna Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî, I, s, 298–299; Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 335. 
705 İbn Sa’d, et-Tabakât, II s, 91. 
706 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 191; ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 183. 
707 ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 180. 
708 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 191; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 137; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341. 
709 İbn Sa’d, et-Tabakât,  II s, 91; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II s, 43. 
710 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 191. 
711 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 41. 
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Ebû Râfi, Hicaz bölgesinin tüccarı ünvanına712 sahip zengin bir Yahûdi’dir.713 

O, Yahûdilerin ileri gelen mücrimlerinden olup yapmış olduğu faaliyetlerle 

Rasûlullah’ı çokça rahatsız ederdi.714 Ebû Râfi, Nâdiroğullarının ‘Medine 

Vesikasına’ uymayarak Müslümanların aleyhinde hareket etmeleri sebebiyle 

Medine’den sürgün edildiklerinde diğer reisler gibi o da Hayber’e yerleşmişti. Kısa 

zamanda Ebû Râfi, zengin birisi olması sebebiyle oranın da liderlerinden birisi 

oldu.715 Ancak o, burada da rahat durmayarak insanları Müslümanların aleyhinde 

kışkırtırdı. Özellikle Hendek Savaşı onun bu zararlı –Fitne ateşini körükleyici- 

çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.716 Kendisi de bu savaşa bizzat katılmıştır.717 

Aynı zamanda o, İslâm aleyhinde yürütülen her faaliyete maddi destek verirdi.718 

Başka ifadeyle Ebû Râfi, İslâm dinini ortadan kaldırmak isteyen Arap kabilelerine 

bol mal vererek onlara maddi destek verirdi.719 Hendek savaşında on bin kişilik 

büyük bir ordunun toplanmasında bu maddi desteğin etkisi büyüktür.720  

Görüldüğü gibi Ebû Râfi’de Ka’b b. Eşref gibi insanları İslâm aleyhinde 

kışkırtmaktan geri durmayan makam ve mevki bakımından onun ayarında bir 

Yahûdi’ydi. İslâmiyet’ten önce birbirlerine düşman iki kardeş kabile olan Evs ve 

Hazreç İslâmiyet’le aralarındaki bu düşmanlık yerini, uhuvvet mevsimine bırakmıştı. 

Şöyle ki bu iki kabile güçlerini İslâm’ın selâmeti için kullanır olmuşlardı. Bu 

kaynaşmadan sonra İslâmiyet’in ilerlememesi için engeller oluşturanlar bunların açık 

hedefi haline gelmişti. Bu nedenle de onlar, İslâmiyet’e yararlı olabilmek için 

hayırda birbirleriyle yarışırlardı.721  

Daha önceki sayfalarda detaylı olarak anlattığımız üzere Evs’ten bazı fedailer 

Muhammed b. Mesleme başkanlığında giderek şiddetli bir İslâm düşmanı olan Ka’b 

b. Eşref’i öldürerek onun zararlı çalışmalarına son vermişlerdi.722 Bu şekilde de 

onlar, İslâmiyet’e büyük bir hizmet etmişlerdi. Dolayısıyla bu hayırlı yarışta Evsliler 

                                                           
712 İbnü’l-Esîr, a.g.e,  II, s, 43; Mevlâna Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî, I, s, 259. 
713 ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 183. 
714 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 42; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 137. 
715 Mevlânâ Şiblî Numani, Sîretü’n-Nebî, I, s,275, 321. 
716 İbn Hişâm, es-Sîre,  III s, 191; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341. 
717 İbn Hişâm, es-Sîre,  III s, 191. 
718 ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, X s, 180–183; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 115–116. 
719 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s,118. 
720 İbn Sa’d, et-Tabakât,  II s, 91; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 137. 
721 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s,191–192; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341;İbn Kesîr, Bidâye, IV, s,137. 
722 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 191. 
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bir adım Hazreçlilerin önüne geçmişlerdi. Medineli bu iki kabile yaptıklarıyla 

birbirlerine karşı övünürlerdi.723 Bu sebeple de Hazreçliler, onların ayarında bir şey 

yapmadıkça durmazlardı. Aynı durum Evs içinde geçerliydi.724 Evsli fedailer, muzır 

faaliyetlerde bulunan İbn Eşref’i öldürdüklerinde Hazreçliler: “Vallahi! Bununla asla 

fazilet ve üstünlük bakımından bize üstün olamazsınız. Yani bizi 

geçemezsiniz.”diyerek kendi aralarında müzakere etmeye başladılar.725 İbnü’l-Esîr 

“el-Kâmil fi’t-Târih” adlı eserinde onların bu hallerini iki erkek devenin birbirine 

hamle yapmasına benzetmiştir.726 Diğer bir rivayette ise daima birbirine rakip iki 

pehlivana benzetilmiştir.727 Bu nedenle Hazreçliler, Ka’b b. Eşref ayarında bir İslâm 

düşmanını ortadan kaldırarak Evslilerden geri kalmak istemiyorlardı.728 Acaba hangi 

adam Rasûlullah’a İbn Eşref gibi düşmandır?729diye birbirlerine sorup biraz 

araştırdıklarında Hayber’de kendisine ait sağlam bir kalede oturan Ebû Râfi’yi İbn 

Eşref ayarında bir İslâm düşmanı olarak kararlaştırdılar. Hazreçliler, onu 

cezalandırmak için Rasûlullah’a gelerek izin istediler. Rasûlullah, onlara bu izni 

verdi.730 Burada bir hususa dikkat çekmek istiyoruz o da şudur: Görüldüğü gibi 

burada toplumdan bir talep vardır.  Dolayısıyla da devlet başkanı olarak Rasûl-i 

Ekrem, toplumun bu sesine kulak vermiştir. Bu yönüyle diğerlerinden farklıdır. Yani 

Ebû Râfi’nin öldürülmesi teklifi ilk olarak Hz. Peygamber’den çıkmamıştır. 

Rasûlullah, Abdullah b. Atîk başkanlığında, Me’sud b. Sinân, Abdullah b. 

Ûneys, Ebû Katâde el-Hâris b. Rib’iy ve Huzâi b. Esved’den müteşekkil beş kişilik 

bu grubu Ebû Râfi’i öldürmek için gönderdi.731 Ancak Hz. Peygamber, çocukları ve 

kadınları öldürmekten onları nehyetti.732 Bu beş kişilik grup Hazreç Kabilesinin Benî 

Seleme koluna mensuptur.733 

                                                           
723 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 191; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341. 
724 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 191–192. 
725 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 192; İbnû’l Esîr, el-Kâmil, II s, 41; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 137. 
726 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 41. 
727 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 118. 
728 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 191–192; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341- 342; İbn Kesîr, el-Bidâye, 
IV, s, 137. 
729 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 192; İbnû’l Esîr, el-Kâmil, II, s, 41. 
730 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 191; İbnû’l Esîr, el-Kâmil, II, s, 41; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341. 
731 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 330; İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 192; İbn Sâd, et-Tabakât, II, s, 91; İbnû’l 
Esîr, el-Kâmil, II, s, 41–42; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II,  s, 342; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 137. 
732 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 191; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 137. 
733 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 191; İbn’ül Esîr, el-Kâmil, II, s, 41. 
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Abdullah b. Atîk komutasında yola çıkan bu grup, Hayber’e ulaştığında güneş 

batmıştı. Ebû Râfi, burada sağlam kalenin içerisinde yerden yükseltilmiş bir odada 

kalırdı. Fedâiler, bir yolunu bulup eve girdiklerinde işi kolayca yapabilmek ve 

dışarıdan gelecek olası yardımı önlemek için kapıları kitlediler.734 Bu müfreze, Ebû 

Râfi’nin yerini tespit ettikten sonra ona hamle yaparak onu öldürmek istediler. Ancak 

Ebû Râfi’ye asıl öldürücü darbeyi Abdullah b. Üneys, vurmuştur.735 Bazı 

rivayetlerde de Abdullah b. Atîk’in tek başına içeri girerek Ebû Râfi’yi öldürdüğü 

aktarılır.736 Hazreçli gençler, daha sonra hızlıca merdivenlerden inerek oradan 

ayrıldılar.737 Abdullah b. Atîk, onun hanımının: “Yahûdilerin Tanrısına and olsun ki 

Ebû Râfi öldü”738 sesini duyunca : “Ruhuma bundan tatlı bir söz gelmedi.” diyerek 

sevincini ifade etti.739 Ebû Râfi’nin ölüm haberinin kesinleşmesi üzerine onlar 

Medine’ye döndüler. Onu kimin öldürdüğü konusunda gruptakiler ihtilafa 

düştüklerinde Rasûl-i Ekrem, onlardan kılıçlarını kendisine getirmelerini istedi. 

Rasûlullah, kılıçlar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Ebû Râfi’yi Abdullah b. 

Atik’in öldürdüğünü söyledi. Çünkü İbn Atik, kılıcını Ebû Râfi’nin karnına sapladığı 

için üzerinde yemek izleri vardı.740 Ebû Râfi’nin öldürülüşü hakkında rivayetlerde 

anlatım farkı vardır. Biz burada meşhur rivayeti esas aldık.741 

İbrahim Canan, yukarıda aktardığımız hadisin açıklamasında şu hükmün 

çıkarıldığını aktarmıştır. Ebû Râfi’nin bu zararlı faaliyetlerinden dolayı onu 
                                                           
734 Vâkıdî, el-Meğâzî, I s, 330–331; İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 192; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 342. 
Bir görüşe göre kapları kendi üzerine kitleyen Abdullah b. Atîk’tir. Bkz: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, 
XII, s, 115–116.  
735 Vâkıdî, el-Meğâzî, I s, 331; İbn Hişâm, es-Sîre, III s, 192; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 42; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 342; İbn Kesîr, el-Bidâye,, IV, s, 137. 
736 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 115–116.  
737 Vâkıdî, el-Meğâzî, I s, 331; İbn Hişâm, es-Sîre,  III s, 192; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 42; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 137. Abdullah b. Atîk’in gözleri pek iyi görmediği için basamaklardan inerken 
düşerek ayağını ağır bir şekilde incitmiştir. Arkadaşları ona yardım ederek onu Menzefe kadar 
taşımışlardır. Bkz:  İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 192–193; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 342; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IV, s, 137. 
738 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 193; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 42; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 137. 
739 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 193; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 42. Diğer bir rivayete göre ise Abdullah 
b. Atîk: “Onu öldürüp öldürmediğimi bilmedikçe, Allah’a yemin ederim ki buradan ayrılmayacağım.” 
diyerek sabah oluncaya kadar orada bekledi. Ne zaman ki Münâdi: “Hicaz halkının tüccarı Ebû 
Râfi’nin öldüğünü bildiriyorum.” sesini işitince arkadaşlarıyla oradan ayrıldı. Bkz: İbnü’l-Esîr, el-
Kâmil, II, s, 42-43; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 115–116. 4244 nolu hadis.  
740 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 332; İbn Hişâm, es-Sîre,  III s, 193; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 42; İbn 
Sa’d, et-Tabakât, II, s, 91 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 343; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 137–140. 
741 Ayrıntılı bilgi için bkz. Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 330–331; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 191–196; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 42-43; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 341-345; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 
137-140; ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 180-185. 
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öldürmeleri için Hz. Peygamber’in izin vermesi gösteriyor ki: Rasûlullah; aleyhinde 

eli, malı ve dili ile çalışanların öldürülmesi caizdir.742 Bu hükümden yola çıkarak 

kanı heder edilen kimselere baktığımızda hepsinin bu yollardan biri veya birkaçıyla 

Rasûl-i Ekrem’e eziyet etmiş olduğu görülmektedir. Kısaca o, kanaatimizce savaş 

çığırtkanlığı yapması nedeniyle savaş suçlusu bulunarak cezalandırılmıştır. Bir 

görüşe göre Ebû Râfi’, Hicretin 3. yılının Cemâziye’l-Âhire ayı içerisinde743  diğer 

bir görüşe göre ise o, Hicretin 4. yılının Zilhicce ayında öldürülmüştür.744  

 

2. Zeynep bnt. Hâris (زينب بنت الحا رث)  

Zeynep bnt. Hâris, meşhur bir Yahûdi olan Sellâm b. Mişkem’in karısıdır.745 

Müslümanlar, Hayber’i uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra fethedip, yönetimi ele 

geçirdikten sonra istirahata çekilmişlerdi.746 Savaş meydanında Müslümanları 

yenemeyen Yahûdiler, Hz. Peygamber’i öldürebilmek amacıyla haince bir plan 

tertiplediler. Çünkü onlar, kendilerine yapılan iyi muamelelere çıkarları neyi 

gerektiriyorsa ona göre cevap vermeyi âdeta kendilerine huy edinmişlerdi.747 Bu plan 

kaynaklarda şöyle aktarılmaktadır: 

Zeynep bnt. Hâris, Rasûlullah’ı ortadan kaldırabilmek için sözde bir ziyafet 

hazırlamaya başlar. Bu konuda rivayetler arasında konunun anlatılış noktasında 

farklılıklar vardır. İbn Kesîr, bu rivayetlerin hepsini “el-Bidâye ve’n-Nihâye” adlı 

eserinde toplamıştır. Bu rivayetlere baktığımızda: Zeynep, masumane bir halle 

Ashâb-ı Kirâm’ın yanına gelerek onlara: “ Rasûlullah, koyunun hangi tarafını daha 

çok sever? diye sordu. Onlarda bu plandan haberleri olmadıkları için: “Kolu ve 

budunu çok sever.”748 Diğer bir rivayete göre ise: “Budunu ve kürek etini yemeyi çok 

sever.” dediler. Bunun üzerine Zeynep bnt. Hâris, Yahûdilerle yaptığı istişare üzerine 

koyunun her tarafını zehirledi.749 Bazı rivayetlere göre ise Zeynep, Hz. Peygamber’in 

yemeyi çok sevdiği koyunun budunu iyice zehirledi sonra da koyunun diğer yerlerini 

                                                           
742 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 118. 
743 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 41–43. Metinde “zel”harfinin noktası unutulmuştur. 
744 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 330. 
745 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 107; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 103. 
746 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 210. 
747 Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı,  II, s, 402. 
748 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbn Kesîr, el-Bidâye,, IV, s, 211. 
749 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144. 
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zehirledi.750 Zeynep, hazırlamış olduğu zehirli eti getirerek: “Ey Ebe’l-Kasım! Bunu 

sana hediye ediyorum!”751 diyerek kızartılmış kebabı Hz. Peygamber’in önüne 

koydu.752 Bu hitaptan bu Yahûdi kadının Rasûl-i Ekrem hakkında bilgi sahibi olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü Rasûlullah, hediye edilen şeyi yiyip sadaka olarak verilen 

şeyi ise yemezdi.753 Dolayısıyla bu hitap bilinçli kullanılmıştır. İbn Kesîr’in, 

Abdurrahman b. Ka’b b. Mâlik’ten rivayet ettiği şu bilgi bunu doğrulamaktadır. Bu 

Yahûdi kadın kızartılmış bir koyun hediye ettiği sıra Rasûlullah ona: “Bu nedir? diye 

sorunca kadın “Hediyedir.”diye cevap verdi. “Sadakadır.”demeye çekindi. Çünkü 

sadakadır deseydi Rasûl-i Ekrem, onu yemeyecekti.”754  

Hz. Peygamber, önüne konan kızartmanın budundan bir lokma alarak ağzına 

götürüp biraz çiğnedi ama onu yutmadan dışarı çıkardı.755 İbn Kesîr’in, Cabir b. 

Abdullah’tan aktardığı rivayete göre ise Rasûlullah bu kızartmadan bir parça alıp 

yemiştir. Bazı rivayetlerde ise Rasûlullah’ın bu kızartmadan yemeden Ashâbını 

uyardığı aktarılır.756 Netice de Rasûl-i Ekrem, yanındaki ashâbına: “Ellerinizi 

çekiniz.757 Bu kemik758bud759koyun760 yemeğin zehirli olduğunu bana haber veriyor.” 

buyurarak ashâbını bu hain tuzaktan haberdar etti.761 İbn Kesîr’in İbn Şihab’tan 

aktırdığı rivayette bu zehirli yemekten yiyen bazı Müslümanlar’ın öldüğü 

zikredilmiştir. Ancak bunların kimler olduğu belirtilmemiştir.762 Diğer bir rivayette 

ise ölen kişi bir kişi olup ismi de Bişr b. Bera’ b. Ma’rur olarak aktarılmıştır. Bişr ile 

ilgili verilen rivayetlere baktığımızda: Bişr b. Bera’ zehirli yemekten bir parça alarak 

yemiş763diğer bir rivayette ise Hz. Peygamber’in ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra 

yutmuştu.764 Bişr b. Bera’, Rasûlullah’ın huzurunda saygısızlık olur düşüncesiyle 

                                                           
750 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144; İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbn Kesîr, el-Bidâye,, IV, s, 211. 
751 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144; İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244.  
752 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 103. 
753 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144. 
754 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 210. 
755 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244. 
756 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 209. 
757 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144. 
758 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244. 
759 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144. 
760 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 103. 
761 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144; İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 103. 
762 İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 209. 
763 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144; İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 210. 
764 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 210. 
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ağzına aldığı lokmayı zorla yuttu.765 İbn Hişâm ise Bişr b. Bera’nın Rasûl-i Ekremle 

birlikte bir parça lokma aldığını ancak Hz. Peygamberin ashâbını sakındırmasından 

önce onu yuttuğunu aktarır.766 Her ne kadar rivayetler farklı gibi görünse sonuç 

değişmiyor. Yani bu yemekten almış olduğu bir parça zehirli etten bir sahâbe 

zehirlenerek ölmüştür. Bişr b. Bera’nın ölümü hakkında farklı rivayetler vardır. 

Birinci rivayete göre Hz. Bişr, yemiş olduğu zehirli lokmanın tesiriyle morararak 

olduğu yerde can vermiştir.767 Diğer rivayette ise İbn Bera’ bu zehirli koyundan 

almış olduğu lokmadan dolayı zehirlendikten bir yıl sonra bu zehrin etkisiyle vefat 

etmiştir.768 Aynı şekilde İbn Bera’nın zehirli yemekten yedikten birkaç gün sonra 

öldüğü de rivayet edilir.769 

Hz. Peygamber, bu hain tuzağı tertipleyerek kendi hayatı başta olmak üzere 

ashâbının canına kast eden Zeynep bnt. Hâris’i çağırtarak : “Buna seni sürükleyen 

nedir? Niçin yaptın?” buyurarak onu sorguya çekince kadın suçunu itiraf etti.  Kadın: 

“ Dedim ki eğer o hükümdar ise o’ndan kurtulurum. Yok, eğer Peygamber ise 

kendisine zaten haber verilecektir.”770 İbn Kesîr’in Beyhakî’den aktardığı bilgiye 

göre bu Yahûdi kadın şöyle cevap verdi: “Şunu öğrenmek istedim. Eğer, Peygamber 

isen Allah seni bundan haberdar kılacaktır. Eğer, yalancı biri isen bu zehirli koyunu 

yeyip ölürsün. İnsanlar da senden kurtulup rahatlarını bulurlar.” Enes b. Mâlik’in 

aktardığı rivayette ise Zeynep bnt. Hâris, Rasûlullah’ın sorusu üzerine: “Seni 

öldürmek istedim.” diyerek niyetini açıkladı. Bunun üzerine Rasûlullah: “Allah bu işi 

yapmana müsaade etmeyecektir.” buyurdu. Vâkıdî’nin vermiş olduğu bilgide ise bu 

Yahûdi kadın Hz. Peygamber’in sorusu üzerine suçunu itiraf ettikten sonra böyle bir 

işe kalkışmasına neden olarak da : “Sen benim babamı, amcamı, kocamı öldürdün. 

Kavmimin başına getirdiğin işler herkesçe malumdur.”dediğini771, Sadık Albayrak’ta 

Zeynep’in: “Siz, benim babamı, amcamı, kocamı öldürdünüz. Ben de sizden onların 

intikamını almaya kalkıştım.” dediğini aktarır.772Ayrıca Vâkıdî, İbn Hişâm’dan farklı 

olarak: “…Eğer siz gerçekten Peygamberseniz size –Allah tarafından- haber 
                                                           
765 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144. 
766 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 244. 
767 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 144. 
768 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s,144. 
769 Mevlânâ, Sîretü’n-Nebî,  I, s, 308. 
770 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244. 
771 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144–145. 
772 Sadık Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamber, s, 317. 
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verilecektir.” dolayısıyla da zehir size zarar vermeyecektir. Şayet Peygamber değil 

de bir yalancı iseniz “…bir kralsanız -bu zehirden ölürde- sizden kurtulmuş oluruz!” 

rivayetini çoğul kalıp kullanarak aktarmıştır.773 Bir diğer zayıf rivayete göre ise Hz. 

Peygamber bu kadının bu sözlerinden sonra elini yemeğe uzatarak: “Allah’ın ismiyle 

yeyin.”dedi oradaki Müslümanlar da ondan yediler; ancak hiçbirisine bir şey olmadı. 

İbn Kesîr, bu rivayetin münker ve kendisinde şiddetli bir garabet’in olduğunu 

söyler.774 Bizde bu görüşe katılıyoruz.  

Zeynep bnt. Hâris’in akıbeti hakkında rivayetler onun öldürülüp 

öldürülmediği hususunda farklıdır. İbn Hişâm, onun doğruyu söylemesinden sonra 

Hz. Peygamber tarafından affedildiğini aktarır775 İbn Kayyım el-Cevziyye’nin İmam 

Zuhrî’den aktardığı bilgiye göre ise Zeynep, Müslüman olunca Rasûlullah onu 

bıraktı.776 İbn Sa’d, onun Müslüman olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermeden 

Rasûlullah’ın onu orada öldürdüğünü aktarmıştır.777 İbn Kesîr’in Ebû Davud’dan 

onunda İbn Selem’den aktardığı rivayete göre:  “Hz. Peygamber emir vererek hemen 

kadın öldürüldü.” Diğer bir rivayete göre Beyhakî: “ Muhtemelen Hz. Peygamber 

Zeynep bnt. Hâris’i işin başında öldürmedi. Bişr b. Bera’ zehirin etkisinden vefat 

edince öldürülmesini emretti.”778 Vâkıdî diğerlerinden farklı olarak Zeynep bnt. 

Hâris’in hemen orada Hz. Peygamberin emriyle öldürüldükten sonra ayrıca asıldığını 

da aktarmıştır.779 Diğer kaynaklarda asılmayla ilgili bir bilgiye ulaşamadık. 

Dolayısıyla bu durum, rivayetin güvenirliği noktasında bizde güçlü şüpheler 

oluşturmaktadır. Kanaatimize göre bu bilgi zayıftır. Çünkü bu rivayet, İslâm’ın 

getirdiği değerlere aykırıdır.  

Vâkıdî, Rasûl-i Ekremle birlikte üç kişinin de aldığı lokmayı yutmadığını ve 

Rasûlullah’ın başından hacamat olduğunu da aktarmaktadır.780 Görüldüğü üzere 

burada doğrudan Hz. Peygamber’in ve bazı müslümanların hayatına yönelik bir kast 

vardır. Rasûl-i Ekrem, bu olaydan sonra üç yıl daha yaşadı. Ancak bu zehirin etkisini 

zaman zaman vücudunda ağrı olarak hissederdi. En şiddetli ağrıları da ölüm hastalığı 
                                                           
773 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 144–145. 
774 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 211. 
775 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 103. 
776 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l Meâd,  III, s, 1286. 
777 İbn Sa’d, et-Tabakât,  II, s, 107. 
778 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 210. 
779 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 145. 
780 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 145. 
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kendini tuttuğu sıra olmuştu. İbn Hişâm’ın, Mervân b. Osman b. Ebî Saîd b. el-

Mualâ’dan aktardığı rivayete göre: Bişr b. Berâ’nın annesi781 bir rivayette de kız 

kardeşi782 Rasûlullah’ın ölüm hastalığında yanına geldiğinde Hz. Peygamber ona : 

“Ey Bişr’in annesi! İşte şu sıralarda senin kardeşinle birlikte Hayber’de yediğim 

lokmadan dolayı kalp damarımın kesilmiş olduğunu hissediyorum.” dedi. Rasûl-i 

Ekrem’in lokmasını yutmadığı halde bu şekilde sıkıntı vermesi zehirin dozunun ne 

kadar ağır olduğunu ortaya koymaktadır. Devamında Ümmü Bişr: “Allah’ın 

Peygamberliği ona ikram ettiği gibi şehid olarak da onu vefat ettirmiştir.”783dedi. 

Şimdi bu rivayetleri değerlendirdiğimizde: Görüldüğü gibi onun bağışlanarak 

serbest bırakıldığını bildiren rivayetler birden fazladır. Ancak bununla birlikte bazı 

rivayetler ise onun hemen öldürüldüğü noktasında yoğunlaşmaktadır. Sîyer 

kaynaklarının en sahihi ve en meşhuru olan İbn Hişâm’ın aktardığı yukarıdaki 

rivayet doğruluk payı yüksektir. Çünkü Hz. Peygamber, hiçbir zaman kendi şahsı 

için bir kimseden şahsi intikam almamıştı ki bu kadından da alsın.784 Onun için ona 

herhangi bir kötülük yapmadan onu bağışlamıştır. Bunun üzerine Zeynep bnt. Hâris, 

Hz. Peygamber’in gerçek bir Peygamber olduğunu anlayarak kelime-i şehadet 

getirerek Müslüman olmuştur.785 Ama ne zamanki Bişr b. Bera’, zehirin etkisiyle 

öldü o zaman Zeynep, kısâsla öldürüldü. Dolayısıyla da yukarıdaki Beyhakî’nin 

görüşü en isabetli olarak görülmektedir.786 Safiyyurrahman Mübarekfürî, 

“Peygamberimizin Hayatı ve Daveti” adlı çalışmasında onun önce bağışlanıp 

öldürülmediğini, Bişr b. Bera’nın zehirin etkisiyle ölmesi üzerine kısâs olarak 

sonradan öldürüldüğünü787 ve bu noktada da Sîyer âlimlerinin görüş belirttiğini 

söyler.788 Ancak yazar, bu âlimlerin kimler olduğunu zikretmemiştir.  

                                                           
781 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244. 
782 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 211. 
783 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 244; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 211. 
784 Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî,  I, s, 308. 
785 İmam-ı Kastâlani, Mevâhib-i Ledünniyye, I, s, 157; Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, I, s, 456.  
786 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 210. 
787 Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 308. 
788 Safiyyurrahman Mübarekfûrî, Peygamberimizin Hayatı ve Daveti, s, 383; Martin Lings, Bişr b. 
Bera’ bu zehirli koyundan almış olduğu lokmadan dolayı hemen oracıkta öldüğünü buna rağmen Hz. 
Peygamber’in onu bağışladığını aktarır. Bu bilgi eksiktir. Çünkü Hz. Peygamber onu suçunu itiraf 
ettikten sonra hatasını anladıktan sonra bağışlamış Bişr b. Bera’nın zehirin etkisiyle ölmesinden dolayı 
da onu kısâs yoluyla yakınlarına öldürtmüştür. Bkz: Martin Lings, Hz. Muhammed’in Hayatı, s, 369. 
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Bu rivayetleri aktardıktan sonra netice olarak diyebiliriz ki Rasûl-i Ekrem, 

yüreği kan ağlarken bile intikam almayı düşünmezdi.789 Kendiliğine yapılan kötülüğe 

işkenceye hayatı boyunca aynıyla karşılık vermemiştir. Kısaca Hz. Peygamber, 

Zeyneb’i kendisine yaptığı hain tuzaktan dolayı değil, haksız yere bir müslümanı 

öldürdüğü için ölüm cezasına çarptırmıştır. 

 

3. Kinâne b. Rebî’ (آنا نة بن الربيع) 

 Kinâne b. Rebî’nin790 tam kimliği, Kinâne b. Rebî Ebi’l-Hukayk’tır. 

Medine’de yaşayan Benî Nadîr Yahûdilerinin ileri gelen liderlerinden birisidir. 

Hicretin dördüncü senesinde Hz. Peygamber, bu Yahûdi kabilesiyle hicret sonrasında 

yaptıkları vatandaşlık sözleşmesindeki madde gereği Benî Âmir’in maktullerinin 

diyetini ödemek için onlara düşen miktarı almak için onların mahallesine gitmişti. 

Onlar yaptıkları anlaşmayı bir tarafa atarak bunu kendileri için bulunmaz bir fırsat 

kabul edip Rasûlullah’ı ortadan kaldırmak için bir suikast planı yapmışlardı. Bu hain 

planlarının Cebrâil (a.s) tarafından haber verilmesi üzerine kuşatma altına alınmışlar 

sonuç olarak da bu ihanetlerinin bedeli olarak Medine’den sürülmüşlerdi. Bunlardan 

bir kısmı Yahûdilerin yoğunlukta bulundukları Hayber’e bir kısmı da Şam’a 

gitmişlerdi. Bu Yahûdi kabilesinin ileri gelen liderleri hain düşüncelerini daha iyi 

faaliyete geçirerek Hz. Peygamber’den intikam alabilmek için Hayber’e 

gitmişlerdi.791 Kinâne b. Rebî Ebi’l-Hukayk’da bunlardan biriydi.792  

 Hayber’de konaklayan bu Yahûdi liderler, İslâmiyet’in ilerlemesini 

durdurmak için var güçleriyle gece gündüz çalışırlardı. Müslümanların aleyhindeki 

bütün faaliyetlere hem maddi hem de askeri destek verirlerdi. Kureyş başta olmak 

üzere çevredeki kabileleri İslâm aleyhinde kışkırtırlardı. Müslümanların son savunma 

savaşı olan Hendek savaşı bunların kışkırtmaları sonucunda olmuştu. Buna benzer 

zararlı çalışmalarından dolayı Rasûlullah, onların reislerinden olan Sellâm b. Ebî’l 

Hukayk’ı yani Ebû Rafi’yi bir operasyonla ortadan kaldırtmıştı. Bunu yukarıdaki 

sayfalarda detaylı bir şekilde anlatmıştık.  Bu, geçici bir süre işe yaramış olmakla 
                                                           
789 M. Yaşar Kandemir, Sevgi Peygamberi, İst., 2006, s, 76. 
790 Hz.Peygamber’in zevcelerinden olan Safiyye annemizin Rasûl-i Ekrem ile evlenmeden önceki 
kocasıydı. Bkz: İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 112. 
791 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 124–129. Bu liderler şunlardır: Sellâm b. Ebî’l Hukayk, Kinâne b. Rebî 
Ebi’l-Hukayk ve Huyey b. Ahtab’tır. 
792 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 125. 
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beraber kalıcı bir çözüm olmamıştı.  Bundan dolayı Rasul-i Ekrem, kalıcı ve köklü 

bir çözüm sağlamak için onların yuvalandığı Hayber’i kuşattı. Çünkü Medine’den 

buraya gelen Benî Nadîr’in önderleri Sellâm b. Ebî’l Hukayk, Kinâne b. Rebî Ebi’l-

Hukayk ve Huyey b. Ahtab çok kısa bir zamanda Hayber’de de sözü tutulur lider 

olmuşlardı.793 Hayberli Yahûdiler onlara son derece saygılı davranarak onlara, 

hürmet gösterirlerdi. 794  

 Halk desteğini de arkalarına alan Kinâne b. Rebî Ebi’l-Hukayk ve diğer 

liderler İslâm’a karşı kışkırtıcı ve yıkıcı faaliyetlerle Müslümanlara darbe vurmak 

için yaptıkları çalışmaları Hayber’den yönetirlerdi. Sellâm b. Ebî’l Hukayk’ı 

öldürülmesinden sonra buranın yönetiminde Kinâne, söz sahibi oldu. Müslümanlar 

Hayber’i uzun bir kuşatmadan sonra ele geçirdiklerinde başlarında Kinâne b. Rebî 

vardı. Kinâne, ateşkes antlaşması yapmak için Şehmâh adındaki bir Yahûdi ile Hz. 

Peygambere haber gönderdi. Her zaman barış ve huzurdan yana olan Rasûlullah, 

buna olumlu cevap verdi. Bunun üzerine Kinâne b. Rebî Yahûdilerden bir grupla 

birlikte kaleden çıkarak Hz. Peygamberin huzuruna gelerek barış antlaşması 

yaptılar.795 Antlaşma maddelerinden bazıları şunlardır: 1-Kale içerisinde 

Müslümanlarla savaşmış olan Yahûdi savaşçılarının kanı dökülmeyecek. 2-

Yahûdilerin Hayber topraklarından aile efradıyla birlikte gitmelerine müsaade 

edilecek. 3-Giderken yanlarında bir hayvan yükünden başka bir şey götürülmeyecek. 

Bunun dışında kalan bütün mallar Müslümanlara bırakılacak. Kinâne b. Rebî Ebi’l-

Hukayk’ın niçin öldürüldüğü sorusunun hukuksal açıdan cevabı olacak ve yukarıdaki 

maddelerin geçerliliği için ileri sürülen en önemli şart/madde ise şudur: 4-Hz. 

Peygamber, antlaşma gereği Müslümanlara bırakılması gerek mallardan hiçbirisini 

saklamayacaklarına dair Kinâne b. Rebî’den Yahûdiler adına söz aldı. Buna rağmen 

herhangi bir malı gizleyen olursa Allah ve Rasûlünün eman ve himayesi dışında 

kalacağı şarttı koşuldu. Bu maddeler doğrultusunda antlaşma yapıldı.796 Hatta 

Kinâne, antlaşmaya bağlı kalacağına dair inandırıcı olması için yemin etti.797 Bunun 

üzerine Hz. Peygamber ve Müslümanlar bu antlaşmaya bağlı kalarak Yahûdilerin 

                                                           
793 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 125; Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 262. 
794 Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 62. 
795 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 139.  
796 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 139–140; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 110. 
797 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 139-140. 
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yanlarında bir deve yükü alıp götürmelerine müsaade ettiler. Buna rağmen Yahûdiler 

sözlerinde durmadılar. Yanında götürebildiklerini götürdüler götüremedikleri malları 

da Müslümanların ellerine geçmemesi için sakladılar. Bunlar arasında en göze 

çarpanı da Hz. Peygamberin de haberi olduğu Benî Nadîr Yahûdilerinin Medine’den 

sürüldüklerinde yanlarında götürdükleri yüklü hazineydi. Çünkü bu hazine Sellâm b. 

Ebî’l Hukayk’ın ailesinin liderlerinden liderlerine devredile devredile geldiği için 

büyük bir meblağa ulaşmıştı.798 Mekke’lilere onlar, bu sermayeyi bazen emanet 

olarak verirlerdi. Antlaşma gereği bu büyük hazine Hz. Peygamber’e teslim edilmesi 

gerekiyordu. Ancak bu hazine ele geçirilemeyince Hz. Peygamber, Kinâne, kardeşi 

ve amcasının oğlunu huzuruna çağırtarak bu hazinenin yerini onlara sordu.799 

Kinâne, böyle yüklü bir hazineyi-ateşkes antlaşmasına aykırı olduğunu bile bile- 

Müslümanlara teslim etmek istemiyordu. Bunun içinde Kinâne: “ Ey Ebe’l Kasım! 

Biz savaşlarımızda o hazineyi harcadık. Şimdi elimizden ondan hiçbir şey kalmadı.” 

diyerek yalan söyledi. O, yeminler etmek süretiyle de bunu pekiştirdi.800  

Hz. Peygamber, onun bu sözlerinin inandırıcı olmadığını: “Bu kadar kısa bir 

zaman da o kadar büyük bir hazine nasıl tükenir?”buyurarak ifade etti. Sonra 

Rasûlullah : “Aradığımız hazine sizin yanınızda çıkacak olursa Allah ve Rasûlünün 

hakkınızda vermiş olduğu emân ve himaye sizden uzak kalsın mı?” buyurarak 

yukarıdaki şartı tekrar hatırlattı. Kinâne ve kardeşi “Evet” diyerek uzak kalsın 

dediler.801 Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Şayet bir şey sakladığınızı tespit edersem 

kanlarınızı dökmeyi, neslinizi ise esir etmeyi helal sayarım.”802 buyurdu. Diğer bir 

rivayete göre ise: “(Eğer bu hazineyi) senin yanında bulursak seni katledeyim mi?” 

buyurarak son kez onu ve arkadaşlarını uyardı.803 Onlar da sakladıkları hazinenin 

bulunamayacağını düşünerek Rasûl-i Ekrem’in bu teklifini kabul ettiler. Rasûlullah, 

buna Müslümanlardan; Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, Zübeyr b. Avam ile Yahûdilerden 

ismi kaynaklarda verilmeyen on kişiyi şahit tuttu. İşin sonunun Kinâne b. Rebî için 

hayırlı olmayacağını anlayan Yahûdilerden birisi Kinâne’ye gelerek: “ Muhammedin 

senden istediğ şey yanında ise onu ona ver. Yok, eğer senin yanında değil de onun 
                                                           
798 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 140. 
799 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 112. 
800 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 140. 
801 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 140. 
802 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 112. 
803 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 243. 
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hakkında bir şey biliyorsan ona bildir de canını kurtar! Yoksa vallahi O, bunu ortaya 

çıkaracaktır. Hatta Allah bizim bilmediğimiz şeyleri de ona bildirecektir.”diyerek 

onu uyardı. Kendi milletinden birisinin bu uyarısına çok sinirlenen Kinâne, sert bir 

şekilde onu azarladı.804  

Hz. Peygamber, onun sakladığı hazineyi bulmak için diğer Yahûdileri 

sorgulamaya başladı. Bu sorgulama neticesinde hazinenin yerini öğrendi. Kinâne b. 

Rebî’nin Hz. Peygamberden gizlemeye çalıştığı hazinenin bir kısmı böylece ortaya 

çıkartıldı.805 Buna bağlı olarak da Kinâne b. Rebî’nin yalanı ortaya çıktı. Rasûlullah 

ona geriye kalan kısmı nerede sakladığını sorarak getirmesini ondan istedi. Ancak 

Kinâne, hazinenin geri kalan kısmını da vermeye yanaşmadı.806 Ve böylece Kinâne 

b. Rebî hem antlaşma gereği hem de Hz. Peygamber’e vermiş olduğu söze aykırı 

hareket ederek öldürülmeyi hak etti.807 Netice de Kinâne b. Rebî’nin gerceği 

gizlemesi üzerine Hz. Peygamber, Kinâne’yi Mahmut b. Mesleme’yi öldürmesinden 

dolayı kardeşi Muhammed b. Mesleme’ye teslim etti. O da kısâs gereği onun 

boynunu vurdu.808 Çünkü Kinâne, Mahmut b. Mesleme’yi istirahat ettiği bir sırada 

değirmen taşını kaleden aşağı bırakarak şehit etmişti.809 Ebu’l-Hukayk’ın ismi 

kaynaklarda verilmeyen diğer oğlu da Bişr b. Bera’nın yakınlarına teslim edilerek 

                                                           
804 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 140. 
805 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 140. 
806 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 140-141; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 243. Vâkıdî ve İbn Hişâm’ın aktardığı 
bilgiye göre Rasûlullah, hazinenin geri kalan kısmının yerini söylemeyince başka bir deyişle kalan 
kısmını vermeye yanaşmayınca Zübeyr b. Avvâm’a emrederek onu konuşturmasını ister. Yani 
hazinenin yerini söyleyinceye kadar ona işkence etmesini emreder. Bu istek üzerine Zübeyr b. Avvâm, 
onu konuşturabilmek için göğsünü dağlayarak çeşitli konuşturma metotları kullanır. Bkz. Vâkıdî, el-
Meğâzî,  II, s,140; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 243. Mevlâna Şiblî Numânî, Zübeyr b. Avvâm’ın 
Kinâne’yi konuşturabilmek için ona ateşle yapılan işkenceye dair rivayetinin asılsız olduğunu söyler. 
İslâm’ın getirilerine baktığımızda bu tesbitinde haklı olduğu görülecektir. Bizde bu rivayette bir 
problem olduğunu düşünüyoruz. Ayrıntılı bilgi için bkz: Şiblî Numânî,  Sîretü’n-Nebî, I, s, 309–310. 
807 Fakat kaynaklarda onun öldürülmesine neden olarak bu durum, gösterilmemiştir. Hâlbuki olayın 
akışı Kinâne b. Rebî’nin kendisi bizzat yanında hazineden bir şey bulunması halinde öldürülmeyi hak 
ettiğini kabul etmişti. Bundan dolayı öldürülmesine neden olarak başka bir şeyin gösterilmesi 
kaynaklarda sanki bir atlama izlenimi vermektedir. Çünkü yukarda verdiğimiz gibi öldürülme şartını 
Hz. Peygamber kayıp hazine üzerine kurmuştu. Dolayısıyla da mantıkça Siyer, Meğâzî kitaplarında bu 
nedenin gösterilmesi yerinde ve beklenen bir neden olurdu. Konunun siyak ve sibakına baktığımızda 
bir atlama göze çarpmaktadır. Her ne kadar neden farklı gösterilse de sonuç değişmiyor; ölüm. Hz. 
Muhammed onu Muhammed b. Mesleme’nin kardeşini öldürmesinden dolayı anlaşma gereği onu, 
öldürme yetkisi Kinâne b. Rebî, tarafından kendisine verilmişken Rasûl-i Ekrem, kendi hakkından vaz 
geçerek Muhammed b. Mesleme’ye onu öldürmesi için teslim etmiştir.  
808 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 140; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 243; Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 309. 
809 M.Asım Köksal, İslâm Tarihi, XIV, s,152. 
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onlar tarafından boynu vurularak öldürüldü.810 Görüldüğü üzere Rasûlullah, makul 

gerekçelerle onları öldürtmüştür. 

Bu bölüm ile ilgili bir genel değerlendirme yapacak olursak Yahûdiler, Ehl-i 

Kitap olmaları yanında Hicaz bölgesinin ekonomisini de ellerinde bulundurmaları 

sebebiyle İslâm ve Hz. Peygamber’e karşı düşmanlık politikası sürdürmeleri 

nedeniyle Mekke’li müşriklerden farklı bir düşman tipiydi. Onu içinde onların İslâm 

düşmanlığını iki safhada açıklanabilir. Birinci safha Bedir savaşına kadar süren 

safhadır. Bu aşamada Yahûdiler, ilk olarak konumlarını, bazı sinsi politik oyunlarla 

korumaya çalışmışlardır. Bunu da Hz. Peygamber başta olmak üzere İslâm’a iftira ve 

zihin karıştırıcı fikirlerle müşriklere yol gösterek yapmışlardır. Onlar, Müslümanların 

zihinlerine şüphe tohumları saçarak onları yıpratmaya böylece de Hz. 

Peygamber’den onları uzaklaşmalarını amaçlıyorlardı. Tarihsel temel olarak 

Yahûdiler, müşriklerden daha sağlam temellere sahiptiler. Dolayısıyla da diplomatik 

yani sinsi -karda gezip izini belli etmeyen- bir politika takip etmeleri sebebiyle 

müşriklerden daha tehlikeliydiler. Özelliklede Müslümanları çok zorda bırakan 

Hendek savaşını tertip etmelerini onların diplomatik bir başarısıdır.811 Kısaca buna 

benzer zararlı fiiller içerisine girmeleri ve Medine anayasasına aykırı hareket 

etmeleri sebebiyle bazı Yahûdiler, Hz. Peygamber’in emriyle cezalandırılmışlardır.  

 

  

                                                           
810 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 141. 
811 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 52-53. Rasûl-i Ekrem’in 
Hayber fethi günü insanları vurup kırmaktan bahseden şiirleri nara atarak söyleyen Hz. Ali’yi 
çağırarak ona yaptığı şu tavsiye her şeyi özetlemektedir: “Yavaş ol ya Ali! Vallahi, senin elinle bir 
insanın imana gelmesi, İslâm’ı tanıması, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır.” Diğer 
tarikte ise “…Bir kişinin hidayete ermesi, senin için kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır.” 
(Müslim, Kitâbu Fedâili’s-Sahâbe, 4.)buyurarak asıl amacının şan, şöhret ganimet değil hidayete 
giden yolda engelleri kaldırmak olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiştir. Hz. Peygamber’in bu hadisi 
daha iyi anlayabilmek için söylediği ortamda Müslümanların durumun nasıl olduğunu aktarmamız 
hadisin ana gayesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki Hz. Peygamber bu sözü söylerken 
Müslümanlar maddi olarak zor bir dönemden geçiyorlardı.  Hz Aişe’nin : “Şimdi hurmaya doyarız.”  
sözü ile İbn Ömer’in: “Hayber’i fethedene kadar doymamıştık.”sözü bunun en açık delilidir. (Buhârî, 
Kitâbu’l-Meğâzî, 40.)  Bu sözlerden yola çıkarak Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye yaptığı tavsiyenin 
içinde barındırdığı ulvi amaç daha iyi anlaşılmaktadır. Yani Hz. Peygamber, Müslümanların 
ihtiyaçları çok olmasına rağmen Yahûdilerin Müslüman olmalarını ganimetlere tercih etmektedir. 
(Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, s, 150-151.) Böylelikle de İslâm davasını amacını özlü bir 
şekilde ortaya koyuyordu.  Çünkü ‘Âlemlere Rahmet olan’ Hz. Muhammed’in ana gayesi insanları 
imha etmek değil ihya etmektir; öldürmek değil vahiy ışığında diriltmektir. 
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III. MÜNÂFIKLARDAN ÖLDÜRÜLMESİ EMREDİLİP DE 

ÖLDÜRÜLENLER   
  Nifâk masdarından türemiş bir sıfat olan münâfık kelimesi ıstılahta: 

“İnanmadığı halde kendisini inanmış gösteren” kimse demektir. Bu tip insanlara 

münâfık böyle amele de nifâk denir. Kur’ân-i Kerim’de münâfıkların özelliklerinden 

bahseden birçok ayet vardır. Onlar hakkında “Münâfikûn” adında bir müstakil süre 

inmiş olması onların Müslüman toplum için ne kadar tehlikeli ve zararlı bir topluluk 

olduklarını gözler önüne sermektedir. Şöyle ki ayetlere bakıldığında onların itikadî 

durumu, psikolojik yapıları, ahlakî bozuklukları, toplumsal hayattaki yerleri, 

Rasûlullah’a ve Müslümanlara karşı tutumları vb. özellikleri detaylı bir şekilde 

anlatılarak Müslümanların onlara karşı uyanık olmaları istendiği görülmektedir. Bu 

tip insanlar, kalpleri hastalıklı oldukları için etrafa devamlı kötülük ve fitne saçarak 

toplumda düzenin, huzurun ve barışın bozulması için çalışırlar. Çıkarları hangi 

tarafta ise hemen o tarafa geçmek bunların en büyük özellikleridir. Dolayısıyla 

bunların hak dine olan bağlılıkları dünyevî menfaatlerine göre değişmektedir.812 

Münâfıkların Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde öne çıkan özellikleri şunlardır: Kibirli, 

cimri, korkak olmak, gösterişe önem vermek, kötülüğü yaymak, iyiliğe engel olmak, 

yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmektir.813 

  İslam’ın çok zor şartlar altında yaşandığı Mekke döneminde Müslüman 

olmak başlı başına bir sıkıntıydı. Şöyle ki bu dönemde Müslüman olmak dünyevî bir 

kazan sağlamadığı gibi sıkıntılara işkencelere talip olmayı gerektiriyordu. 

Dolayısıyla dünyalık menfaati kendilerine gaye edinmiş münâfık kimselerin Mekke 

döneminde varlığından bahsedilemez. Çünkü bu devirde Müslüman olmak 

mensuplarına dünyalık açısından menfaat yerine zarar vermektedir. Buna karşılık 

Medine döneminde ise Hz. Peygamber, otoritesini, düzenini kurduğu için bundan 

faydalanmak isteyen bir zümre türemiştir. Bu zümre münâfıklardır. Bu insanlar, 

kalben inanmadıkları halde dilleriyle inanmış görünerek toplumdaki nufüzlarını 

korumak, bazı menfaatler elde etmek için konjöktür gereği Müslüman kimliğine 

                                                           
812 Hülya Alper, “Münâfık”, DİA, XXXI, İst., 2006, s, 565-568. 
813 Buhârî, İmân 24; Müslim İmân 58, 59; Hülya Alper, “Münâfık”, DİA, XXXI, s, 565-568. 
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bürünmüşlerdir. Bu durum onların karekterlerinin bozukluğundan 

kaynaklanmaktadır.814 

  Bu bölümde Sîyer ve Meğâzî kaynklarının münâfık olarak zikrettikleri 

kişilerden Hâris b. Süveyd’in öldürülmesine neden olan olayları zikredeceğiz. 

Bununla birlikte doğrudan münâfık olmadıkları halde diğer bölümlerin altında 

zikredemediğimiz birkaç kişiyi de bu başlık altında zikredeceğiz. 

 

1. Hâris b. Süveyd b. Sâmit (الحارث بن سويد بن صا مت ) 

Hâris b. Süveyd, Amr b. Avf oğullarından birisi olup sahâbeden Cülâs’ın 

kardeşidir. Tam künyesi: Hâris b. Süveyd b. Sâmit815el-Ensârî el-Evsî’dir.816 

Babasının adı Süveyd b. Sâmit’tir.817 Hâris, Hicrete müteakip Müslüman oldu. 

Ancak bir türlü içten, samimi Müslüman olamamıştır. Yaptığı hareketler neticesinde 

olsa gerek İbn Hişâm, onu: “Münâfık bir kimseydi.”şeklinde onu vasıflandırmıştır.818 

Hâris b. Süveyd’in, doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında kaynaklarda detaylı bir 

bilgiye ulaşamadık.  

Öldürülmesine neden olan olayın arka planında cahiliyye döneminde kalan 

asabiyet etkili olmuştur. Hâris, Buâs savaşlarındaki iki kardeş aile olan Evs ve 

Hazrec kabileleri arasında var olan kan davasının, İslâmiyetle birlikte kaldırılmış 

olmasına rağmen içinden bu kini bir türlü atamaması hiç kuşkusuz ana etkendir. 

Vâkıdî, bu kan davasının perde arkasını detaylı bir şekilde aktarmıştır. Konumuzun 

iyi anlaşılması için bu olaya kısaca değinmek istiyoruz. Çünkü Hâris b. Süveyd’in 

öldürülmesine neden teşkil eden olayın başlangıcı buraya dayanmaktadır. Hâris’in 

babası Süveyd b. Sâmit, cahiliyye döneminde Mücezzer819 (مجذر)’in babası olan 

Ziyâd b. Amr’ı820 öldürmüştü. Bunun üzerine de Ziyâd’ın oğlu olan Mücezzer de İbn 

Hişâm’a göre; Evs ve Hazreç arasında gerçekleşen harplerin birinde Süveyd b. 

                                                           
814 Adnan Demircan, Hz. Peygamber Devrinde Münâfıklar, İst., 1996, s, 27-28. 
815 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 451. 
816 İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. 
817 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 451; İbn 
Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. 
818 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125; III, s, 41. 
819 Mücezzir olarak okuyanlarda vardır.  Meselâ: Hayati Ülkü, Ashâb-ı Kirâm’ın Meşhurları, İst., 
1982, s, 589. Ancak İbnü’l-Esîr, “Mücezzer” olarak harekelendirdiği için biz, bu okunuşu tercih ettik. 
Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 450-451.  
820 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 264. 
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Sâmit’i öldürdü.821 Vâkıdî’nin aktardığı bilgiye göre ise Süveyd b. Sâmit, bir 

ziyafetten sarhoş bir halde dönerken Süveyd’i bu halde gören Hazreçli bir adam 

Mücezzer’e gelerek, onu bu durumdan haberdar etti. Üstelikte silahsız olduğunu ona 

bildirdi. Babasının intikamını almak için fırsat kollayan Mücezzer, bu durumdan 

yararlanarak onu öldürdü.822 Görüldüğü gibi bu rivayette bir savaş ortamından 

bahsedilmemektedir. O dönemde kanun-düzen olmadığı için herkes kendi hakkını bu 

ve buna benzer yollarla alıyordu. Savcı da polis de hâkim de kendileriydi.  Doğal 

olarak da ardı arkası kesilmek bilmeyen kan davaları bu dönemde ortaya çıkardı. 

Hukuk normlarının ayaklar altına alınarak çiğnendiği bu karanlık dönemde güçlüler 

her zaman zayıfları ezerdi. Bu düzen, İslâmiyet’in Hicaz bölgesinde doğusuna kadar 

devam etti. İslâm dininin getirdiği köklü değişiklerden birisi de hiç kuşkusuz 

yukarıdaki Cahiliyye hukukudur.  

Bu iki kardeş (kabile arasındaki kan davası) onların İslâmiyet’i kabul 

etmeleriyle ortadan kaldırılarak aralarındaki husumet İslâm kardeşliğine 

dönüştürülmüştü.823 Bu barış ve huzur ikliminde Evs’li Hâris b. Süveyd ile Hazrecli 

Mücezzer b. Ziyâd, Rasûlullah’a gelerek Müslüman olmuşlardı.824 Ancak Hâris b. 

Süveyd, iyi bir Müslüman olamamıştır. Bunun en açık delili, içinde beslediği öç alma 

duygusunu sıcak tutarak fırsat kollamasıdır. Mücezzer, Bedir savaşına katılmış Bedir 

ashâbının faziletine mazhar olmuş sahâbelerden birisidir.825 Vâkıdî’nın aktardığı 

bilgiye göre Hâris ile Mücezzer, Müslümanlar için ölüm-kalım savaşı olan Bedir 

gazvesine katılmışlardır. Ancak Hâris, Müslümanlar için böyle hayatî bir savaşta 

Mücezzer’i öldürmek için fırsat kollamış ancak aradığı imkânı bu savaşta bulamadığı 

için onu öldürememiştir.826 Diğer kaynaklarda Vâkıdî’nin aktardığı bu bilgiyi 

doğrulayan bilgilere ulaşamadık. Özellikle Bedir’e katılan Ensâr’lı Müslümanların 

                                                           
821 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125.  İbn İshâk’a göre, Süveyd b. Sâmit’i Buâs harbinden önce savaşın 
olmadığı bir zamanda Muâz b. Afrâ’ (عفراء),  tarafından atılan tek bir okla öldürdü. Bkz: İbn Hişâm, 
es-Sîre, II, s, 125, III, s, 42. Kanlı savaşlar olarak tarihe geçen Buâs savaşları İslâmiyet’in zuhuruna 
kadar devam etmiştir. 
822 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 259-260. 
823 Âl-i İmran 3: 103. “Topluca, hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. 
Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi 
birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam 
kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı...” 
824 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260. 
825 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 264. 
826 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260. 
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isim listesine baktığımızda Hâris b. Süveyd’in ismini bulamadık. Hatta Vâkıdî bile, 

Bedir’e katılan Ensâr’lı Müslümanların isimlerini zikrettiği bölümde Hâris’i 

aktarmamıştır.827 Dolayısıyla da Vâkıdî’, kendi kendisiyle çelişmiştir. Onun için biz 

bu bilgiye katılmıyoruz. Dinen de bunun olması imkânsız gibidir. Çünkü Bedir 

gazvesi, hak ile batılın; hasbî ile hesabî Müslümanların birbirinden ayrıştığı bir 

savaştır. Dolayısıyla da bu savaşa katılan insanlar Allah tarafından övülmüşlerdir. 

Kanaatimizce de Cenâb-ı Hak nezdinde övülen bir insanın haksız yere adam öldürme 

gibi büyük bir günahı işlemesi hiç uygun düşmemektedir. 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere Hâris, Bedir gazvesine katılmamıştır. 

Ancak Hz. Peygamber başta olmak üzere Müslümanlarla birlikte Uhud savaşına 

iştirak etmiştir. Hâris b. Süveyd’in sabırsızlıkla beklediği an Uhud savaşında 

gelmişti. Müslümanların –Halid b. Velid’in- arkadan saldırısı karşısında meydana 

gelen karışıklıktan, bozgundan istifade eden Hâris, cahiliyye döneminde kanlı 

oldukları Mücezzer’e arkadan yaklaşarak onu öldürdü.828 Diğer bir rivayete göre ise 

Hâris, askerlerin birbirine giriştikleri zamandan yararlanarak Mücezzer b. Ziyâd ile 

Kays b. Zeyd’i öldürdü.829 Bu rivayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki Hâris, bu 

savaş’a iyi niyetli katılmamıştır. Karışıklıktan yararlanarak bu cinayeti işlemesi 

onun, işi kim vurduya getirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. İslâmiyet’ten önce 

meydana gelen bir kan davasından yola çıkan Hâris, gözünü kırpmadan Müslüman 

kardeşini şehit etmiştir.830 

Hâris b. Süveyd’in akıbeti hakkında temelde iki farklı görüş bulunmaktadır. 

Sîyer ve Meğâzi yazarlarına göre öldürüldü. Tefsir yazarlarına göre ise sonra tövbesi 

kabul edilerek affedildi. Ancak bazı sakıncaları içerisinde barındırdığı için biz bu 

                                                           
827 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 144-160. Kanaatimizce Vâkıdî, Hâris b. Süveyd’in samimi, salih 
Müslüman kardeşi olan Hallad b. Süveyd ile karıştırmıştır. Çünkü Hallâd, Bedir savaşına katılmış 
takvalı bir Müslüman olup kardeşi Hâris gibi mücrim birisi değildi. Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 38-
39. Zehebî, Hallad b. Süveyd’i Hâris b. Süveyd’in kardeşi olarak aktarmıştır. Ancak İbnü’l-Esîr’in 
Üsdü’l-Ğâbe’sine baktığımızda onun Hâris b. Süveyd’in kardeşi olduğu noktasında her hangi bir bilgi 
verilmemiştir. Üstelik Hâris b. Süveyd Evsli iken Hallad b. Süveyd ise Hazreçlidir. Dolayısıyla 
kanaatimizce Zehebî de burada bilgileri karıştırmıştır. Bkz: Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 707-708  
828 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260; İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. 
829 İbn Hişâm’ın adlarını zikretmediği ilim sahiplerinden duyduğu bilgiye göre Hâris b Süveyd, Uhud 
günü, Kays b. Zeyd’i öldürmemiştir. Buna delil olarak da İbn İshâk’ın Kays’ın ismini Uhud’da 
öldürülenler arasında zikretmemesidir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125, III, s, 41-42. 
830 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125, III, s, 41. 
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görüşe katılmıyoruz. Aşağıda bunun nedenini detaylı olarak aktaracağız. Şimdi bu 

bilgilere baktığımızda: 

Bu cinayetin ardından Hâris b. Süveyd, irtidat ederek dinden çıktı.831 İbn 

Hişâm’ın aktardığı rivayete göre; Hz. Peygamber, Ömer b. Hattâb’a: “Şayet ele 

geçirip öldürmeye muvaffak olabilirse Hâris’i öldürmesini” emretti. Lakin Hz. 

Ömer, bunda başarılı olamayarak onu (elinden) kaçırdı.832 Bunun üzerine Hâris, 

müşriklerin arasına katılarak Mekke’ye kaçtı.833 Görüldüğü gibi bu rivayette her ne 

kadar Hz. Peygamber, Hâris’in yaptığı cinayetten haberi olduğu açıkça 

zikredilmemiş olmakla beraber onun öldürülmesini doğrudan emretmiştir. Ancak bu 

emri ne için verdiği bu rivayetten açıkça anlaşılmamaktadır. Bu rivayetin aksine 

Vâkıdî’nın aktardığı rivayette ise gerekçe açık bir şekilde belirtilerek verilmiştir. 

Vâkıdî’de olay şöyle anlatılmaktadır: Rasûlullah, Uhud savaşı sonucunda yukarıdaki 

cinayetten haberi olmaksızın Medine’ye döndü. Müşrik ordusunun takip edilmesi 

için çıktığı Hamrâü’l-Esed seferinden döndüğü sırada Cebrail (a.s), Hz. Peygamber’e 

gelerek Hâris b. Süveyd’in Mücezzer’i hile ile öldürdüğünü haber verdi. Ve Hâris’in 

öldürülmesini emretti.834 Bu haberin ardından Rasûl-i Ekrem, -devesine-binerek 

Kubâ (قباء)  mescidine gelerek ibadet etti hem de biraz dinlendi. Rasûlullah’ın 

mescide olduğunu duyan Ensâr’lı Müslümanlar, mescide gelerek Hz. Peygamber’e 

selam vererek onunla musafaha ettiler. Rasûl-i Ekrem, gelen bu kişiler ile sohbet 

ettiği sırada Hâris b. Süveyd’in tanınmamak için çarşaf’a, sarılmış olarak geldiğini 

gördü. Bunun üzere Hz. Peygamber Uveym b. Sâide’yi çağırarak: “Hâris b. 

Süveyd’in boynunu vur. Çünkü o, Uhud günü Mücezzer b. Ziyâd’ı öldürdü.”835 

buyurmak suretiyle kısâs gereği öldürülmesini emretti. Bu emri üzerine Uveym, 

hemen harekete geçerek Hâris’ı yakaladı. Suçunu itiraf eden Hâris, yalvararak: “Ey 

Allah’ın Rasûlu! Vallahi onu ben öldürdüm. Ancak Allah’a yemin olsun ki ben onu 

İslâm’dan rucu’ ettiğim için öldürmedim. Üstelik İslâm hakkında şüpheye de düşmüş 

değilim. (bu cinayeti) Şeytan’ın hamiyet duygularını dürtüklemesi nedeniyle işledim. 

Başka bir ifadeyle bir kere Şeytan’a uydum. (İşlemiş olduğum bu suçtan dolayı) 
                                                           
831 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 451; İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. 
832 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125, III, s, 41. 
833 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125,  Mücteba Uğur, “Cülâs b. Süveyd”, DİA, VIII, İst., 1993, s, 107. 
834 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 270–271; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, 
s, 227-228. 
835 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260-261; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 227-228. 
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Allah’a ve onun Rasûlune tövbe ediyorum. Üstelik onun kan bedelini, diyetini 

ödeyeyim. Oruç tutayım.836 Bir köle azat edeyim ve altmış fakiri doyurayım.”diyerek 

uzunca bir özür beyanında bulundu. Hâris’in konuşmasını sessizce dinleyen Rasûl-i 

Ekrem, Uveym’e emrederek mescidin kapsının önünde Hâris b. Süveyd’in boynunu 

vurdurdu.837 Diğer bir tarike göre ise Hz. Peygamber, ashâptan bir grupla otururken 

Hâris, Medine –bahçe- duvarlarının yanından, üzerinde bayağı, günlük bir elbiseyle 

çıkageldi. Onu gören Rasûl-i Ekrem, Osmân b. Affân’a emrederek boynunu 

vurdurdu.838 Hatta İbn Hişâm’ın İbn Abbas’tan aktardığı rivayete göre Cenâb-ı Hak, 

Hâris hakkında Âl-i İmrân süresinin meâlen “İnandıktan, Peygamber'in hak 

olduğuna şehadet ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkâra sapan 

bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalimleri doğru yola 

iletmez.”839ayetini indirdi.840 Bu rivayetten de açıkça anlaşılmaktadır ki Hâris b. 

Süveyd, affedilmeyerek Mücezzer b. Ziyâd’ı öldürmesine karşılık kısâs gereği Hz. 

Peygamber’in emriyle öldürülmüştür. İbnü’l-Esîr, diğer kaynaklardan farklı olarak şu 

bilgiye yer vermektedir. Hâris, Uhud savaşında Mücezzer’i öldürdürüp irtidat etti. 

Sonra pişmanlık duyup tekrar Müslüman oldu. Rasûlullah’ta onu kısâs gereği 

öldürdü.841 Bir diğer tarike göre ise Hâris b. Süveyd, Mücezzer’i öldürüp irtidat 

ederek Mekke’ye kaçtı.  Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olarak geri döndü. 

Hz. Peygamber de Mücezzer’i öldürmesine karşılık kısâsla onu öldürdü.842 Ancak bu 

rivayet şayet doğru olacak olsaydı fetih günü öldürülmesi emredilen kişiler arasında 

doğal olarak kâtil birisi olarak Hâris b. Süveyd’in de isminin zikredilmesi gerekirdi. 

Çünkü bunun gibi kâtil olan Abdullah b. Hatal ve Mikyes b. Subâbe fetih günü kanı 

heder edilenler arasında sayılmıştır. İbn Hişâm ve Vâkıdî’nın aktardığı bilgilerden 

yola çıkarak kanaatimizce bu rivayet zayıftır.  

Müfessirler, konumuzla alakalı Âl-i İmrân süresinin ayetlerinin nüzûl 

sebepleri hakkında değişik rivayetler nakletmişlerdir. Biz, burada sadece konumuzla 

alakası olan rivayet üzerinde durarak bazı mülahazalarda bulunacağız.  
                                                           
836 Burada peş peşe olmak üzere iki ay kefâret orucunu kastetmiştir. Allah’u alem 
837 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 260-261; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 227-228. 
838 O’nun boynunu vuranın Ensârdan birisi olduğu da zikredilmiştir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre ,III, s, 
41. 
839 Âl-i İmrân 3:86. 
840 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 125, III, s, 41. 
841 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 451. 
842 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 270-271; İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. 
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Tefsir eserlerinden bazıları olayı İbn Abbas’a dayandırılarak şöyle 

anlatmaktadır: İbn Kesîr, Fahruddîn er-Râzî ve İmam Kurtubi’nin İbn Abbas 

aktardığı rivayete göre; Hâris b. Süveyd, Rasûlullah’a gelerek Müslüman olan 

Ensâr’lı bir kimseydi.  Daha sonra nedenini zikretmeksizin irtitad ettiğini ardından da 

pişmanlık duyarak kavmine bir haberci göndererek Rasûlullah’a: “Benim tövbem 

kabul olur mu?” diye sormalarını istedi. Bunun üzerine de Âl-i İmrân süresinin 86- 

89 arasındaki ayetleri nazil oldu.843  Kardeşi, onun tövbesinin kabul edildiğine dair 

ayet nazil olduğunu ona haber verdi.844 Diğer bir tarike göre ise kavminden bir adam 

nazil olan bu ayetleri götürerek Hâris’e okudu. Bunun üzerine Hâris b. Süveyd: 

“Vallahi ben seni doğru sözlü bir adam olarak bilirim. Rasûlullah, senden daha 

doğrudur. Allah’u Teâla ise üçünüz en doğru olanıdır.”dedi.845  Bunun üzerine 

Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’in huzurunda tövbe etti. Rasûl-i Ekrem onun 

tövbesini kabul ederek ona ilişmedi.846  Hatta İbn Kesîr, râvînin Hâris için tövbesi 

kabul edildikten sonra iyi bir Müslüman olduğunu söylediğini aktarmaktadır.847 Bazı 

tefsirlerde bu haberi getiren kardeşin ismi zikredilmemişken bazılarında ise Cülâs 

diye açıkça zikredilmiştir.848 Bu ayrıntının üzerinde biraz durmak istiyorum.  DİA’da 

“Cülâs b. Süveyd” maddesini yazan sayın Mücteba Uğur, müfessirlerin bu bilgisinde 

yola çıkarak olayı şöyle zikretmiştir: Hâris b. Süveyd, irtidat ederek dinden çıktıktan 

sonra-yaptığı bu davranıştan- pişmanlık duyarak Medine’ye geri döndü.  Ancak 

yakalandığında öldürüleceğinden korktuğu için şehrin içine girmeyerek Medine’nin 

yakınlarındaki bir yerde saklandı. Kardeş’i Cülâs’a bir haberci göndermek suretiyle 

                                                           
843 İbn Kesîr, Tefsîr, IV, s, 1295-1296. “İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, 
kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah 
zalimleri doğru yola eriştirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın lânetine 
uğramalarıdır. Onlar bu (lanetin) içinde ebedî kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azab hafifletilir, ne 
de yüzlerine bakılır. Ancak, bundan sonra tevbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı 
ve merhametlidir.” 
844 Fahruddîn er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr, Mefâtîhu’l-Ğayb, çev: Suat Yıldırım vd., Ankara, 1987, VI, s, 
451-452. 
845 İbn Kesîr, Tefsir, IV, s, 1295-1296; İmam Kurtubî, el-Câmi’ lî Ahkâmi’l-Kur’ân ve’l-Mübeyyinu 
limâ Tedammenehû mine’s-Sünneti ve Ayi’l-Furkan, çev: M. Beşir Eryarsoy, İst., 1987, IV, s, 268-
269. 
846 Fahruddîn er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr, VI, s, 451-452; İmam Kurtubî, el-Câmi’ lî Ahkâmi’l-Kur’ân, IV, 
s, 268-269. Allah’u alem Kurtûbî’nin kast ettiği şey hz. Peygamber ona irtidat nedeniyle dokunmadı 
yoksa cinayet nedeniyle ilişmedi değil. Şayet bunu kast etmiş olursa bunun sakıncalı sonuçları olur ki 
bu doğru değildir. 
847 İbn Kesîr, a.g.e, IV, s, 1295-1296.  
848 H. Tahsin Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, Kur’ân Ayetlerinin İniş Sebepleri ve Tefsirleri, Konya, trz, II, 
s, 97-98. 
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kendi adına Hz. Peygamber’den af dilemesi istedi. Şayet, Rasûlullah kendisini 

affederse şehre geleceğini aksi takdirde uzaklara kaçacağını ona bildirdi. Bunun 

üzerine Cülâs, Rasûl-i Ekrem’in huzuruna gelerek kardeşinin af talebini aktardı. Bu 

olay üzerine tövbe edenlerin bağışlanacağına dair Âl-i İmrân süresinin 89. âyeti849 

nazil oldu.850 Ancak bazı sakıncaları içerisinde barındırdığı için biz bu görüşe 

katılmıyoruz. Çünkü öncelikle tefsirlerde tarih kitaplarında geçen öldürme olayında 

hiç değinmeden sadece onun normal yollardan irtidat ettiği şeklinde aktarılmıştır. 

Hâlbuki yukarıda detaylı bir şekilde aktardığımız gibi ortada bir cinayet söz konudur. 

Adam öldürmenin Kur’ân-ı Kerim’de cezası açıkça belirtilmiştir. Bu da kısâstır. 

Şayet Mücteba Uğur’un tefsir kaynaklarında geçen rivayetlerden hareketle söylediği 

Âl-i İmrân süresinin 89. âyeti bağlamında bu vaka açıklanacak olursa ilerde büyük 

problemleri de peşinden getireceği kuşkusuzdur. Çünkü insanların bu ayeti delil 

alarak rahatlıkla cinayetler işlemesi kaçınılmazdır. Başka bir ifadeyle, insanlar 

aralarındaki bazı problemlerden hareketle sevmediği kişileri öldürüp sonra irtidat 

ettiğini açıklar. Sonra da gelip pişman olduğunu tövbe etmek istediğini söyler 

böylece de bu ayete göre affedilir. Bu görüşün makul, izah edilir bir tarafı yoktur. 

Toplumda huzuru, adaleti tesis edeceği yerde bu uygulama, seri cinayetlerin önünü 

açacak bir uygulamadır ki bunun İslâm diniyle uzaktan yakından hiçbir alakası 

yoktur.  O zaman akla şu sorular gelmektedir: Müfessirlerin aktardığı rivayet ya 

zayıftır ya da kastettikleri kişi Hâris b. Süveyd b. Sâmit değil Hâris b. Süveyd et-

Teymî’dir. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda ulaştığımız sonuç şudur: Tefsir 

kaynaklarında geçen kişinin Hâris b. Süveyd et-Teymî olma ihtimali vardır. Çünkü 

İbnü’l-Esîr’in “Üsdü’l-Ğâbe” adlı eserinde “Hâris b. Süveyd et-Teymî” başlığına 

bakıldığında Müfessirlerin zikrettikleri Âl-i İmrân süresinin konumuzla alakalı 

ayetlerinin Hâris b. Süveyd et-Teymî hakkında nazil olduğunu söyleyen alimlerin 

olduğu görülmektedir. Şöyle ki İbn Müneddih(ابن منده) ile Ebû Nuaym,  Süveyd et-

Teymî’nin Müslüman olup irtitad ettiğini sonra da Müslüman olduğunu 

söylemektedirler. Bu rivayette onun kısâs gerektiren bir suçu olmaması sebebiyle affı 

mümkündür. Hatta bunda eser sahipleri arasında ihtilaf olmadığını belirtmektedir. 

                                                           
849 “Ancak, bundan sonra tevbe edip yola gelenler müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve 
merhametlidir” 
850 Mücteba Uğur, “Cülâs b. Süveyd”, DİA, VIII, İst., 1993, s, 107. 
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İbn Müneddih’e göre Müslüman olup sonra pişman olan kişi Hâris b. Süveyd b. 

Sâmit değil Hâris b. Süveyd et-Teymî’dir. Aslında bu görüşü kabul edecek olursak 

problem kendiliğinden çözülmektedir. Ancak sonraki satırlarda aynı ravi Müslüman 

iken Mücezzer b. Ziyâd’ı öldürüp irtidat edip sonra Müslüman olan kişinin Hâris b. 

Süveyd b. Sâmit olduğunu zikretmesi doğal olarak kafaları karıştırmaktadır. İbnü’l-

Esîr, bu karışıklığın kaynağı şöyle açıklamaktadır. “Şu Müfessirlere hayret ediyorum.  

Onlardan bir kısmı bir ayetin nüzul sebebi olarak Zeyd’i zikrederken bir kısmı da 

Ömer’i zikretmektedir. Aslında sahâbe isimlerini toplayan âlimlerin şöyle yapması 

gerekmektedir. (Bir kişi) hakkında ulemâ müspet ya da menfi ne söylemişse hepsini 

zikretmesi gerekmektedir. Velev ki İhtilaf etmiş olsalar dahi. (Çünkü)Böyle 

yapılmazsa (insan)  o kişinin ihmal edildiği zannına kapılabilir. Ve ya üzerinde 

durulmamış diyebilir. Başka deyişle kişinin (o sahâbenin) ihmal edildiği zannına 

kapılmamaları ve es geçilmiş denmemesi için bu şarttır. En iyisi ve doğru olanı ise 

bütün görüşlerin zikredildikten sonra doğru olanın belirtilmesidir.”diyerek 

karışıklığın kökenine ışık tutmuştur. Devamında da yukarıda bahsi geçen kişinin yani 

Müslüman iken irtidat edip sonra tekrar Müslüman olan kişi İbn Abbâs ve Mücahid’e 

göre Hâris b. Süveyd b. Sâmit’tir. Ve özellikle Mücahid’in görüşünün en güvenilir 

olması nedeniyle onun görüşünün terk edilmesinin yakışık olmayacağını 

söylemektedir.851 Yani rivayetlerdeki ihtilafın kökeni alimlerin farklı bilgileri bir 

arada detaylı bir şekilde vermemelerinden kaynaklanmaktadır. Netice olarak 

diyebiliriz ki müfessirler başta olmak üzere Mücteba Uğur hocamız onun 

affedildiğini söylemekle iktifa etmeleri yanlıştır. Çünkü onun öldürüldüğü 

noktasında Siyer ve Mâğazî kitaplarında ittifak vardır. Hem sadece onun affedildiğini 

söylemekle yetinmek yanlış anlamalara ve kafalarda soruların oluşmasına neden 

olacağı için bize göre sakıncalıdır. Şöyle ki adaleti tesis etmeyi hedefleyen İslâm 

dininin yanlış anlaşılmasına yol açacağı için kanaatimizce yukarıdaki âlimlerimizin 

bu tutumları isabetli olmamıştır. Hem tarihçi hem de önemli bir hadis alimi olan İbn 

Hacer, Hâris b. Süveyd’in kısâsla hem öldürüldüğü hem de Mücâhid’den aktardığı 

                                                           
851 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s, 450-451. 
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rivayete göre de onun -tövbe ederek- Müslüman olduğunu aktarmıştır.852 Yani kısaca 

İbn Hacer, tarihçilerin ve müfessirlerin, farklı görüşlerini bir arada zikretmiştir. 

Tarihçilerin ve müfessirlerin görüşlerini zikrettikten sonra ulaştığımız sonuç 

şudur: Kısaca, Hâris b. Süveyd, İslâmiyet’i kabul etmesine rağmen cahiliyyeden 

kalma hamiyet duygusuyla hareket ederek Uhud savaşı günü ortamın karışıklığımdan 

yararlanarak Müslüman kardeşini öldürmek süretiyle kâtil oldu. Dolayısıyla da ağır 

bir suç işledi. Bunun da cezası Kur’ân-ı Kerim’de açıkça belirtildiği üzere kısâstır. 

Ama önce irtidat ederek Mekke’e kaçtı. Sonra da Âl-i İmrân süresinin 89. âyeti 

gereği tövbesi kabul edilerek Müslüman oldu. Ancak işlemiş olduğu yukarıdaki 

cürüm nedeniyle kısâs gereği Hz. Peygamber’in emriyle öldürüldü. Görüldüğü üzere 

Müslüman iken işlemiş olduğu cürüm nedeniyle dinden çıkanlar tekrar tövbe edip 

dine girmek istediklerinde işlemiş oldukları suçların cezasından kurtulamamaktadır. 

Müfessirler bu konuda Hâris’in irtidat etmesi nedeniyle ölümle cezalandırılmasının 

affedildiğine işaret etmişlerdir. Olayın bu yönü böyledir. Ancak daha önce işlediği 

cinayet nedeniyle cezası olan kısâs hükmü müfessirler tarafından gözardı edilmiştir. 

İslâm Tarihi kaynakları ise bu affedilişten sonra onun kısâs hükmü gereğince 

öldürüldüğünü belirtmektedirler. İlk planda müfessirler ve İslâm Tarihçileri arasında 

farklı bilgiler verilmiş ve olay karmaşık bir hal almış gibi görünmesine rağmen, bu 

nedenle kimi araştırmacılar tarafından yanlış yorum ve görüşler bildirilmiş olmasına 

rağmen hem müfessirlerin naklettikleri bilgi, hem de İslâm Tarihçilerinin 

naklettikleri bilgi doğrudur. Müfessirlerimizin yaptığı her kim İslâm’dan irtidat edip 

sonra tövbe ederse onun kesinlikle affedileceğine dair delil sadedinden Hâris’i örnek 

vermişlerdir. Ve burada şu noktanın altını çizmek istiyoruz. Hâris b. Süveyd, irtidat 

ettiği için değil görüldüğü üzere işlemiş olduğu cinayet dolayısıyla öldürülmüştür.  

Rasûlullah, konumu itibarıyla Peygamber, devlet başkanı, başkomutan ve en büyük 

hâkimdi. Kısaca ilahi yasayı uygulamakla görevli ilk kişiydi. Dolayısıyla da Hz. 

Peygamber, var olan yasa gereği bu cezayı infaz ettirmiştir.  

 

 

                                                           
852 İbn Hacer, olayı şöyle anlatmaktadır: “Bir adam nazil olan yukardaki ayetleri götürerek Hâris’e 
okudu. Bunun üzeri İbn Süveyd: “ Vallahi ben seni doğru sözlü bir adam olarak bilirim. Allah ise 
doğru olanların en doğrusudur.” diyerek Müslüman oldu. Bkz: İbn Hacer, el-İsâbe, I, s, 280. 
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2. Manzûr b. Zebbân (منظور بن زبان) 

Manzûr b. Zebbân, Gatafan sülalesinin kollarından birisi olan Fezâra 

kabilesini mensup bir kişi olup tam künyesi: Manzûr b. Zebbân b. Seyyâr b. Amr b. 

Akîl b. Hilal b. Sümeyye (سمي)  b. Mâzin b. Fezâra’dır. Doğum’u normal hamilelik 

süresini fazlasıyla geçtiği için kendisine “Manzûr” yani yolu beklenen adı verilmiştir. 

Ebû Ferrac el-İsbahânî’nin “el-Eğânî” adlı eserinde zikrettiğine göre Manzûr, 

kavminin yani Fezâra kabilesinin efendisi, lideridir. Aynı zamanda da o, şâir bir 

kimsedir.853 Manzûr’un doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında kaynaklarda sınırlı 

bilgi bulunmaktadır. Adının kaynaklarda geçmesine neden olan olayda cahiliyye 

âdeti olup İslâmiyet’in ise yasakladığı üvey annesiyle evlenmesi ve bunun akabinde 

hakkında çıkan ölüm emridir. Olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır. 

Manzûr b. Zebbân, babası öldükten sonra eşi-kendisinin de annesi- olan 

Melîke/Müleyke (مليكة)  bnt. Hârice ile evlendi. Bu evlilikten Hâşim, Abdülcebbâr ve 

Havle(خولة) adında çocukları oldu.854 Bu rivayetten daha doğrusu çocuklarının 

sayısından anlaşılmaktadır ki evlilikleri en az dört yıla kadar bir süre birlikte 

olmuşlardır. Bu not, aşağıda bu rivayet noktasında yapacağımız değerlendirmelere 

ışık tutacağı için son derece önemlidir. 

Manzûr’un Melîke ile evlendiği zaman ve akıbeti hakkında farklı rivayetler 

bulunmaktadır. Birinci görüşe göre bu olay, Hz. Peygamber zamanında meydana 

gelmiştir. Bakabildiğimiz kadarıyla bu olay hadis kaynaklarından Ebû Davud, 

Tirmîzî, İbn Mâce, Nesâî ve Dârimî de geçmektedir. Hadis kaynaklarında bu olay 

bazı farklılıklarla iki sahâbeden rivayet edilmektedir. Bunlar; Berâ’ b. Azib ve 

Kurra’dır.855  İslâm dininin yasakladığı bu evliliği duyan Rasûlullah, onu 

cezalandırmak için Berâ’nın dayısını veya amcasını, bir atlı birlikle diğer bir tarike 

göre de Kurra’nın kendisini gönderdi.  Berâ’ b. Azib’ten aktarılan rivayet’e göre olay 

şöyle cereyan etmiştir: Berâ’: “ Dayım’ın yanında bayrak olduğu halde onunla 

karşılaştım. Ona, (bu halde) nereye gidiyorsun? diye sordum. Dayım, Rasûlullah 

beni babası öldükten sonra onun karısıyla evlenen bir adama gönderdi. Boynunu 

                                                           
853 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462-463; Asri Çubukçu, “Manzûr b. Zebbân” DİA, XXVIII, Ankara, 
2003, s, 35. 
854 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462-463; Asri Çubukçu, “Manzûr b. Zebbân” DİA, XXVIII, s, 35. 
855 Ebû Dâvûd, Hudûd 26; Tirmîzî, Ahkâm 25; İbn Mâce, Hudûd 35; Nesâî, Nikâh 58. 
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vurarak onu öldüreceğim.”856 Diğer tarikte ise Berâ’:  “Kaybolan bir kölemi ararken, 

yanlarında bayrak olan atlı bir birlik ve kafileyle karşılaştım. Onlar, Rasûlullah'ın 

yanındaki mevkiimden, konumumdan dolayı etrafımı kuşatmaya başladılar. Bu 

sırada kubbe şeklindeki -bir çadıra- giderek oradan bir adam çıkarıp, boynunu 

vurdular.  Bunun sebebini onlara sordum. Onlar da "-onun-babasının hanımıyla 

evlendiğini, nikâhlandığını" söyleyerek bu işi neden yaptıklarını söylediler. Berâ’dan 

aktarılan bir diğer rivayete göre ise Berâ: “Amcamla karşılaştım. Beraberinde bir 

bayrak vardı. Ona: " Nereye gidiyorsun?" diye sordum. Bunun üzerine amcam: 

"Rasûlullah beni, babasının karısı ile nikâhlanan bir adama gönderdi. Bana, onun 

boynunu vurmamı ve malını almamı emretti."857 diyerek görevini yeğenine açıkladı.  

Berâ b. Azib’ten aktarılan rivayetlerin farklı varyantları bulunmaktadır. Görüldüğü 

gibi bu varyantlarda da bariz farklılıklar göze çarpmaktadır. Berâ b. Azib’in aktardığı 

bu rivayetlerde gönderilen kişiler bir birlik, dayısı veya amcası iken Kurra’nın 

aktardığı rivayette ise gönderilen kişi Kurra’nın da kendisidir. Kurra: “Rasûl-i 

Ekrem, beni babasının karısıyla evlenen bir adamın boynunu vurmam ve malını 

müsadere etmem için ona gönderdi.”858 Görüldüğü gibi ilk iki rivayet de Hz. 

Peygamber’in doğrudan bir öldürme emri yokken üçüncü rivayette ise doğrudan 

öldürme emri bulunmaktadır. Ancak ilk iki rivayette her ne kadar öldürme emri 

açıkça zikredilmemiş olsa da gönderilme olayında dolaylı olarak ya da zımnen 

öldürme emrinin olduğunu düşünüyoruz.   

Ravi, rivayetin birinde amcamla karşılaştım derken diğerinde dayımla 

karşılaştım demesi ve dayısının isminin Tirmîzî hadisine göre Ebû Bürde b. Niyâr 

iken İbn Mâce’nin aktardığı hadise göre ise dayısının isminin; Hâris b. Amr olarak 

zikredilmesi doğal olarak şüpheleri beraberinde getirmektedir. Ayrıca Tirmîzî ve İbn 

Mâce’nin aktardığı hadiste dayımla karşılaştım yerine dayım bana uğradı859 ifadesi 

geçmesi şüpheleri güçlendirmektedir. Her ne kadar yukarıdaki rivayetler arasındaki 

bu lâfzî farklılıklar kafada soru işaretleri oluştursa da hadislerin sıhhati hakkında Ebû 

Davud’u terceme ve şerh yapan müellif, herhangi bir tenkide rastlamadığını 

söylemektedir. Şevkâni, bu hadisin birden çok isnâdla, rivayet edildiğini ve bu 
                                                           
856 Nesâî, Nikâh 58. 
857 Nesâî, Nikâh 58. 
858 İbn Mâce, Hudûd 35. 
859 Tirmîzî, Ahkâm 25; İbn Mâce, Hudûd 35. 
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senedlerdeki râvîlerin bir kısmının sahih hadis râvileri olduğunu söylemektedir.860 

Tirmîzî, bu hadis için " hasen-ğarib"861 ifadesini kullanmıştır. 

Bütün rivayetlerde görüldüğü üzere öldürülmesi emredilen kişinin ismi hadis 

kaynaklarında açıkça zikredilmemektedir. Ancak babasının karısı ile evlenen adamın 

isminin Manzûr b. Zebbân olduğunu İbn Hacer’in “el-İsâbe” adlı eserinde açıkça 

zikretmesinden anlamaktayız. Şöyle ki İbn Hacer el-Askalânî, hadiste anlatılan 

şahsın, Manzûr b. Zebbân, kadının da Melîke bnt. Hârice olduğu belirtilmektedir.862 

Ancak bu iddia bazı tarihi deliller nedeniyle tenkit edilmektedir. Tenkitlerin haklılık 

payı kanaatimizce oldukça güçlüdür. Şöyle ki hadis kaynakların her ne kadar isim 

açıkça zikredilmemiş olsa da üvey annesiyle evlenen zatın öldürüldüğü kesindir. 

Dolayısıyla da Hz. Peygamber’in emriyle öldürülen bir kimsenin doğal olarak 

sonraki dönemlerde yaşadığını söylemek akla, bilime aykırıdır. Ancak İbn Hacer, 

Manzûr b. Zebbân’ın Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun seneler yaşadığına 

dair rivayetler aktarmaktadır. Bu sebeple İbn Hacer’in Manzûr b. Zebbân’ın akıbeti 

hakkındaki farklı görüşleri bir arada zikretmesi konuyu daha iyi anlamamız açısından 

son derece önemlidir. Çünkü üvey annesiyle evlenen zatın isminin Manzûr b. Zebbân 

olduğunu yukarıda zikrettiğimiz gibi İbn Hacer’in aktardığı rivayetlerden 

öğrenmiştik. Aynı şahıs diğer rivayetleri zikrederek bir değerlendirmede 

bulunmuştur. Onun değerlendirme yapmasına sebep olan şu iki rivayettir: Hz. Ebû 

Bekir, Rasûlullah’ın ahirete irtihali ardından halife olduğu zaman Manzûr ve 

Melîke’yi Bahreyn’de bularak onları Medine’ye getirtti. Daha sonra da onların 

evliliklerine son vererek onları ayırdı. Bu esnada orada hazır bulunan Hz. Ömer, 

İslâmiyet’in yasakladığı fiili işlediği için onu öldürmek istedi. Bunun üzerine Manzûr 

b. Zebbân, bu işin haram olduğunu bilmediğine dair yemin ederek kendini savundu. 

Aşağıda detaylı aktardığımız diğer rivayete göre ise Manzûr, Hz. Ömer’in hilafeti 

sırasında ayrıntılı bir şekilde sorguya çekilip hapse atıldı. Daha sonra da Manzûr b. 

Zebbân’ın yemin çekmesi üzerine hapisten çıkarılarak salıverildi. İbn Hacer, bu 

rivayetlerden yola çıkarak şu değerlendirme bulunmuştur: Bu durum, Manzûr b. 

                                                           
860 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, XV, s, 151. 
861 Tirmîzî, Ahkâm 25. 
862 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462. 
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Zebbân’ın Hz. Peygamber döneminde öldürülmediğine işarettir.863 Bu 

değerlendirmesi son derece makuldür. Bizde aynen İbn Hacer’in bu 

değerlendirmesine katılıyoruz.  

Bu değerlendirmeyi doğru kabul ettiğimizde akla doğal olarak şu sorular 

gelmektedir: Rasûl-i Ekrem’in öldürülmesini emrettiği kişi Manzûr’un dışında bir 

kişidir. Ve yahut şahıs doğru olup öldürülememiştir, ya da öldürüleceğini anlayınca 

kaçıp kurtulmuştur. İbn Hacer, değerlendirmesinin sonunda bu ihtimalide göz 

önünde bulundurarak: Berâ’nın dayısı, Manzûr’u öldürmeye muvaffak olamamıştır. 

Çünkü öldürüleceği haberini alan Manzûr b. Zebbân, kaçarak canını kurtarmıştır. 

Dolayısıyla da Manzûr, öldürülememiştir. Hadis kaynaklarının çoğunda üvey 

annesiyle evlenen şahsın öldürüldüğü açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple de 

kanaatimizce öldürülen kişi Manzûr b. Zebbân’ın dışında birisidir. İbn Hacer’in 

aktardığı rivayete göre o dönemde aynı şekilde babasının hanımıyla evlenen Manzûr 

dışında üç kişi864 İmam Kurtubi’nin aktardığı bilgiye göre ise dört kişi daha 

bulunmaktadır. Bunlar: Amr b. Umeyye, Saffân b. Umeyye b. Halef, Hısn b. Ebî 

Kays ve Esved b. Halef’tir.865 Dolayısıyla da bu kişilerden birinin olma ihtimali 

kanaatimizce güçlüdür. Ancak hangisinin olduğu noktasında herhangi kesin bir 

bilgiye ulaşamadık. Bu sebeple sadece belirtmekle yetindik. İslâmiyet’ten önceki 

cahiliyye döneminde insanlar, babaları öldüğü zaman sırf babasının mirası başka 

yere gitmesin diye başka ifadeyle geride kalan üvey annelerini bir miras olarak 

telakki ediyor ve onlarla evlenmeyi de meşru bir hak olarak görüyorlardı. Ancak 

İslâm dini bunu: “Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla 

evlenmeyin; çünkü bu bir hayâsızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir 

yoldur.”866ayetiyle yasaklayarak üvey anne ile evlenmenin caiz olmadığını beyan 

etti.867 Ömer b. Şebbe’ye göre bu ayet, Manzûr b. Zebbân hakkında nazil olmuştur.868 

                                                           
863 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462. 
864 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 463. İbn Hacer, sayısını belirtmesine rağmen isimlerini zikretmemiştir. 
865 İmam Kurtubî, el-Câmi’ lî Ahkâmi’l-Kur’ân, V, s, 77. 
866 Nisâ 4: 22. 
867 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, XV, s, 151. 
868 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462. Ancak bu görüşü güçlendirecek daha doğrusu haklı çıkaracak 
bilgilere tefsir kaynaklarında ulaşamadık. Bu da düşündürücüdür. 
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Aynı şekilde bu ayetin yukarıda isimlerini zikrettiğimiz kişiler hakkında da nazil 

olduğu kaynaklarda belirtilmiştir.869 

Bu yasağı Manzûr b. Zebbân’ın bilerek mi yoksa bilmeyerek mi çiğnediği 

hakkında hadis kaynaklarında herhangi bir bilgi geçmemektedir. İbn Hacer’in 

aktardığı bir rivayete göre Manzûr b. Zebbân, bu yasağı bilmeyerek çiğnediği 

anlaşılmaktadır. Şöyle ki Hz. Ömer’in hilafeti sırasında Manzûr, yakalanarak halife 

Ömer’in huzuruna getirildi. Hz. Ömer, onun hakkında içki içtiği ve babasının 

hanımıyla evlendiğine dair yayılan söylentilerin doğru olup olmadığını ona sordu. 

Manzûr b. Zebbân, hakkında yayılanların doğru olduğunu itiraf etti. Ancak bunların 

haram olduklarına dair bir bilgisinin olmadığını söyleyerek kendini savundu. Bunun 

üzerine Hz. Ömer, onu hapse attırdı. İşin ciddiyet ve vahametini anlayan Manzûr b. 

Zebbân, Cenâb-ı Hakk’ın bu evliliği haram kıldığına dair herhangi bir bilgisinin 

olmadığına dair yemin ederek masum olduğunu söyledi. Hz. Ömer, onun bu yemini 

üzerine onun bu işte kastı olmadığı hükmüne vararak onu salıverdi. Ancak hanımı 

Melîke ile olan evliliklerini fes etmek suretiyle onları ayırdı. Sonra Hz. Ömer, şayet 

yemin etmemiş olsaydın boynunu vururdum diyerek işin ciddiyetini ortaya koydu.870 

Ancak burada Manzûr, Hz. Ömer’in cezalandırmasından korkarak yalan yere 

bilmediğine dair yemin etmiş olma ihtimali de vardır. 

İbn Kelbî’nin aktardığı rivayete göre Hz. Ömer, Manzûr b. Zebbân’ın yaptığı 

söylenilen işin dinî ve ahlakî olmadığını şu sorusuyla ifade etmiştir: Baba’nın 

hanımını mı nikâhladın? –Hâlbuki- o senin annendir. Üstelik bunun nikâh-ı makt871 

bir nikâh olduğunu bilmiyor muydun? diyerek onu ayıpladı. Manzûr b. Zebbân, Hz. 

Ömer’in bu evliliğine son vermesi üzerine bu ayrılıktan duyduğu elem ve hüznü 

ifade eden şiirler yazdı. Bir dizesinde Manzûr: "Dikkat edin, Melîke ve şarap benden 

gittikten sonra, artık bugün ben zamanın ne yaptığına aldırmıyorum…"872 diye 

devam eden şiirinde anlaşılmaktadır ki o İslâm’ı tam yürekten gelerek özümsemiş bir 

                                                           
869 İbn Kesîr, Tefsir, IV, s, 1611; İmam Kurtubî, el-Câmi’ lî Ahkâmi’l-Kur’ân, V, s, 77. 
870 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462. 
871 Nikâh-ı makt: kişinin babasının hanımı ile babasının onu boşamasından ya da ölmesinden sonra 
evlenmesidir. İbn Arafe böyle bir evlilikle çocuk olduğunda Arapların “el-Maktî” yani makt nikahın 
çocuğu adını verdiklerini söylemektedir. Makt: asıl itibarıyla buğzetmek anlamına gelnektedir. 
Araplar babasının hanımıyla evlenen kimseye “Makît” derlerdi. Ayeti kerimede de “Makt” olarak 
geçmiştir. Böyle evlilik yapana “Dayzan” adı verilmektedir. Bkz: İmam Kurtubî, el-Câmi’ lî 
Ahkâmi’l-Kur’ân, V, s, 77. 
872 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 462-463. 
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kimse değildir. Ancak bu dizelerden onun hanımını-üvey annesini-ne kadar çok 

sevdiği de anlaşılmaktadır. Her ne kadar masum bir sevgi görülse de insanın 

babasının hanımına, başka ifadeyle annesine annelik sevgisiyle değil de eşine 

duyulması gereken bir sevgiyle olaya yaklaşması tek manasıyla insanın midesini 

bulandırmaktadır. Manzûr b. Zebbân, çok sevdiği hanımını yani üvey annesini 

kendinden ayıran kişileri lanetleyen ifadeler kullanması da onun bu ayrılıktan 

isteyerek ayrılmadığının bir diğer göstergesidir.873 İbn Hacer’in aktardığı bilgiye 

göre yukarıdaki şiir halife Ömer’e ulaştığında Hz. Ömer, onu cezalandırmak istedi. 

Ancak duruma erken vakıf olan Manzûr b. Zebbân, hemen kaçarak bu cezadan 

kurtuldu. Melîke, Manzûr’dan ayrıldıktan sonra akıbeti hakkında iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Birinci görüşe göre o, Talha b. Ubeydullah ile evlendi. Zübeyr b. 

Bekkâr’ın “Ahbâru’l- Medine” adlı eserde zikrettiği diğer görüşe göre ise Hz. Ömer 

onların nikâhları fes edip Manzûr ile Melîke’yi birbirinden ayırdıktan sonra 

Melîke’nin bakımını kimin üstleneceğini sordu. Abdurrahman b. Avf, ben 

üstleniyorum diyerek onu evine götürdü. Daha sonra bu ev “Melîke’nin evi” olarak 

ma’ruf oldu. Ömer b. Şebbe’ye göre bu olay Hz. Ömer’in hilafeti döneminde 

meydana gelmiştir.874 

Netice olarak, hadislerde Hz. Peygamber’in emriyle öldürülmesi emredilen 

kişinin adı belli değildir. Bu kişinin Manzûr b. Zebbân olduğuna dair görüşler vardır. 

Ancak bu güçlü tenkitlere uğrayan bir görüştür. Çünkü hadislerde bahsedilen kişi 

öldürülmüştür. Hâlbuki Manzûr b. Zebbân, Hz. Ebû Bekir ve Ömer hilafetleri 

dönemine kadar yaşadığına dair bilgiler yukarda aktardığımız üzere vardır. 

Dolayısıyla da bu şahsın o, olma ihtimali zayıftır. Bu karışıklık kanaatimizce onun da 

üvey annesiyle yaptığı evlilikten kaynaklanmaktadır. Yani konum benzerliği 

nedeniyle bu hataya düşülmüştür.  

Bu hadisten yola çıkarak âlimler farklı fetvalar vermişlerdir. Müctehidlerin 

bir kısmına göre böyle kişiler öldürülür. Çünkü bu hadis buna delâlet etmektedir. 

Bazı âlimlere göre ise, kişinin mahremiyle evlenmesi caiz olmamakla birlikte, burada 

bir nikâh şüphesi olması sebebiyle haddin düşeceğini yani öldürülmeyip bunun 

yerine onun başka bir şekilde cezalandırılacağını söylemektedir. Bu görüşte olanlara 

                                                           
873 Asri Çubukçu, “Manzûr b. Zebbân” DİA, XXVIII, s, 35. 
874 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 463. 
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göre bu hadisteki öldürme olayı, mahremi ile evlenmeyi helal sayan kişiler için 

geçerli olduğunu söylemektedirler. Âlimler, mahremi ile evlenen kişiye verilecek 

ceza konusunda ihtilâf etmişlerdir. Şöyle ki: Mâlik b. Enes ve İmâm Şafiî’ye göre 

böyle bir şahsa zina haddi uygulanır. Ahmed b. Hanbel'e göre adam öldürülür ve 

malı elinden alınır. İmâm Ebû Hanife’ye göre ise böyle birisine had uygulanmayıp 

bunu yerine ta'zir cezası verileceğini söylemektedir. Ebû Hanife’nin iki talebesi Ebû 

Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise bir kişi haram olduğunu bile bile evlenmişse 

haddin uygulanacağı görüşündedirler.875 Biz burada konumuz iyi anlaşılması için bu 

hadis üzerinde oluşan mezheplerin görüşlerini kısaca aktarmakla yetindik. Bu 

noktada detaylı bir bilgi edinmek Yusuf Ziya Keskin’in “Recm Cezası” adlı kitabına 

bakılabilir. Çünkü bu çalışmada rivayetler, detaylı bir şekilde tahlile tabi tutularak 

verilmiştir.876 

 

3. Hz. Peygamber’e Söven/Hakaret Eden Cariye 

Kaynaklarda ismi zikredilmeyen bu kadının hayatı hakkında herhangi bir 

bilgiye ulaşamadık. Ancak gayri Müslim bir cariye olduğu rivayetlerden 

anlaşılmaktadır. Bu olay konumuzla doğrudan alakalı değildir. Ancak Hz. 

Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri bağlayıcıdır. Şöyle ki hadis, terim olarak 

Rasûlullah’ın söz, fiil ve takrirleri şeklinde izah edilmektedir. Dolayısıyla da burada 

zikredeceğimiz rivayette takrirî sünnet içerisine girmesi açısından dolaylı olarak 

konumuzla alakalıdır. Bu sebeple de bu rivayeti burada zikretmeyi uygun bulduk. 

Fazla detaya girmeden bu konuyu kısaca özetleyecek olursak olay, kaynaklarda İbn 

Abbâs’tan şöyle anlatılmaktadır: Rasûlullah döneminde ümmü veledi877 olan bir âmâ 

adam vardı. (Bu adamın) bu kadından iki oğlu vardı. Kadın, Hz. Peygamber’in 

aleyhinde çok konuşarak Rasûlullah’a küfrederdi. Sahibi olan âmâ, kadını bundan 

men ederdi. Ancak kadın –onu bir türlü-dinlemezdi. Günlerden bir gün âmâ, 

geceleyin Rasûl-i Erkem’den bahsettiği sırada bu kadın, Hz. Peygamber hakkında 

yakışıksız şeyler söylemeye, Rasûlullah’a küfretmeye başladı. Bunun üzerine-

defalarca uyarmasına rağmen - bu hakarete dayanamayan amâ, hançer’i kadının 

                                                           
875 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, XV, s, 152-153. 
876 Yusuf Ziya Keskin, Recm Cezası Ayet ve Hadis Tahlilleri, İst., 1997, s, 289-296. 
877 Ümmü veled: Sahibinden çocuk dünyaya getiren cariyeye verilen bir addır. 



 168

karnına saplayarak öldürdü.878 Buraya kadar kaynaklarda rivayet küçük farklılıklarda 

anlatılmaktadır. Biz hacim genişlememesi için burada rivayetleri birlikte kısaca 

zikrettik. 

Rivayetlerin devamında sabah olunca kadının ölüm haberi duyuldu. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber, insanları bir araya toplayarak katîlin ortaya çıkmasını istedi. 

Bunun üzerine âmâ, Rasûlullah’ın huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlu! Ben, o 

kadının sahibiyim. Sana söver ve hakkında hoş olmayan sözler söylerdi. Onu bundan 

-defalarca-nehyetmeme rağmen bundan vazgeçmezdi. Ondan inci tanesi gibi iki 

oğlum var. Bana iyi davranırdı. Dün gece yine sana küfretmeye ve sana dil uzatmaya 

başladı. Ben de dayanamayarak hançeri alıp karnına saplayarak onu öldürdüm.” 

diyerek işin aslını detaylı bir şekilde ortaya koydu. Âmâ’nın sözlerini pür dikkat 

dinleyen Rasûl-i Ekrem: “Dikkat edin! Şahit olun ki (o) kadının kanı hederdir.”879 

Hz. Ali’den aktarılan başka bir tarike göre ise:  “Rasûlullah, kadının kanını batıl, 

heder saydı.”880 buyurarak âmâ’nın yaptığını işi tasvip etti. Onu öldürene herhangi 

bir cezaî müeyyide de uygulamaması bunu desteklemektedir. Burada anılan âmâ’nın 

kim olduğu noktasında şerhlerde herhangi bir bilgi yoktur.  

Bu rivayetler, Hz. Peygamber’e küfreden kişi ve zümrelerin öldürülmesinin 

caiz olduğuna delildir. Bu noktada detaylı olarak mezheplerin görüşlerinin 

zikredilmesinin faydalı olacağını düşünüyor. Hattâbi, yukarıdaki hadisi detaylı bir 

şekilde izah etmiştir. Şimdi biz burada onun bu izahından bazı noktaları özetleyerek 

zikredeceğiz:  Yukarıdaki rivayetler, Hz. Peygamber’e küfreden kişinin kanının 

heder olduğunu beyan etmektedir. Çünkü Rasûlullah’a sövmek dinden çıkmaktır. 

Dinden çıkanın katlinin vacib olduğu konusunda ulemadan ihtilaf eden birisini 

                                                           
878 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2; Nesaî, Tahrîmü’d-Dem 16. 
879 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2; Nesaî, Tahrîmü’d-Dem 16. Ebû Dâvûd’da geçen rivayete şöyle bir 
detay geçmektedir: “Kadın karnından bıçaklanıp öldüğü sıra karnındaki çocuk düştü.” Bkz: Ebû 
Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2. Buradan anlaşılmaktadır ki kadın bıçaklandığı sırada hamile idi. 
880 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2. Hz. Peygamber, bu kadının öldürülmesini niçin tasvip etmiştir? 
Buna vereceğimiz cevap günümüze de ışık tutacağı başka deyişle 21. yy. Müslümanlarına da delil 
teşkil edeceği için son derece önemlidir. O da şudur: Rasûlullah’a sövmek, dil uzatmak, dille ve elle 
hakaret etmek, saldırmak İslâm’a yapılmış saldırı gibidir. Yani Hz. Peygamber =İslâm’dır. Şöyle ki 
Hz. Peygamber’i çekip aldığımızda İslâm otomatik olarak ortadan kalkmaktadır. Kısaca İslâm, Rasûl-i 
Ekrem üzerinde ete kemiğe bürünmüş bir hayat dinidir. Çünkü Müslümanların hayat kitabı olan 
Kur’ân-ı Kerim’i canlandırdığımızda Rasûlullah; Hz. Peygamber’i kitaplaştırdığımız da Kur’ân 
olduğu gerçeği bu ilişkiyi daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Bu doğru orantı üzerinde altını çizerek 
durmamızın en önemli nedeni İslâm’ı Hz. Peygamber’den soyutlayarak anlamaya kalkışanların 
olmasıdır.  Dolayısıyla da yukarıdaki sövme fiilini anlamada bazı problemler çıkabilmektedir.  
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bilmiyorum. Ama eğer küfreden zımmî ise onun hakkında ihtilaf edilmiştir. Şöyle ki 

Mâlik b. Enes: “Yahûdi ve Hıristiyanlardan Rasûlullah'a küfreden kişiler öldürülür. 

Müslüman olan bundan istisnadır.” İmam Şafiî’ye göre ise: “Rasûlullah'a küfreden 

bir zımmî öldürülür ve kendisinden zimmet kalkar.”diyerek Hz. Peygamber’e 

şetmeden kişinin öldürüleceğine hükmetmişlerdir. İmam Ebû Hanîfe ise: “Pey-

gambere sövmekle zımmî öldürülmez, onların içinde bulundukları şirk daha 

büyüktür.” diyerek İmam Mâlik ve İmam Şafiî’ye muhalefet etmiştir. Hanefilere göre 

bu tip insanlara ta’zir cezası verilir. Mezheplerin bu görüşlerinden Rasûl-i Ekrem’e 

küfreden şahsın Müslüman veya zimmî oluşuna göre hükmün değişeceği 

anlaşılmaktadır. Kadı Iyaz'dan nakledildiğine göre; Rasûlullah'a küfreden ya da ona 

kusur isnâd eden Müslümanlar öldürülür. Bu konuda ümmetin görüş birliği vardır. 

Fakihlerden bazısı Rasûlullah'a küfreden ve tevbe etmeyen bir Müslüman’ın öldü-

rülmesi gerektiği konusunda icma olduğunu belirttikten sonra Mâlik b. Enes, Leys, 

Ahmed b. Hanbel, İshâk, Şafiî, Ebû Hanife, Küfe uleması ve Evzai'nin bu görüşte 

olduklarını söyler. Bu isimlerin ittifak ettiği bir meselede ihtilafı zikredilen birkaç 

kişinin sözüne elbette itibar edilmez. Ancak şuna işaret etmek gerekir: İmam Ebu 

Hanife'ye göre Rasûlullah'a küfreden, kadın olursa öldürülmez. Çünkü ona göre 

mürted olan kadın öldürülmez. Ulemânın Rasûlullah'a küfreden birisinin kafir olup 

öldürüleceği hükmüne varırken delilleri; kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Bu hükmün 

Kur'an'dan delilleri şunlardır: " Allah ve Rasûlünü incitenlere Allah, dünyada ve 

ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır."881 "Allah'ın 

Peygamberini incitenlere can yakıcı azab vardır."882 Görüldüğü gibi buna benzer 

bütün ayetler, Hz. Peygamber’i incitenlerin günahkâr olacağına delâlet etmektedir. 

Konuyu toparlayacak olursak: Dört Mezhep İmamından İmam Mâlik ve Ahmed b. 

Hanbel'e göre Rasûlulah'a küfreden birisi pişmanlık duyup tevbe etse bile dinlenmez 

öldürülür. Ama Allah katındaki durumunu biz bilemeyiz. İmam Azam Ebû Hanife ve 

İmam Şafii'ye göre ise tevbe ederse kabul edilir, öldürülmez. Bu görüşün delili de 

Mürted'de yapılan uygulamadır. Çünkü daha önce de geçtiği gibi mürted tevbe eder 

de tekrar İslâm’a dönerse öldürülmez. Rasûlulah'a küfreden de mürteddir. Konumuz 

                                                           
881 Ahzâb 33:57. 
882 Tevbe 9:61. 
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fıkıh olmadığı bu kadar bilgi ile yetiniyoruz. Detaylı bilgi almak isteyenler dipnotta 

gösterilen kaynağa müracaat edebilirler.883 

 

4. Adı Zikredilmeyen Bir Câsûs 

Ces, kökünden “gözetleyen, araştıran” manasına gelen câsûs884; şerre dair 

gizliyi araştıran kimseye denir.885 Başka bir ifadeyle insanların sırlarını, gizli 

yönlerini öğrenerek onları taşıyan kişiye câsûs denir. Düşman adına çalışan 

câsûsların durumu konumlarına göre değişebilmektedir. Câsûslara uygulanacak 

hüküm Müslüman câsûs, Zimmî câsûs, Harbî-Kâfir câsûs ve Müste’men câsûs olmak 

üzere dört kategoride değerlendirilir. Harbî olan kafir câsûsun öldürülmesi 

noktasında âlimler müttefiktir. Muâhid ve zimmî câsûsun öldürülmesi hususunda ise 

âlimler arasında ihtilaf vardır.886 Câsûs, eğer mü’min ise cumhura göre öldürülmez 

ona ta’zir cezası verilir.887 İmam Mâlik’e göre dindaşlarına zarar verdiği için 

öldürülür.888 Alanımız hukuk olmadığı için bu temel bilgilerle yetinerek konuya 

girmek istiyoruz. 

Seleme b. Ekvâ’dan aktarılan hadise göre olay şöyle gerçekleşmiştir: Rasûl-i 

Ekrem, bir seferde (Huneyn gazvesinde)889 iken müşriklerden bir câsûs, Rasûlullah’a 

gelerek sahâbîlerin yanına oturup (onlarla biraz) konuştu, sonra (hızlıca oradan) 

uzaklaştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “ (O, bir câsûstur.) Onu arayıp bulun ve 

öldürün.” buyurdu. Bu emir üzerine orada hazır bulunan sahabilerden Seleme b. 

Ekvâ’, ona yetişerek onu öldürdü.”890 Hadis’in devamında Hz. Peygamber, onu 

öldürmesi nedeniyle câsûs’un üzerindeki eşyalarını ganimet olarak Seleme b. 

Ekvâ’ya verdi.891  

                                                           
883 Red. İ. Lütfi Çakan, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, XV, s, 25-30. 
884 Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166. 
885 Mehmed Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, VI, s, 2803. 
886 Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166; Ahmet Dâvûduğlu, a.g.e VIII, s, 496-497;  İbrahim 
Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 209-210, XIV, s,139; Ahmet Yaman, İslâm Devletler Hukukunda Savaş, 
İst., 1998, s, 132-135. 
887Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 209-210. 
888 Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166; Ahmet Yaman, İslâm Devletler Hukukunda Savaş, s, 
132-135. 
889 Müslim, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer 1753. 
890 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer 172; Ebû Dâvûd, Cihâd 100. Ebû Dâvud’un aktardığı hadiste 
câsûs’un konuşmasından bahsetmemektedir. 
891 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer 172; Ebû Dâvûd, Cihâd 100. 
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Müslîm, bu hadisi Seleme b. Ekvâ’dan detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Biz 

bu hadisin yukarıdaki rivayetlerden farklı olan taraflarını sadece aktarmakla 

yetineceğiz. Bu hadis’e göre olay Hevâzin yani Huneyn gazvesi esnasında yaşandı. 

Rasûlullah ile beraber kahvaltı yapıldığı sırada deve üzerinde bir adam çıkageldi. Bu 

kişi, devesini bağladıktan sonra cemaat ile yemek yemek için sofraya geçti. Bu arada 

etrafa bakınmaya, başka bir ifadeyle inceden inceye ortalığı, askerlerin hallerini 

gözden geçirmeye başladı. Sonra da bu zat, aniden kalkarak devesine binip ordan 

hızlıca uzaklaştı. Bunun üzerine sahâbeden Seleme b. Ekvâ’ onun peşine takılarak 

onu öldürdü.892 Görüldüğü üzere bu hadiste ise Hz. Peygamber’in câsûsun 

öldürülmesine yönelik doğrudan bir emri yoktur. Ancak, Seleme’nin diğer 

sahâbelerden daha atik olup câsûsu öldürmesi üzerine Rasûlullah’ın diğer 

Müslümanlarla olay mevkiine gelerek “Bu adamı kim öldürdü?”diyerek bir soru 

sordu. Seleme b. Ekvâ’nın öldürdüğünü dediklerinde üzerindeki eşyalar onundur 

buyurması bu işe Rasûl-i Ekrem’in olur verdiğini göstermektedir. Şayet haksız yere 

öldürülmüş olsaydı Hz. Peygamber, kesinlikle Seleme’yi azarlardı ve diyetini de ölen 

kişinin yakınlarına öderdi. Böyle bir azarlamanın ve diyetin söz konusu 

olmadığından yola çıkarak Rasûlullah’ın yapılan işten memnun olduğu açıktır. 

Çünkü bu adam, Müslümanların gizli taraflarını öğrenip bir an önce haber 

verebilmek için hemen oradan hızlı bir şekilde sıvışması son derece önemlidir. Yani 

bu tavır, gelen kişinin art niyetli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla da onun öldürülmesi Müslümanların menfaatinedir.893  Şayet bu câsûs, 

öldürülmemiş olsa idi askeri bilgiler düşmanın eline geçerdi ki bu Müslümanlar için 

hiç de iyi olmayabilirdi. Netice olarak diyebiliriz ki Müslümanların ve devletin 

askerî, siyasî ve ekonomisi gibi geleceğini ilgilendiren durumlarını düşmana sızdıran, 

ajanlık yapan kişilerin öldürülmesi hukûken ve dinen caizdir. 

                                                           
892 Müslim, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer 1753. 
893 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 209-210. 



İKİNCİ BÖLÜM 

MEKKE FETHİNDE ÖLDÜRÜLMESİ EMREDİLENLER 

 I. ERKEKLERDEN ÖLDÜRÜLMESİ EMREDİLENLER 
Mekke, etrafı sarp dağlarla çevrili bir yerleşim yeri olması nedeniyle tarihte 

saldırıya pek maruz kalmamış bir şehirdir. Mekke, Hicaz bölgesinin en önemli 

şehirlerinden birisidir. Burada insanlar, zamanla müvahhidlikten uzaklaşarak putlara 

inanmaya başladı. Hz. Peygamber, hak ve hukukun kalmadığı bir dönemde 

Mekke’de dünyaya geldi. Risâletle görevlendirildikten sonra kendisine cahiliyye 

devrinde “Muhammedü’l-Emin” lakabını takanlar Rasûlullah’ın tebliği karşısında 

o’na düşman kesildiler. Neticede müşrikler, Hz. Peygamber başta olmak üzere 

inananlara Mekke’de huzur vermeyince Müslümanlar, doğdukları vatanlarını terk 

etmek zorunda kaldılar. Suçları ise "Allah'tan başka ilâh yoktur." diyerek 

putperestliğe karşı çıkmalarıydı. Rasûlullah, kendisine, ailesine, ashâbına eziyet, 

işkence ve hakaret eden bu zalimlere daha fazla dayanamayarak ashâbıyla birlikte 

Medine’ye hicret etti. Mekke’li müşrikler, Medine’de de Müslümanları rahat 

bırakmadılar. Mekke, dini, siyasî, ekonomik açıdan önemi inkâr edilemez kültür ve 

medeniyet şehridir. Yirmi sene gibi uzun bir süre İslâmiyet’e ve Hz. Peygamber’e 

düşmanlık gösteren en önemli düşman merkeziydi. Bu nedenle de İslâm davetinin 

selameti için buranın fethi son derece önemliydi. Hudeybiye antlaşması akabinde 

fethedilen Hayber, Mekke’ye giden yolda Müslümanlar için atlama taşı oldu. Netice 

de Hz. Peygamber, istemeyerek terk ettiği ana vatana sekiz yıl gibi kısa bir süre 

sonra muzaffer bir komutan olarak geri döndü. Rasûl-i Ekrem, savaş hukuku gereği 

istese hepsini öldürebilirdi. Çünkü müşrikler, kendisi başta olmak üzere 

Müslümanlara akla hayale gelmeyen işkenceler yapmışlardı. Ancak Rasûl-i Ekrem 

bunu onlara yapmadı.  

Fetih günü Mekke’li müşriklerin çoğu umumi afla Rasûl-i Ekrem tarafından 

affedildi. Ancak; içlerinde Hz. Peygamber ve İslâm aleyhinde lobi –karalama- 

çalışmaları yaparak kamuoyu oluşturan propagandist, kâtil, hırsız, müfteri gibi 

mücrimler, bu affın kapsamı dışında tutuldu. Çünkü onlar, hadlerini fazlasıyla aşmış 

kişilerdi. Dolayısıyla da bu kişilerin hakkında verilen gıyabî hüküm ölümdü. Hz. 

Peygamber fetih günü Mekke’ye girerken: “(Müslüman askerler) sadece kendileriyle 
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savaşanlarla savaşacaklardır. Ancak isimlerini ahd ettiğim/söylediğim bir takım 

insanlar bunun dışındadır.” buyurdu. Devamında da “Şayet onları, Kâ’be’nin örtüsü 

altında bulsalar dahi öldürmelerini (Müslümanlara) emretti.”1 

Yukarıda verilen kesin ölüm emri, akla doğal olarak bazı sorular 

getirmektedir. Bu sorular konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını 

düşündüğümüz için burada zikretmek istiyoruz. Hz. Peygamber, umumi aftan neden 

bazılarını istisna etmiştir? Yaklaşık olarak sekiz erkek altı kadının genel affın dışında 

tutulmasının hikmeti nedir? Af dışında bırakılarak öldürülmeleri istenen bu kişilerin 

suçları nelerdi? Öldürülmeleri istenen bu kişilerin isimleri açık bir şekilde 

zikredilerek söylenmesi ne kadar doğrudur? Şayet amacı öldürmek olan bir lider, 

sinsice onları yakaladıktan sonra öldürtmesi daha akla yatkın değil mi? Böyle bir 

taktik daha etkili ve toptan çözüm iken niçin Hz. Peygamber, onları açık hedef 

göstererek kaçmalarına imkân sağlamıştır? Fetih öncesinde düşmanların tedbir 

almamaları için azami çaba göstererek en yakınlarından hareketin içeriğini gizli tutan 

Rasûl-i Ekrem niçin bu hassasiyetini burada göstermemiştir? Niçin doğrudan hedef 

gösterilerek suçlular uyandırılmıştır? Rasûlullah’ın burada sergilediği bu farklı iki 

politikanın hikmeti nedir? Bu ilan ile onların Mekke’den kaçmaları mı 

amaçlanmaktadır?2 Bu sorulara doğru cevap verebilmek için o dönemin şartlarının 

iyi bilinmesi gerekmektedir.  

                                                           
1 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. Bazı kaynaklarda ise Hill bölgesinin içinde ve Haram bölgesinin 
dışında da kaydı düşülmüştür. Bkz:  Ebû Dâvûd Cihâd 117; Said Havva, el-Esâsü fi’s-Sünne ve 
Fıkhihâ, Siyretü’n-Nebeviyye, çev: Komisyon, İst., 1991, III, s, 268. Hz. Peygamber’in Ka’be’nin 
örtüsüne bile sarılsalar öldürülmelerini emretmesindeki hikmet şudur: Müşriklerin cahiliyye 
geleneklerine göre dokunulmazlık elde etmelerinin en emin yolu, Ka’benin örtüsü altına sığınmak 
olduğu için böyle bir açıklama gereği duymuştur. (Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve 
İslâm’a Daveti, II, s, 443.) Yani Hz. Peygamber, öldürülmeyi fazlasıyla hak edenlerin bu yola 
başvuracağını önceden sezerek bu noktaya vurgu yapmıştır. Aşağıda da detaylı bir şekilde 
anlatacağımız üzere Rasûl-i Ekrem, bu öngörüsünde haklı çıkmıştır. Çünkü Abdullah b. Hatal, 
Ka’be’nin örtüsüne sarılı bir halde bulunarak öldürülmüştür. 
2 Yapılan hareketlere baktığımızda böyle olduğu kanaati bizde fazlasıyla oluşmaktadır. Şayet Hz. 
Peygamber isimlerini saydığı kişileri gerçek manada öldürtmek isteseydi. Bu kişilerden bir tanesi 
Mekke’den kaçamazdı. Çünkü Mekke’ye farklı yollardan- dört bir yandan- giren İslâm ordusu giriş 
çıkışları tutarak suçluları rahatlıkla yakalayarak cezalandırabilirdi. On bin kişilik bir ordu için bu çok 
da kolaydı. Böyle büyük bir ordunun elinden öldürülmeleri emredilen kişilerin çoğunluğunun 
kaçırması o ordu için bir utanç vesilesidir. Kanaatimizce Hz. Peygamber, emin beldede kan 
dökülmesini istemediği için bu insanların kendi istekleriyle şehri terk etmelerine müsaade etmiştir. 
Bu, bir nevi suçluların kurtuluşu için verilmiş nebevî bir fırsattır. Çünkü şirkin kirlerinden sıyrılarak 
aslı hüviyetine irca ettirilen Mekke, aynı şekilde yaşayanlar olarak da İslâm’dan sonra geçmişine 
sünger çekmiş temiz kişileri içinde barındırması amaçlanmıştır. Kanun suçlusu, toplum için tehlikeli, 
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Hakkında vur emri verilen kişilerin hepsi; Hz. Peygamber başta olmak üzere 

İslâmiyet’e vermiş oldukları fiili, sözlü zararlı tutum ve davranışlarından dolayı 

kırmızı bültenle aranan suçlulardı. Kanı heder edilenler olarak tarihe geçen bu 

kişilerin sayıları hakkında Siyer, Meğâzi, Tabakât ve Hadis kitaplarında farklı 

rivayetler bulunmaktadır. Sayıları farklı olmakla birlikte haklarında verilen kesin 

karar, nerede olursa olsun rastlandıkları yerde öldürüleceklerdi. İslâm karşıtlığı 

yapan şâirler, kâtiller, hırsızlar ve mürtedlerden oluşan bu kişilerin öldürülmelerine 

neden olarak ön plana çıkan özellikleri; elleriyle, dilleriyle ve mallarıyla İslâm dinine 

ve mensuplarına zarar vermeleridir. Özellikle şâirler, dilleriyle İslâm’a karşı 

söylemiş oldukları şiirleriyle çok zarar veriyorlardı. Çünkü bunlar dilleri sayesinde 

cahil halkı kolay bir şekilde provoke ederek kitleleri İslâm aleyhinde maşa olarak 

kullanıyorlardı. Dolayısıyla da öldürülmesi emredilen kişiler için İslâm aleyhindeki 

propagandaların bayraktarlığını yaptıkları aşağıda görülecektir.  

Konumuzun iyi anlaşılması için Fetih günü görüldüğü yerde öldürülmesi 

istenen bu kişilerin kaynaklarda geçen sayılarını ve isimlerini çoktan aza doğru 

kaynaklarıyla birlikte zikredip bir çıkarımda bulunacağız. Çünkü kaynakların 

güvenirliğini göz önüne alarak yapacağımız bu analiz bizi daha doğruya 

ulaştıracaktır. Bu sebeple bunu çok önemsiyoruz. Aşağıda detaylı anlatacağımız 

rivayetleri burada alt alta zikredeceğimiz kaynakları da göz önüne alarak 

ulaşacağımız kanaat bilimsel olarak hiç kuşkusuz daha tutarlı olacaktır. Şöyle ki 

hangi isimler üzerinde kaynakların ittifak edip etmediği böylece rahat bir şekilde 

gözler önüne serilmiş olacaktır. Kaynaklara göre fetih günü kanı heder edilenlerin 

sayısı ve isim listesi şöyledir:  

İbn Hacer, “Fethu’l-Bârî” adlı eserinde dokuzu erkek, altısı kadın olmak 

üzere öldürülmesi emredilen kişi sayısı toplam on beştir.3 Bunlar şunlardır: Erkekler; 

                                                                                                                                                                     
kırmızı bültenle aranan mücrimlerin emin belde de yaşaması oranın geleceğini tehdit edeceği 
gerekçesiyle şehri terk etmeleri istendiğini düşünüyoruz. 
3 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9-10. İbn Hacer, Ebû Ma’şer’in bu kişiler arasına Hâris b. Tulâtıl el-
Huzâi’yi; Hâkim’inde bu kişiler arasına Ka’b b. Züheyr, Vahşî b. Harb ve Hind bnt. Utbe’yi de 
kattığını zikretmektedir. Sonuçta da kanı heder edilenlerin sekizi erkek ve altısı kadın olmak üzere 14 
kişiye ulaştığını söylemektedir. Ancak yukarıda aktardığı isimlere bakıldığında sayının on dört değil 
on beş olduğu görülmektedir. Ayrıca burada İbn Hatal’ın bir cariyesi olan Kureybe’nin yazımında 
kanaatimizce bir yanlışlık söz konusudur. Şöyle ki İbn Hacer’in aktardığı Kuraynâ, Fertanâ’nın bir 
diğer ismi olup farklı iki kişiymiş gibi aktarılmıştır. Allah-u a’lem buradaki yanlışlık yazımdan 
kaynaklanmaktadır. “B” harfi yerine “N” harfı yazılmak suretiyle Kureybe, Kuraynâ olarak metne 
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Abdullah b. Uzzâ b. Hatal, Abdullah b.Sa'd b.Ebî Serh, Huveyris b. Nukayz, Mikyes 

b. Subâbe, İkrime b. Ebî Cehil, Vahşî b. Harb, Hâris b. Tulâtıl, Hebbâr b. Esved, 

Ka’b b. Züheyr’dir. Kadınlar ise; Hind bnt. Utbe, Amr b. Hâşim’in cariyesi Sâre, 

Abdullah b. Hatal’ın iki cariyesi Fertâne, Kureybe, Ümmü Sa’d ve Erneb’tir.  

İbnü’l-Esîr, “el-Kâmil fi’t-Târîh” adlı eserinde can güvenlikleri kaldırılan 

kişileri sekiz erkek ve dört kadın olmak üzere on iki kişi olarak aktarmıştır. Bunlar 

şunlardır: Abdullah b. Hatal, Abdullah b.Sa'd b.Ebî Serh, Huveyris b. Nukayz, 

Mikyes b. Subâbe, İkrime b. Ebî Cehil, Vahşî b. Harb, Safvân b. Ümeyye, Abdullah b. 

Zibe’râ, Kadınlar ise; Hind bnt. Utbe, Amr b. Hâşim’in cariyesi Sâre/Ümmü Sâre, 

Abdullah b. Hatal’ın iki cariyesi Fertâne ve Kureybe’dir.4  

Vâkıdî, “Kitâbu’l-Meğâzî” adlı eserinde altı erkek ve dört kadın olmak üzere 

on kişinin adını birlikte liste halinde aktarılmakta sonraki sayfalarda ise "Rasûlullah, 

bir grupla birlikte Vahşi'nin de öldürülmesini emretti." cümlesi zikredilmektedir. 

Dolayısıyla erkeklerin sayısı yediye çıkmaktadır. Bunlar şunlardır: Abdullah b. Hilâl 

b. Hatal, Abdullah b.Sa'd b. Ebî Serh, Huveyris b. Nukayz, Mikyes b. Subâbe, İkrime 

b. Ebî Cehil, Hebbâr b. Esved, Vahşî b. Harb, Kadınlar ise; Hind bnt. Utbe, Sâre, 

Abdullah b. Hatal’ın iki cariyesi Kureynâ /Fertenâ, Kureybe/Ernebe’dir.5 

Belâzürî, “Ensâbü’l-Eşrâf”, adlı eserinde altısı erkek dördü kadın olmak 

üzere liste halinde on kişinin adını zikretmiştir. Bunlar şunlardır: İkrime b. Ebî Cehil, 

Hebbâr b. Esved, Abdullah b.Sa'd b. Ebî Serh, Mikyes b. Subâbe, Huveyris b. 

Nukayd, İbn Hatal, Kadınlar ise; Hind bnt. Utbe, Sâre, Hilâl b. Abdullah b. Hatal’ın 

iki cariyesi Kureynâ/Fertenâ, Kureybe/Erneb’dir. Ancak sonraki sayfalarda Vahşî b. 

Harb’inde kanının heder edildiğini zikretmektedir. Dolayısıyla da erkeklerin sayısı 

yediye çıkmaktaktadır.6 

İbn Sa’d, “Tabakâtü’l-Kübrâ” adlı eserinde altısı erkek dördü kadın olmak 

üzere liste halinde on kişinin adını zikretmiştir. Bunlar: Abdullah b. Hilâl b. Hatal, 

Abdullah b.Sa'd b. Ebî Serh, Huveyris b. Nukayz, Mikyes b. Subâbe, İkrime b. Ebî 

                                                                                                                                                                     
yazılmıştır. Not: Abdullah b. Hatal’ın iki şarkıcı cariyesinin adı bazı kaynaklarda zikredilmemiştir. 
Biz burada diğer kaynaklardan hareketle geçtiği yerlerde adlarını ayrıntılı olarak zikrettik. 
4 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 123–127. 
5 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, 258-285. 
6 Belâzürî,  Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbü’l-Eşrâf, I-VIII, thk., Süheyl Zekkâr-Riyâd 
Ziriklî, Beyrut, 1996, I, s, 453-460. 
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Cehil, Hebbâr b. Esved’dir. Kadınlar ise; Hind bnt. Utbe, Sâre, Abdullah b. Hatal’ın 

iki cariyesi Fertenâ ve Kureybe’dir.7 

Taberî,  “Târîhu't-Taberî” adlı eserinde beşi erkek dördü kadın olmak üzere 

toplam dokuz kişinin adını zikretmiştir. Bunlar: Erkekler; Abdullah b. Sa'd b. Ebî 

Serh, Abdullah b. Hatal, Huveyriz b. Nukayz, Mikyes b. Sübâbe, İkrime b. Ebî 

Cehil’dir. Kadınlar ise, Hind bnt. Utbe, Sâre ve Abdullah b. Hatal’ın iki şarkıcı 

cariyesi Fertenâ/Kureynâ ile Kureybe/Ernebe’dir.8 

İbn Hişâm, “es-Sîretü’n-Nebeviye” adlı eserinde beş erkek ile üç kadın 

olmak üzere sekiz kişinin adını zikretmiştir. Bunlar: Abdullah b. Hatal, Mikyes b. 

Subâbe, Huveyris b. Nukayz,  Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh, İkrime b. Ebi Cehil, 

Fertenâ /Kureynâ, Onun arkadaşı "َصاِحَبُتَها" Kureybe/Ernebe ve Sâre’dir.9 

İbn Kesîr, “el-Bidâye ve’n-Nihâye” adlı eserinde beş erkek ile üç kadın 

olmak üzere sekiz kişinin adını zikretmiştir. Bunlar: Abdullah b. Hatal, Mikyes b. 

Subâbe, Huveyris b. Nukayz,  Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh, İkrime b. Ebi Cehil, 

Fertenâ /Kureynâ, Onun arkadaşı "َصاِحَبُتَها" Kureybe/Ernebe ve Sâre’dir.10 

Ebû Davud ile Nesâî “es-Sünen” adlı eserlerinde Sa’d b. Ebî Vakkas’tan 

aktardığı rivayete göre fetih günü Rasûlullah, dört erkek ile iki kadın hariç diğer 

insanlara eman verdi. Bunlar şunlardır: İkrime b. Ebî Cehil, Abdullah b. Hatal, 

Mikyes b. Subabe, Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh’tir. Kadınların sayısı belirtilmesine 

rağmen isimleri zikredilmemiştir.11 

Buhârî, “el-Câmiu’s-Sahîh” adlı eserinde fetih günü tek kişi öldürülmüştür. 

O da Abdullah b. Hatal’dır.12 Yaptığımız çalışma sonucunda öldürülmesi emredilen 

kişiler arasında isimleri zikredilmediği halde öldürülmekten korkup kaçanlar da 

vardı. Bunlar doğrudan konumuzla alakalı olmadığı için sadece isimlerini 

zikretmekle yetineceğiz. Bunlar şunlardır: Hâris b. Hişâm Züheyr b. Ebî Ümeyye b. 

Muğîre13 ve Huveytıb b. Abdulazzâ’dır.14 

                                                           
7 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136. 
8 Taberî, et-Târîh, III, s, 58-61. 
9 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-42. 
10 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 297-298. 
11 Ebû Dâvûd, Kitabu’l-Cihâd, 117; Nesâî, Kitâbu Tahrîmü’d-Dem, 14. 
12 Buhârî, Kitâbu’l-Meğâzî, 50. 
13 Hz. Ali واهللا ألقتلنهما” sözüyle bu iki kişiyi öldürmek istemiş ancak kız kardeşi Ümmû Hanî buna 
müsaade etmemiştir. Hatta Ümmü Hanî Rasûlullah’a gelerek onlara eman istedi. Onun hatırı için o 
ikisine eman verildi. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 42. 
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Görüldüğü gibi rivayetler üzerine titizlikle yaklaşıldıkça fetih günü kanı heder 

edilenlerin sayısı azalmaktadır. Siyer, Meğâzî ve Tabakât kitapları aşağı yukarı bir 

birine yakın sayılar vermişlerdir. Bu Müellifler, ilmî kriterlere fazla itibar etmeden 

küçük farklarla rivayetleri birbirlerinden alıntı yaparak aktara gelmişlerdir. Bu 

düşünceye ulaşmamızda en önemli etken, hiç kuşkusuz fetih gibi umumun şahit 

olduğu bir olayda kaynaklar arasında ittifakın olmamasıdır. Başka deyişle aralarında 

büyük uçurumların bulunmasıdır. Meselâ İbnü’l-Esîr ile Buhârî arasında on bir 

kişilik bir fark vardır. Doğal olarak bu durum rivayetlerin güvenirliği hakkında 

kuşkuların oluşmasına neden olmaktadır. Bizim üzerinde durmaya çalıştığımız 

noktalara bazı müellifler de parmak basmışlardır. Örneğin Mevlânâ Şiblî Numânî’nın 

bu noktada yaptığı tespitler son derece isabetli ve önemlidir. Bu bölümün daha iyi 

anlaşılmasına vesile olacağı için onun görüşlerini bu bölümün sonunda aynen 

aktaracağız. Aslında bizim burada yaptığımız bu sıralama bir nevî onun tespitlerinin 

bir özetidir.  

Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda fetih günü kanı heder edilen kişilerin 

sayısı hakkında yukarıda isimlerini zikrettiğimiz ana kaynaklardan farklı olarak bu 

sayıyı on yediye çıkaranlar olmuştur. Sabri Hizmetli “İslâm Tarihi”adlı çalışmasında, 

Sadık Albayrak ise “Rahmet ve Savaş Peygamberi” adlı çalışmasında 11 erkek 6 

kadın olmak üzere bunların sayısının on yedi olduğunu söylemektedir. Ancak her 

ikisi de kanı heder edilen erkeklerin isimlerini zikrederken birisinin ismini 

atlamışlardır. Şöyle ki aktardığı kişileri saydığımızda erkeklerin sayısının11 değil 10 

olduğu görülmektedir. Allah’u alem Sabri Hizmetli, bu isimler arasında Abdullah b. 

Sa’d b. Ebî Serh’i Sadık Albayrak ise Hâris b. Tulatıla’yı yazarken atlamışlardır. 

Diğerlerinin isimleri ise şöyledir: Abdullah b. Hatal (Abdu’l-Uzzâ b. Hanzala), 

Huveyris b. Nukayz, Mikyes b. Subâbe(Habbâb), Hâris b. Tulâtıla, İkrime b. Ebû 

Cehil, Abdullah b. Zibe’râ, Habbâb b.Esved, Safvân b. Ümeyye, Vahşi, Ka’b b. 

Züheyr, Hind bnt. Utbe, Fertana, Keribe, Erneb, Ümmü Sa’d ve Ümmü Sare’dir. 15 

Sadık Albayrak, Sabri Hizmetli’den farklı olarak Kureybe, Kurtena ve İrtep 

isimlerini zikretmiştir.16 Buradaki farklılığın aynı kişilerin farklı kişilermiş gibi 

                                                                                                                                                                     
14 İbnü’l-Esîr, bu olayı detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bkz: İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 125. 
15 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 329-330. 
16 Sadık Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamberi, s, 353-360. 
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algılalanarak zikredilmesinden kaynaklanmış olduğunu aşağıda detaylı olarak 

zikredeceğiz. Özellikle problemin İbn Hatal’ın iki cariyesinin isminden 

kaynakladığını söyleyebiliriz. Bunlardan başka kaynakların üzerinde ittifak etmediği 

kişiler ise şunlardır: Safvân b. Ümeyye, Hâris b. Tulâtıla, Vahşi, Ka’b b. Züheyr, 

Ümmü Sa’d ve Enes b. Züneym’dir. Bu son kişiyi fetih günü öldürülmesi emredilen 

kişiler arasında yaptığımız çalışmalar sonucunda sadece Ekrem Şama’nın zikrettiğini 

gördük. Bu da doğrusu bizi biraz şaşırttı. Enes b. Züneym maddesini işlerken orada 

bunu daha detaylı ele alacağız. Ayrıca yukarıda zikrettiğimiz diğer beş kişi hakkında 

da aynı hassasiyeti göstererek sonraki sayfalarda üzerinde itina ile duracağız. Çünkü 

kaynakların bir türlü ittifak sağlayamadıkları kırılma noktaları bu isimlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Bu bölümde mümkün olduğunca rivayetlerin hepsini ele almaya çalışarak bir 

sonuca gitmeye çalıştık. Çünkü Allah tarafından korunmuş, emin beldenin haram 

sınırları içerisinde bazı insanların öldürülmesi noktasında emir verilmesinin 

gerekçeleri son derece önemli olmalıdır. Kaynakların üzerinde ittifak edip etmediği 

kişileri belirterek konunun daha iyi anlaşılmasına ışık tuttuk. Özellikle kaynakların 

ittifak etmediği kişiler üzerinde olumlu ya da olumsuz kanaatimizi belirtmeye 

çalıştık. Bu rivayetlerden yola çıkarak yeri geldikçe de günümüze yönelik hükümler 

ortaya koymaya gayret gösterdik. Ayrıca burada öldürülmesi emredilip de sonradan 

affedilenlerin fetihten sonraki hayatları hakkında da kısaca bilgi verdik. 

 

 A. Öldürülmesi Emredilip de Öldürülen Erkekler 

1.Abdullah b. Hatal (عبد اهللا بن خطل) 

Abdullah b. Hatal, Benî Teym b. Gâlip oğullarına mensup bir kişi idi.17 Asıl 

adı Abdu’l-Uzzâ idi.18 Müslüman olduktan sonra ismi, İslâmiyet’in misyonuna 

aykırı olduğu için Rasûlullah tarafından “Abdullah” olarak değiştirildi.19 Çünkü 

önceki ismi putperestliği çağrıştırıyordu.20 İsmi hakkında kaynaklarda mutabakat 

                                                           
17 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Taberî, Tarîh, III, s, 59; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
18 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, s, 424. 
19 Red. Hakkı Dursun Yıldız, Doğustan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I, s, 515. 
20 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 718. “Uzzâ’nın kulu” anlamındaki Abdu’l-Uzzâ’yı Allah’ın 
kulu anlamındaki Abdullah ismiyle değiştirmiştir 
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yoktur. Bazı tariklerde Abdullah b. Hatal yerine Abdu’l-Uzzâ b. Hatal21 ya da 

Abdullah b. Hilâl b. Hatal el-Edremî22  ismi kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda 

İbn Hişâm’ın tercih ettiği Abdullah b. Hatal ismini kullanmayı uygun bulduk.  

Kaynaklarda İbn Hatal’ın Müslüman olmasından önceki hayatı hakkında 

herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Abdullah b. Hatal, Vâkıdî ve Belâzürî’nin 

aktardığı bilgiye göre Müslüman olduktan sonra Medine’ye hicret etmiş bir 

Müslümandı.23 Rasûl-i Ekrem, İbn Hatal Müslüman olduktan sonra onu taltif ederek 

günümüzün maliye bakanı ya da maliyeden sorumlu müdürüne eş değerde olan 

zekât memuru yaptı.24 Onun böyle önemli bir göreve tayin edilmesi zeki ve ehil 

olduğunun bir göstergesidir. Fetih günü kanının heder edilmesine neden olan olay, 

bu görevi sırasında meydana gelmiştir. Bu olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: 

Rasûlullah, Abdullah b. Hatal’ı Ensâr’dan birisiyle25 diğer bir rivayete göre ise 

Huzâa’dan bir adamla26 Arap kabilelerinden birine zekat toplama memuru olarak 

gönderdi.27 Yanlarında İbn Hatal’a hizmet eden Rum kökenli28bir Müslüman köle 

de vardı.29  

Hz. Peygamber, İbn Hatal’ın yanına katarak gönderdiği hizmetçi köle onların 

yemeğini yapar ve diğer işlerde de onlara yardımcı olurdu.30 İbn Hatal, zekat 

toplamak için çıktıkları bu yolculuktan zekatları toplayıp Medine’ye döndükleri 

sırada bir konaklama yerinde mola verdi. Bu mola esnasında Abdullah b. Hatal, 

uyumadan önce Rum kökenli Müslüman kölesine kendi nefsi için bir erkek keçi/koç 

kesmesini ve onu kendisi için hazırlamasını ona emretti.31 Daha sonra da İbn Hatal, 

yolculuğun ve öğle sıcaklığının vermiş olduğu yorgunluktan dolayı yatıp uyudu. 

                                                           
21 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. “عبد العزى بن خطل” 
22 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Belâzürî’de ise  Hilâl b. Abdullah b. Hilâl b. Abdi Menâf el-Edremî 
şeklinde geçmektedir. Bkz: Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456.   
23 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456.   
24 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. 
25 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. 
26 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456; Red. Hakkı Dursun Yıldız, 
Doğustan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I, s, 515. 
27 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Taberî, et-Târîh, III, s, 59; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554; 
Red. Hakkı Dursun Yıldız, Doğustan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I, s, 515. 
28 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
29 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Taberî, et-Târîh, III, s, 59; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
30 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
31 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Taberî, et-Târîh, III, s, 59; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
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Hizmetçisi olan Müslüman köle de onunla birlikte yolculuk yapması sebebiyle 

yorgundu.  Bu köle, yorgunluğun vermiş olduğu ağırlık nedeniyle İbn Hatal’ın 

istediği yemeği hazırlamadan uyuyakaldı. Abdullah b. Hatal, belli bir süre sonra 

uyandığında hizmetçisinin kendisi için hiçbir şey hazırlamadığını görünce son derece 

öfkelendi. Binaenaleyh öfkesine sahip olamayarak kölesinin üzerine saldırdı ve onu 

vazife başında iken katletti.32 Böylece İbn Hatal, vazife esnasında önemsiz bir 

sebepten dolayı Müslüman olan hizmetçi kölesini haksız yere sırf nefsi için öldürdü. 

Hz. Peygamber’in en küçük haksızlığa dahi tahammül etmediğini ve suçlunun kendi 

öz çocuğu dahi olsa hak ettiği cezayı vereceğini bilen Abdullah b. Hatal, köleyi 

öldürdükten sonra kendi kendine: “Vallahi Muhammed’in yanına varırsam, bu 

suçumdan dolayı kesinlikle beni öldürür.”33 diyerek Medine’ye gitmekten 

vazgeçerek irtidad etti.34  

Abdullah b. Hatal, bununla da yetinmeyerek topladığı zekat mallarını gasp 

etmek suretiyle yanına alarak Mekke’ye kaçtı. Dolayısıyla hem kâtillik hem de 

emanete ihanet ederek hırsızlık cürmünü bir arada işledi. Mekke’liler onu 

karşılarında görünce: “Seni, bizim yanımıza geri döndüren nedir?”diye ona sorarak 

işin aslını öğrenmek istediler. Çünkü o, daha önce Mekke’yi terk ederek Medine’ye 

hicret etmişti.  İbn Hatal, kendisini haklı göstermek ve onların hoşnutluğunu 

kazanmak amacıyla hakikati gizleyerek: “Sizin dininizden daha iyi, hayırlı bir din 

bulamadım.”35 diyerek geliş nedenini açıkladı. Bu açıklama müşrikleri fazlasıyla 

memnun etmiş olacak ki işin aslını araştırma gereği duymamışlardır. Böylece İbn 

Hatal,  Mekke’ye iltica ederek orada yaşamaya başladı. Fetih günü öldürülene kadar 

da burada müşrik olarak kaldı.36 

Abdullah b. Hatal, Mekke’ye iltica ettikten sonra da rahat durmayarak Hz. 

Peygamberi hicveden, yeren şiirler söylerdi. İbn Hatal’in iki şarkıcı cariyesi de ona 

                                                           
32  Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456; 
Taberî, et-Târîh, III, s, 59; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
33 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456; Abdullah b. Hatal, insanın büyük 
zafiyetlerinden biri olan âni sinirlenme, öfkelenme duygusuna yenik düşerek hem dünyasını hem de 
ahiretini mahvetmiştir. Müslüman olduktan sonra devlet kademesinde önemli bir mevkiye gelen bir 
Müslüman’ın sonunun böyle olması hem üzücü hem de ibret vericidir. Nerden nereye. Müslüman, İbn 
Hatal’ın bu acı sonuna düşmemek için son derece sabırlı olmalıdır. 
34 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456; 
Taberî, et-Târîh, III, s, 59; İbnü’l-Esîr,  el-Kâmil, II, s, 124; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
35 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456. 
36 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282. 
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bu işte eşlik ederek müşrikleri eğlendirirlerdi. İbn Hatal, içki içerek Hz. Peygamber’i 

tahkir eden inciten şiirler söyler, bu şiirleri de şarkıcı cariyeleri olan Erneb/Kuraybe 

ve Fertanâ’ya şarkı olarak okuttururdu.37 Bu kadınlar da bu işi severek yaparlardı.38 

Şarkıcı cariyelerinin işi gücü Rasûlullah’a yazılan hiciv şiirlerini okumaktı.39 Kısaca 

o, kâtildi, mürteddi, hırsızdı ve propagandistti. Hz. Peygamber ve İslâm dinini daima 

şiirleriyle hicveden (Zebîdî’ye göre) habis ruhlu birisiydi.40 

Abdullah b. Hatal’ın vahiy kâtipliği yaptığı noktasında bazı rivayetler de 

vardır. Prof Dr. Musatafa el-A’zamî, “Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslâm” adlı 

çalışmanın “ Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy Kâtipleri” başlıklı yazısında İbn Hatal 

hakkında Rasûlullah’ın vahiy kâtipliğini yaptığına dair rivayetlerin olduğu 

zikretmiştir. İbn Seyyidünnâs’tan aktarılan rivayete göre Hz. Ali şöyle demiştir: “İbn 

Hatal, Hz. Peygamber’in huzurunda yazardı. “gafûrün rahîm” indiği zaman O 

“Rahîmün gafûr” yazdı. Aynı şekilde “ Semîun alîm” indiği zamanda “Alîmün semî” 

yazar idi. Abdullah b. Hatal, daha sonra irtidat edip Mekke’ye kaçtıktan sonra 

Mekke’lilere: “ Ben dilediğimi yazıyordum”diyerek övünüyordu. İslâm dininin 

birinci ana kaynağı hakkında ileri sürülmüş asılsız bu sözler dinin temeline atılmış 

dinamitler gibiydi, affedilir yanı yoktu. Rasûlullah, Onun bu asılsız sözlerini 

duyunca: “İbn Hatal’ı kim öldürürse cennettedir.”buyurdu. Musatafa el-A’zamî, İbn 

Seyyidünnâs’tan bunu aktardıktan sonra İbn Seyyidünnâs’ın şöyle dediğini aktarır: “ 

Bu bir vehimdir. Bu olayın İbn Ebû Serh ile ilgili olduğu bilinmektedir.” Musatafa el-

A’zamî yukarıdaki bu rivayete el-Ensâri’nin ilave yaparak şöyle dediğini aktarır: 

“Abdullah b. Hatal, Hz. Peygamber’in önünde gelen vahyi yazardı. “gafûrün rahîm” 

indiği zaman O “Rahîmün gafûr” yazdı. Aynı şekilde “ Semîun alîm” indiği 

zamanda “Alîmün semî” yazdı. Bir gün Hz. Peygamber, ona hitaben: “Sana 

yazdırdıklarımı bana göster.”buyurdu. O da yukarıda aktardığımız gibi yazdıklarını 

gösterince Rasûlullah: “Rahîmün Gafûr” ile “Gafûrün Rahîm” birdir. “ Semîun 

Alîm”ile “Alîmün Semî” de birdir.”buyurarak bu yanlışa göz yumdu. Bunu gören İbn 

Hatal:“ Ben Muhammed’e kendi istediğim şekilde yazıyorum.”diyerek övünürdü. 

Yine aynı yazar el-Irâkî’nin şöyle dediğini zikreder: “Abdullah b. Hatal, Hz. 
                                                           
37 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456. 
38 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 259. 
39 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. 
40 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  VI, s, 219. 



 

 

182 
 
                                                                                                                                                                  

Peygamberin kâtiplerinden biriydi. Sonra sapıttı.”dediğini aktarmıştır. Musatafa el-

A’zamî, yukarıdaki rivayetleri verdikten sonra İbn Hatal’ın vahiy kâtibi olduğunu 

ispat edecek sahih bir sened olmadığını vurgulayarak bu söylentilerin doğru 

olmadığını ispatlamıştır.41 Cenâb-ı Hakk’ın koruması altında yazılan Kur’ân-ı 

Kerim’e Hz. Peygamber dâhil hiçbir canlının müdahale etmesi mümkün değildir. 

Çünkü böyle bir düşünce: “ Kur’ân’ı biz indirdik. Onun koruyucusu da şüphesiz ki 

yine biziz.”42 ayetiyle çelişmektedir. Ayrıca Abdullah b. Hatal’ın vahiy kâtibi 

olduğuna dair herhangi bir bilgiye de ilk dönem İslâm Tarihi kaynakları olan Sîyer, 

Meğâzi ve Tabakât kitaplarında ulaşamadık. Kettânî’nin “Hz. Peygamberin 

Yönetimi” adlı eserinde Peygamberimizin vahiy kâtipliği yapmış olanların isimlerini 

zikrederken Abdullah b. Hatal’ın ismini zikretmemiştir. Ancak Kettânî “Rasûl-i 

Ekrem’e herhangi bir konuda kâtiplik yapmış olanlar ve bunların sayıları” adlı bir 

alt başlıkta el-Irâkî’den verdiği bilgide bunların kırk ikiye kadar çıktığını haber 

verdikten sonra Abdullah b. Hatal’ın da ismini bunlar arasında zikretmiştir. 43 Bu 

başlık İbn Hatal’ın Vahiy Kâtipliği yapıp yapmadığını daha da vuzuha 

kavuşturmaktadır. Yani Abdullah b. Hatal, başka konularda kâtiplik yapmış olup 

ancak vahiy kâtipliği yapmamıştır.  

 Görüldüğü gibi İbn Hatal’ın suç dosyası çok kabarıktır. Bu nedenle de Fetih 

günü İbn Hatal, görüldüğü yerde öldürülmesi emredilen kişilerin başını çekiyordu. 

Bu noktada kanı heder edilen kişiler arasında bütün kaynakların üzerinde ittifak ettiği 

tek kişi o’dur. Kaynakların bu ittifakı son derece önemlidir.44  

Abdullah b. Hatal, başına gelecekleri bildiği için Fetih günü savaş aletlerini 

kuşanarak Müslümanlara karşı koymak istedi. Ancak İslâm ordusunun kalabalık 

olduğunu görünce karşı koymanın imkânsız olduğunu anladı ve içine bir korku 

düştü. Can korkusuyla telaşlanan İbn Hatal, çareyi Ka’be örtüsüne sarılmakta bularak 

ona sarıldı.45 İbn Hatal’ın canının bağışlanır düşüncesiyle Kabenin örtüsünün altına 

                                                           
41 Musatafa el-A’zamî, Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy Kâtipleri”, Bütün Yönleriyle As-ı Saadet’te 
İslâm, I, s, 430. 
42 Hicr 15:9. 
43 Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 265-267.  
44 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 258-259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; 
Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 123-127; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–
554; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9-10. 
45 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–
554; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  VI, s, 220. 
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sığınması son derece manidardır. Çünkü kaçmak yerine acaba neden böyle bir yolu 

tercih etmiştir. Kanaatimizce bunun iki nedeni vardır: Birincisi O, kaçmaya fırsat 

bulamamıştır. İkincisi ise Ka’be’ye sığınan herkesin affedileceği inancıdır. Ayrıca 

onun bu davranışı, suçunun büyüklüğünü göstermektedir. Çünkü Hz. Peygamber’in 

affediciliği, herkes tarafından bilinen bir realitedir. Bu sırada Rasûl-i Ekrem devesi 

üzerinde mütevazı bir şekilde Mekke’ye girmişti.  İbn Hatal’ın Ka’be’ye sığındığını 

gören bir adam46 bu durumu Hz. Peygamber’e haber verdi. Bu haber üzerine 

Rasûlullah, geçmişi kara lekelerle dolu olan İbn Hatal’ın ördürülmesini emretti.47 İbn 

Sa’d’ın Enes b. Mâlik kananıyla ez-Zühri’den aktardığı bir diğer rivayette göre ise 

Hz. Peygamber, onun için: “Öldürünüz onu! Nerede bulursanız bulunuz onu 

öldürünüz.”48 buyurarak onun af namına açık bir kapı bırakmadığını sitemli bir 

şekilde ifade etti. Zımnen burada: Şer’i bir cezaya müstahak olanı Kâbe’nin örtüsü 

bile kurtaramaz imajı vardır.49 

Bu kesin emir üzerine İbn Hatal, Saîd b. Hureys el- Mahzumî ile Eslemli Ebû 

Berze tarafından makam ile zemzem arasında yakalanarak hemen oracıkta 

öldürüldü.50 Diğer bir tarike göre ise Saîd b Hureys ile Ammâr b. Yâsir onu 

öldürmek için ileri atıldılar. Saîd, Ammâr’ı geçerek İbn Hatal’ı öldürdü.51 

Kanaatimizce günümüz mer’i hukukunda Abdullah b. Hatal yargılanacak olsaydı 

hakkında idam, ömür boyu hapis cezası ve kişi haklarına saldırmasından dolayı 

tazminat davalarından ayrı ayrı yargılanırdı ve akıbeti aynı olurdu. Çünkü o kâtil 

aynı zamanda da devlet kasasını boşaltan bir hâindi. İbn Hatal’ın kanının heder 

edilmesine neden olan en önemli etken kâtil olmasıdır. Bu nedenle de kısâs hükmü 

gereği öldürülmüştür.  

 

 

 

                                                           
46 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  VI, s, 220. Kamil Miras bu hadisin izahında haberi getiren kimsenin Saîd 
İbn-i Züeyb yahut Zübeyr b. Avvâm olduğunu bildirmiştir. 
47 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Ebû Dâvûd, Cihâd 117; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  VI, s, 219. 
48 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 140. 
49 Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, s, 302. 
50 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 456-457; 
Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  VI, s, 220.  onu öldürenlerin isimlerini Ammâr b. Yâsir veya Şerîk b. Abede’ 
olduğu noktasında rivayetlerden vardır. Bkz. Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282. 
51 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 552–554. 
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2. Mikyes b. Subâbe ( بةمقيس بن صبا  ) 

Mikyes b. Subâbe, Müslüman olan Hişâm b. Subâbe’nin kardeşi olup tam 

künyesi; Mikyes b. Subâbe b. Hazn b. Seyyâr b. Abdullah b. Kelb b. Avf b. Ka’b b. 

Âmir b. Leys b. Bekr b. Abdi Menâh b. Kinâne el-Kinânî el-Leysî’dir.52 Mikyes, şâir 

bir kimseydi.53 Mikyes’in geçmişi hakkında târih kitaplarında her hangi bir bilgiye 

ulaşamadık. Rivayetlere göre tarih sahnesine kardeşi Hişâm b. Subâbe’nin yanlışlıkla 

Ensâr’lı bir Müslüman tarafından öldürüldüğü Zî Kared diğer tarike göre ise Benî 

Müstalik/Mureysiya’ gazvesinden sonra çıkmaktadır. Mikyes b. Subâbe, Fetih günü 

görüldüğü yerde öldürülmesi emredilen erkeklerden birisiydi.54 

Mikyes’in kanının heder edilmesine neden olarak kaynaklarda şu olay 

anlatılmaktadır: Mikyes b. Subâbe’nin kardeşi, Hişâm b.Subâbe Müslüman olmuş ve 

Hz. Peygamberle birlikte savaşlara katılan bir İslâm mücahidiydi. Katıldığı 

savaşlardan biri de Hicrî 6. yılda cereyan eden Benî Müstalik/Mureysiya’ya 

gazvesiydi. Bu gazve esnasında Mikyes’in kardeşi Hişâm, Ensâr’dan Ubâde b. 

Sâmit’in kabilesine mensup olan bir mücahid tarafından düşman askerlerinden birisi 

zannedilerek hataen öldürüldü.55 Diğer bir görüşe göre ise Mikyes b. Subâbe, bir gün 

kardeşini Neccâr oğulları yurdunda öldürülmüş bir halde buldu.56 Birinci rivayete 

göre kardeşi öldürüldüğü sıra Mikyes b. Subâbe Müşrik olup Mekke’deydi. Tecrîd-i 

Sarîh müellifinin aktardığı bilgiye göre ise Mikyes b. Subâbe kardeşi ile Müslüman 

olmuş bir kişi idi.57 Dolayısıyla da bu olay cereyan ettiği sırada o, Müslüman’dı. 

Buna karşılık onun Müslüman olmadığına dair bilgiler ilk dönem siyer 

kaynaklarından olan ve bu alanda en sahih siyer kaynağı sayılan İbn Hişâm’da 

mevcuttur. Şöyle ki, İbn Hişâm ve İbnü’l-Esîr’in aktardığı şu rivayetten onun 

önceden Müslüman olmadığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır: İbn Subâbe, Hz. 

                                                           
52 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 602. 
53 Vâkıdî, el-Meğâzî, II s, 284; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208. 
54 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, 259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 136; Belâzürî, 
Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 125; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
55 Vâkıdî, el-Meğâzî, II s, 284; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 205; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 125; Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 603; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 402; İbn 
Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. Vâkıdî’nin verdiği bilgiye göre Hişâm b. Subâbe’yi Amr b.Avf 
oğullarından Evs b. Sâbit, onu müşrik sanarak yanlışlıkla vurup öldürdü. Bkz: el-Meğâzî,  II, s, 284. 
56 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262. 
57 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262. Tecrîd-i Sarîh müellifi “صبا بة” deki sad harfini “Dad” olarak 
okuyarak Mikyes b. Dubâbe olarak aktarmıştır. Ancak ilk dönem Siyer, Meğâzi ve Tabakât 
kitaplarında  “sad“ harfi olarak verilmiştir. Onun için doğrusu bize göre Mikyes b. Subâbe’dir. 
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Peygamber’e gelerek: “Ya Rasûlallah! Sana –senin yanına- Müslüman olarak 

geldim. Ve hataen öldürülen kardeşimin diyetini istiyorum.”58diyerek bir talepte 

bulundu. Görüldüğü gibi O, bu olayı duyduktan sonra Medine’ye gelerek Müslüman 

olmuş bir kişidir. Bu nedenle biz, yukarıdaki Tecrîd-i Sarîh müellifinin görüşüne 

katılmıyoruz. Çünkü bu bilgi, tarihi verilere ve onun Medine’ye gelerek yapmış 

olduğu yukarıdaki konuşma üslubuna uymadığı gerekçesiyle bu bilginin doğru 

olmadığını düşünüyoruz. Şayet o, önceden Müslüman olsaydı kanaatimizce şöyle bir 

üslup kullanmaması gerekirdi: “Ey Allah’ın Rasûlu! Müslüman olarak sana 

geldim.”59 Bu tespiti yaptıktan sonra konumuza dönecek olursak. Mikyes b. Subâbe, 

acaba diyeti alabilmek için mi Müslüman oldu? Yoksa gerçekte samimi bir 

Müslüman olmayı düşünüyordu da, bu olay mevcut süreci mi hızlandırdı? Çok kısa 

bir zaman sonra işlemiş olduğu cürüm onun Müslümanlığının samimi olmayıp 

oyununun bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.  

Hz. Peygamber, Mikyes b. Subâbe’nin bu hak talebi karşısında şer’i hüküm 

gereği Hişâm b. Subâbe’yi yanlışlıkla öldüren kişinin ailesine Züheyr b. Iyâd( عيا

 ,la Neccar oğullarına haber göndererek : “Ya kâtili bulup Subâbe’ye teslim edin’(ض

(Mikyes b. Subâbe) onu kısâs etsin yahut diyetini veriniz.”60 buyurarak onlardan 

ikisinden birini tercih etmelerini istedi. Neccâr oğulları, kâtili bulamayacakları 

nedeniyle diyet vermeye razı oldular.61 Diğer bir görüşe göre Mikyes b. Sübâbe’nin 

kardeşinin kan bedelini istemesi üzerine Hz. Peygamber: “Kardeşin yanlışlıkla 

öldürülmüştür.” 62 buyurarak önce ona durumu izah etti. Sonra da Rasûl-i Ekrem, 

Hişâm b.Subâbe’yi öldüren kişinin ailesine diyetin Mikyes’e verilmesini emretti.63 

Onlarda kan bedeli olarak Mikyes b. Subâbe’ye yüz deve verdi.64  

Mikyes b. Subâbe, talep ettiği diyeti aldıktan sonra Rasûlullah’ın yanında 

Medine’de az bir süre kaldı.65 Ancak cahiliyyeden kalma kan davası duygusunu bir 

türlü zihninden atamadı. Dolayısıyla da daha sonra kardeşini hataen öldüren 

Müslüman’a fırsatını bulduğu bir günde saldırarak onu öldürdü.  Sonra da mürted 
                                                           
58 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 82-83. 
59 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 82-83. 
60 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262. 
61 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 602; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262. 
62 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 402. 
63 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 284; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208. 
64 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262. 
65 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 82-83. 
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olarak Mekke’ye kaçtı.66 Diğer bir rivayete göre ise İbn Subâbe, Neccâr oğullarından 

diyet almak için Hz. Peygamber’in yanına katarak gönderdiği Muhâcir’den Züheyr b. 

Iyâd el-Fihrî’yi67 kardeşinin diyetini aldıktan sonra dönüşte ona saldırarak öldürdü. 

Sonra da develeri alarak Mekke’ye kaçtı. Üstelik de dinden irtidat etti.68 Bu 

rivayetten İbn Sübâbe’nin, kardeşinin kâtili yerine Hz. Peygamber’in görevlendirdiği 

kişiyi öldürdüğü anlaşılmaktadır. Yani diyeti, Neccâr oğullarından aldıktan sonra 

içindeki kini söndürmek amacıyla –bu rivayete göre kardeşinin kâtili belli olmadığı 

için- onun yerine başka bir Müslüman’ı öldürmektedir. Ancak yukarıda 

açıkladığımız üzere bu rivayet içinde bazı problemleri taşıması nedeniyle 

kanaatimizce doğru değildir. Şöyle ki rivayetlere bakıldığında Hişâm b. Subâbe’nin 

ölümünden iki kabile sorumlu tutulmaktadır. Bunlardan biri Amr b.Avf oğulları 

diğeri ise Neccâr oğullarıdır. İbn Hişâm ve Vâkıdî, Amr b.Avf oğulları; Tecrîd-i 

Sarîh müellifi ise Neccâr oğulları olarak aktarmaktadır. Tecrîd-i Sarîh’te geçen 

rivayet kendi içinde kanaatimizce tutarlı ve makul değildir. Daha doğrusu bu rivayete 

göre bir insan veya kabile’ye ceza verilmesi dînen caiz değildir. Çünkü rivayete göre 

Mikyes’in kardeşi Neccâr oğulları yurdunda ölü bulunmuştur. Bu nedenle de 

onlardan hak talep edilmektedir. Hâlbuki burada suçlu kim belli değil. Sadece Neccâr 

oğullarının mahallesinde ölü bulunduğu için onlar yapmış olabilir ihtimalinden yola 

çıkılarak bir talep ve hüküm söz konusudur. Böyle bir hüküm dinen caiz; aklen ise 

mantıklı değildir.  Çünkü burada şüphe söz konudur. Başkaları onu öldürüp oraya 

atmış olabilir. Dolayısıyla da burada şüphe olması nedeniyle had düşmesi 

gerekmektedir. Daha doğrusu devlet onun diyetini ödemesi gerekmektedir. Onun için 

biz bu rivayetin tutarlı olmadığını düşünüyoruz. Üstelik hadis senedi noktasında 

otorite olan İbn Hacer’in İbn Abbâs’tan aktarılan bu rivayet için:  “وهو إسناد ضعيف” 

“Bu isnâd zayıftır.” 69 kaydını koyması ilmi olarak da bizi desteklemektedir.  

 İbn Hişâm’a göre Mikyes b. Subâbe, kardeşini yanlışlıkla öldüren 

Müslüman’ı katllettikten sonra yolda söylemiş olduğu şu şiir onun hâinlik peşinde 
                                                           
66 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 284; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 82-83; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, II, s, 402. 
67 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 122; IV, s, 602. Züheyr b. Iyâd(عيا ض) el-Fihrî, Bedir ehlinden olup 
Uhud savaşında da hazır bulunmuş sahabî idi. Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 122, İbn Hacer, el-
İsâbe, I, 555. 
68 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 122; İbn Hacer, el-İsâbe, I, 555; 
Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262. 
69 İbn Hacer, el-İsâbe, I, 555. 
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olduğunun delilidir. “Boynundaki gizli damarlarının kanı elbisesine bulaşmış olduğu 

bir halde (onun) düz bir yere uzanmış olarak gecelemesi kalbe (gönlüme) şifa verdi. 

Onu öldürmeden önce kalp hüzünlüydü. (Zımnen kalbim kederliydi.) (Bu) tedirginlik 

beni yatakların yumuşaklığından uzaklaştırıyordu… İntikamımı aldıktan sonra 

Putlara ilk dönen/dönücü ben oldum. Onunla intikamımı aldım, kan diyetini de 

yüksek kale sahipleri olan Benî Neccâr’ın önde gelenlerine ödettim.”70 Vâkıdî, bu 

şiiri aktardıktan sonra: “Rasûlullah, onun kanını heder etti.” demektedir.71 İbn 

Subâbe, “İlk irtidat eden kimse ben oldum.”diyerek İslâm’dan ilk çıkan kimsenin 

kendisi olduğunu söyleyerek övünmesi dikkat çekicidir. Yani bu bilgiden yola 

çıkarak İslâm tarihinde ilk mürted yaklaşık hicri 7. yıllarda olmuştur diyebiliriz. Bu 

şiirden de açıkça anlaşıldığı gibi Mikyes b. Subâbe, kardeşinin diyetini aldıktan sonra 

kardeşini hataen öldüren Müslüman’ı katlletmekten dolayı övünmektedir. Hâlbuki 

kardeşinin kan diyeti, kendi isteği üzerine kendisine ödenmişti. Dolayısıyla da onu 

öldürmeye hakkı yoktu. Diyeti aldıktan sonra bu şekilde hareket etmesi içine imanı 

tam sindirmediğinin açık delilidir. Buradan akla şöyle bir soru gelmektedir: Acaba 

Mikyes b. Subâbe bu hâin fikrini uygulayabilmek için mi geçici olarak İslâmiyet 

kimliğine bürünmüştür. Müslüman olmasından kısa bir süre sonraki bu hareketi bunu 

doğrulamaktadır. Allah-u Alem. 

Vâkıdî’nin Übeyy b. Ka’b’tan aktardığı bilgiye göre, Mikyes b. Subâbe 

Mekke’ye döndüğünde müşrikler ona: “Sen Muhammed’e tabi olmuşken seni bize 

döndüren sebep nedir?” diye bir soru sordular. İbn Subâbe, müşriklerin gönüllerini 

hoş etmek için iki putun yanına giderek başını kazıtıp: “Ben sizin dininizden daha 

hayırlı, daha kadim bir din bulamadım.” diyerek dönüş nedenini kendince açıkladı. 

Sonra da kardeşini öldüren Müslüman’ı nasıl öldürdüğünü müşriklere haber verdi.72 

Netice olarak Mikyes b.Subâbe’nin kanının heder edilmesinde etkili olan 

suçlar ulaşabildiğimiz kadar ile şunlardır. Diyetini aldığı halde bir Müslüman’ı 

öldürdüğü için kâtil, İslâmiyet’ten çıktığı içinde mürted Hayreddin Karaman’ın 

deyimiyle vatan hâiniydi.73 Mürtedler hakkında farklı hükümler vardır. Ancak 

                                                           
70 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 208; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 82-83. 
71 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 284. 
72 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 284. 
73 Müslümanlar içerisinde belli bir süre kalarak toplumun sırlarını öğrenmiş bir kişi dinden, o 
cemaatten ayrılarak devlet sırrı olan bazı Meseleleri düşman tarafına verebilir. Yani İslâm’dan çıkan 
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konumuz İslâm hukuku olmadığı için detaya girmeyi uygun bulmuyoruz. Burada 

konumuzun iyi anlaşılması için Saffet Köse’nin “İslâm Hukuku Açısından Din ve 

Vicdan Hürriyeti” adlı çalışmasında Mikyes b.Subâbe’nin öldürülüşüyle ilgili 

görüşünü vererek yetineceğiz. Şöyle ki: “Mürtedin ölümle cezalandırılması dininden 

döndüğü için değil, ölümü gerektiren suçları işlemesi sebebiyledir.”74 Yani İbn 

Subâbe, irtidat ettiği için değil kâtil olduğu için öldürülmüştür. Yukarıdaki suçların 

cezası o dönem ölümü, günümüzde ise idamı gerektiren büyük suçlardandı. 

Kanaatimizce Mikyes b. Subâbe’nin kanı heder edilmesinde en önemli etken 

Müslüman birisini bilerek öldürmesi olmuştur. Kur’ân-ı Kerim’deki: “ Her kim bir 

Mü’mini (hataen değil) kasten öldürse, onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. 

Allah ona gazab etmiştir ve lanet eylemiştir. Ve (onun için) büyük bir azap 

hazırlanmıştır.”75 ayetinin nüzul sebebinin Mikyes b. Subâbe olması76 onun suçunun 

büyük olduğunun bir diğer delilidir.  

Mikyes, Fetih günü birkaç arkadaşıyla birlikte gizlice şarap içtikleri bir 

sırada77 kendi kabilesinden Numeyle b. Abdullah tarafından öldürüldü.78 Kaynaklar 

onun kanının heder edildiği noktasında çoğunlukla ittifak etmişlerdir.79 

 

 

 

 

 

 

3. Huveyris b. Nukayz80 ( لحويرث بن نقيذا ) 

                                                                                                                                                                     
Mikyes b. Subâbe gibi insanların topluma doğrudan ve dolaylı ihanet etmesi ihtimali vardır. Bu ihanet 
yabancı bir kişinin ihanetinden daha zararlı olmaktadır. İşte bunun için Hayrettin Karaman’ın dediği 
gibi başka sistemlerde vatana ihanet suçuna verilen/öngörülen ceza İslâmiyet’te dinden dönen kişilere 
verilmektedir. Bkz: Hayrettin Karaman, İslâm’ın Işığında Günün Meseleleri, İst., 2003, II, s, 692. 
74 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti,  s, 103.  
75 Nisa  4:93. 
76 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  XII s, 262-263. 
77 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 125. 
78 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283-284; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; 
Taberî, et-Târîh, II, s, 60. 
79 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283-284; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 136; 
Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 455; Taberî, et-Târîh, II, s, 60; İbnü’l-Esîr, a.g.e, II, s, 125; İbn Hacer, 
Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9-10. 
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Huveyris b. Nukayz, kanı heder edilen Mekke’li müşriklerden birisi olup tam 

kimliği; Huveyris b. Nukayz b. Vehb b. Abd b. Kusayy’dır.81 Huveyris, şâir bir 

kimseydi.82 Onun doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında kaynaklarda herhangi bir 

bilgiye ulaşamadık. 

Huveyris, Mekke döneminde Hz. Peygamber’e eziyet ve hicveden83 

müşriklerden biriydi.84 Ancak kaynaklarda Rasûlullah’a ne gibi işkenceler yaptığı 

detaylı bir şekilde aktarılmamıştır.  İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiden yola çıkarak 

sıkıntı ve eziyetin hem elle hem de dille olduğu kesindir. Rasûlullah’a hicviyeler 

yazmasından onun şâir olduğu anlaşılmaktadır. Dil yarası kılıç yarasından daha ağır 

olması hasebiyle Huveyris’in sözleri Hz. Peygamber’e çok ağır gelirdi.85 Bununla da 

yetinmeyen Huveyris b. Nukayz, Rasûl-i Ekrem’in çok sevdiği kızlarına da eziyet 

ederdi. Şöyle ki Huveyris, Hicret esnasında Hz. Peygamber’e olan düşmanlığını 

Rasûlullah’ın kızları Fâtıma ve Ümmü Gülsüm’e saldırdı. Olay şöyle 

gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber’in amcası Abbâs, onları Medine’ye gitmeleri için 

develere bindirdi. Huveyris’in yolda onların develerini ürkütmesi nedeniyle Fâtıma 

ve Ümmü Gülsüm, develerinden yere düştüler.86 Muhtemelen de bu düşmenin 

etkisiyle vücutları yaralandı. Kaynaklar onların develerden düştüğünü aktarmakla 

beraber, yaralanıp yaralanmadıkları noktasında herhangi bir bilgi zikretmemişlerdir. 

Devenin yüksekliğini ve hareket halinde olduğunu düşündüğümüzde aldıkları 

darbenin şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ablaları Hz. Zeyneb’te buna benzer 

bir düşme sonucunda çocuğunu düşürmüş ve kendisi de bu düşme neticesinde aldığı 

darbeler nedeniyle ölene kadar sıkıntı çekmişti. Bu bilgiden yola çıkarak böyle bir 

kanaate ulaştık. Bu darbenin etkisiyle de Medine’ye kadar ki kalan yolculukları 

yorucu ve sıkıntılı geçti.87 Bu iki kız kardeş, Medine’ye ulaştıklarında haberi öğrenen 

Müslümanlar bu duruma çok üzüldü. Özellikle Rasûlullah, baba olması nedeniyle 

                                                                                                                                                                     
80 Huveyris b. Nukayz’ın son harfi bazı kaynaklarda “ذ” yerine “د” olarak aktarılmıştır. Kanaatimizce 
bu yazımdan kaynaklanan bir hata olup doğrusu Nukayd değil Nukayz’dır.  
81 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-456; İbnü’l-Esîr, Kâmil, II, s, 125.  
82 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 125. 
83 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-456; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 125. 
84 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Taberî, et-Târih, III, s, 59; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil, II, s, 125; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
85 M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, XV s, 259. 
86 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41. 
87 Aişe Abdurrahman Bintü’ş-Şatı, çev, İsmail Kaya, “Benâtü’n-Nebiyy,” Rasûlullah’ın Kızları ve 
Torunları, Uysal yay Konya, 1993,  II, s, 162. 
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daha fazla üzüldü. Bizde oluşan kanâate göre bu son menfur saldırı bardağı taşıran 

son damla oldu. Öyle ki Hz. Peygamber Fetih günü, onun görüldüğü yerde 

öldürülmesini emretti.88  

Kaynaklar, onun kanının heder edilmesine neden olarak bazı farklı bilgiler 

aktarmış olsalar da görüldüğü yerde öldürülmesinin emredildiği noktasında 

çoğunlukla ittifak etmişlerdir.89 Ancak Hz. Peygamber’in kızı Zeynep olayında 

Hebbâr b. Esved’e gösterdiği fevri tepkiyi burada göstermemiş olması 

düşündürücüdür. Kanaatimizce bu olayda can kaybının olmayışı, bir de bu esnada 

cihâdın farz kılınmamış olması bunda etkili olmuştur. Aşağıda Hebbâr b. Esved 

başlığında bu konu detaylı anlatılmıştır. 

Fetih günü, Huveyris, geçmişteki bu suçlarından dolayı evine kapanarak 

kapıyı üzerine kilitledi. Hz. Ali karısı Hz. Fâtıma’ya geçmişte onun yaptığı saldırı 

sebebiyle onu sorup soruşturdu. Onun çölde olduğu ona söylendi. Hâlbuki İbn Esved 

o sıra evdeydi. Bu sırada Huveyris’e arandığı haberi verildi. Neticede Huveyris, 

evinden kaçmak istediği sırada90 Hz. Ali tarafından yakalanarak öldürüldü.91  

 

4. Hâris/Hars b. Tulâtıla92 (الحرث بن الطال طلة) 

Benî Huzâa kabilesine mensup birisi olan Hâris b. Tulâtıla’nın tam kimliği: 

Hâris b. Tulâtıla b. Amr b. Hâris b. Abdi Amr b. Buveyy b. Melkân(ملكان)’dır. 

Müslümanların en zor durumda olduğu Mekke döneminde Hz. Peygamber’le en çok 

alay edenlerden birisi de Hâris b. Tulâtıla idi.93 O’nun doğumu, çocukluğu ve 

gençliği hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşamadık.  

                                                           
88 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40–41; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-
456;  İbnû’l Esîr, el-Kâmil, II, s, 125;  İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. Rasûlullah’ın bu tepkisi 
kızları olması nedeniyle doğaldır. 
89 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40–41;  İbnû’l Esîr, el-Kâmil, II, s, 125;  İbn 
Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
90 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281. 
91 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40–41; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-
456;  İbnû’l Esîr, el-Kâmil, II, s, 125;  İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
92 İbn Hacer, “Fethu’l-Bâri”, adlı eserinde Hâris’in adını “الحرث بن الطال طل” Hâris b. Tulâtıl olarak 
aktarmıştır.  Bkz: İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10.   Ancak biz İbn Hişâm’ın aktardığı şekilde 
zikretmeyi uygun bulduk. Ayrıca kanaatimizce Hâris’in yazımında “elif” unutulmuştur. Yoksa 
“Hâris” olarak değil de “Hars” olarak okunması gerekirdi. Biz bu ihtimalden yola çıkarak Hâris 
okumayı uygun bulduk.  Ancak Hars olarak da okunması mümkündür. 
93 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 44.   
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Hâris b. Tulâtıla da diğer müşrikler gibi Rasûlullah’ı tekzib etmekle 

yetinmeyerek onu alaya alırdı. Şöyle ki yapmış oldukları istihzalarda haddi aşmaları 

nedeniyle Allah’u Teâla: “(Şimdi sen), Sana emrolunanı açıkça (onlara) söyle ve 

ortak koşanlardan yüz çevir! (Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar, 

Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında 

bileceklerdir!”94 ayetlerini Hâris b. Tulâtıla gibi azılı müşrikler hakkında 

indirmiştir.95 Görüldüğü gibi Cenâb-ı Hak, Peygamberiyle alay edenleri ahirette 

affetmeyeceğini ve onların akıbetlerinin iyi olmayacağını bu ayetle ortaya 

koymaktadır.  

Hâris b. Tulâtıla’nın hakkında böyle tehdit vâri bir ayet inmiş olması onun 

azılı İslâm ve Peygamber düşmanı olduğunun en açık delilidir. Ulaştığımız bilgiler 

ışığında onun kanının heder edilmesine neden olarak göze çarpan en önemli etken 

hiç kuşkusuz Hz. Peygamber’i alaya almasıdır. İbn Hacer, “Fethu’l-Bâri” adlı 

eserinde onu, kanı heder edilenler arasında saymaktadır.96 Ancak bu noktada 

kaynakların ittifakı yoktur. Şöyle ki temel İslâm tarihi kaynaklarından Vâkıdî, İbn 

Hişâm, İbn Sa’d, Taberî, İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr, fetih günü öldürülmesi emredilen 

kişiler arasında Hâris b. Tulâtıla’nın adını zikretmemişlerdir.97  Dolayısıyla da onun 

fetih günü kanının gerçekte heder edilmediği noktasında elimizde güçlü deliller 

oluşmaktadır. Şimdi kaynakların aktardıkları rivayetleri alt alta koyarak 

değerlendirme yaptığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır. Yukarıda detaylı bir 

şekilde aktardığımız gibi Hâris b. Tulâtıla’nın şerli birisi olduğu ayetle sabittir. Bu 

sebeple de kanı heder edilmeye müsait bir kişidir.  Kanaatimizce öldürülmeyi 

fazlasıyla hak eden birisidir. Şayet fetih gününe kavuşmuş olsa muhtemelen adı 

öldürülmesi emredilen kişiler arasında zikredilirdi. Ancak İbn Hişâm’da geçen bazı 

bilgiler onun fetih gününden önce öldüğünü göstermektedir. Olay İbn Hişâm’ın Urve 

b. Zübeyr ve diğer âlimlerden aktardığı rivayete göre şöyle gerçekleşmiştir. Hz. 

Peygamberle alay eden beş kişi Ka’be’yi tavaf ettikleri sırada Cebrâil (a.s), 

Rasûlullah’ın yanına gelerek Hâris b. Tulâtıla’yı bunlarla birlikte cezalandırdı. Buna 

                                                           
94 Hicr 15:94-96. 
95 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 44. 
96 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10.  
97 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, 259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40–42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, II, s, 123–127. 
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bağlı olarak da Hâris b. Tulâtıla orada hemencecik öldü.98 Bu rivayete göre Hâris, 

hicretten önce Mekke döneminde ölmüştür. Dolayısıyla da Hâris b. Tulâtıla, Fetih 

günü hayatta olmadığı için kanının heder edilme ihtimali yoktur. Bu tespiti yaptıktan 

sonra doğal olarak akla şu soru geliyor. Onun adını, öldürülmesi emredilen kişiler 

arasında sayan kaynaklar neye göre bu bilgiye ulaşmıştır. Bu çalışma boyunca 

yaptığımız araştırmalar esnasında kaynaklarda özellikle fetih günü iki Hâris’ten 

bahsedilmektedir.  Bunlar Hâris b. Tulâtıla ile Hâris b. Hişâm’dır. İkiside şiddetli 

İslâm düşmanı olup Müslümanlara çeşitli eziyetler yapan iki müşrikti. Dolayısıyla 

haklarında ölüm emri çıkmış olma ihtimali vardır. Ancak bu bölümün girişinde de 

ifade ettiğimiz gibi her ne kadar Hâris b. Hişâm, kaçmış olsa da hakkında doğrudan 

ya da dolaylı bir ölüm emri yoktur. Daha doğrusu biz böyle bir bilgiye ulaşamadık. 

O, yapmış olduğu davranışlar nedeniyle öldürüleceğini zannederek kaçmış bir İslâm 

düşmanıdır. Ümmü Hâni’nin araya girmesiyle kendisine eman verilmiştir.99 

Kanaatimizce bu isim benzerliğinden yola çıkarak bu karışıklık yapılmış olabilir. 

Ancak bu ikna edici değildir. Çünkü elimizde yaklaşık dokuz sene önce öldüğüne 

dair bilgiler bulunmaktadır. Bu kadar uzun sürelik bir dilimde böyle bir karışıklığın 

olduğunu düşünmek biraz saflık olacağını düşünüyoruz. Bize göre en makul 

açıklama onun azılı bir İslâm düşmanı olması bilgisinden yola çıkarak ölüm tarihi 

dikkate alınmadan aktarılmış bilgilerdir. Zaten İbn Hacer, bu bilgiyi, Ebû Ma’şer’in 

kanı heder edilenlere Hâris b. Tulâtıla’nın da ismini dâhil ettiğini zikretmiştir. 

Dolayısıyla İbn Hacer’in bir etkisi yoktur.  Bu bilgiye göre Hâris b. Tulâtıla, Fetih 

günü Hz. Ali tarafından yakalanarak öldürülmüştür.100 Görüldüğü gibi Hâris b. 

Tulâtıla, akıbeti hakkında iki görüş vardır. Çoğunluğa göre, görüldüğü yerde 

öldürülmesi emredilen kişiler arasında İbn Tulâtıla yoktur. İsmini zikretmemiş 

olmamaları bunun delilidir.  Azınlığa göre ise, kanı heder edilenler arasında o da 

vardır. Ve fetih günü Hz. Ali tarafından öldürülmüştür. Ancak İbn Hacer, burada 

yalnız kalmaktadır. Dolayısıyla İbn Tulatıla’nın fetih günü öldürüldüğü bilgisi 

kanaatimice zayıftır. 

                                                           
98 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 44–45. Fetihten önce dini değerlere dil uzatması nedeniyle helak olmuştur. 
Tarih boyunca helake uğrayan kavimler gibi o da münferit olarak bu cezaya müstahak olmuştur. İbn 
Hişâm’ın aktardığı bilgi bunun delilidir.  
99 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 42 
100 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10; M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, XV, s, 258.  
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Günümüzdeki bazı araştırmacılar, bu detaya dikkat etmedikleri başka deyişle 

bu ayrıntıyı gözden kaçırdıkları için tarihi bir hataya düşmüşlerdir.  Yani yukarıda 

izah ettiğimiz üzere Siyer, Meğâzî, Tabakât ve Hadis kaynaklarının çoğunluğu, onun 

ismini kanı heder edilenler arasında zikretmemiş olmasına rağmen bu bilgiyi gözden 

kaçıran bazı ilim adamlarının bu duruma hiç dikkat çekmemiş olması 

düşündürücüdür. Bu hataya düştüğünü tespit edebildiğimiz yazarlar şunlardır: 

Mahmud Es’ad, Sabri Hizmetli, M. Asım Köksal ve Ekrem Şama.101 Redaktörlüğünü 

Hakkı Dursun Yıldız’ın yaptığı “Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi”adlı 

önemli eserde de aynı hataya düşülmüştür.102 Yapılan bu yanlışlarla fetih günü 

öldürülen şahısların ismi okuyucunun zihninde doğal olarak fazlalaşmaktadır.  

Muhammed Hamidullah, fetih günü isimlerini zikretmeksizin üç adamın Hz. 

Peygamber’e yeniden danışılmadan idam edildiğini aktarmaktadır. Bu bilginin siyak 

ve sıbakına bakıldığında zımnen şu anlam anlaşılmaktadır. Şayet bu kişiler 

öldürülmeden önce Hz. Peygamber’e tekar danışılsa idi affedilirlerdi. Ancak 

danışılmadan bu üç idam icra edilmiştir. Bu da Fâtih’in cömertlik ve sahavetine halel 

getirmez diyerek bir izahta bulunmuştur. 103 Bu tesbit son derece önemlidir. Ancak 

bu tesbitten üç adam öldürüldü görüşüne katılmakla beraber Rasûlullah’a 

danışılmadan idamlar icra edildi açıklamasına katılmıyoruz. Çünkü bu tespit tarihi 

verilere göre eksiktir. Hatta yanlıştır.  Şöyle ki bütün kaynakların üzerinde ittifak 

ettikleri Abdullah b. Hatal’ın öldürülmesi olayına bakdığımızda Rasûl-i Ekrem’e 

danışıldığı açık bir şekilde görülmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
101 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 329-330; Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 718-722; M. Asım 
Köksal, İslâm Tarihi, XV, s, 258; Ekrem Şama, Başlar ve Kılıçlar, s, 293-297. Ekrem Şama, 
çalışmasının 295. sayfasında Hâris b. Tulatıla’nın da içerinde bulunduğu bir müşrik topluluğun 
Cebrail (a.s)’ın haklarından geldiğini ve o kişilerin yok olup gittiğini söylemesine rağmen 297. 
sayfada fetih günü Hz. Ali tarafından infaz edildiğini söyleyerek çelişkiye düşmüştür. Aslında Ekrem 
Şama, ipin uçunu, ayrıntıyı yakalamasına rağmen sonradan ipin ucunu kaçırmıştır. Dolayısıyla da 
bizim yaptığımız tespiti yapamamıştır. Ancak diğer kaynakalra göre bu bilgiyi vermiş olması 
nedeniyle hakkını teslim etmemiz gerekir.   
102 Red. Hakkı Dursun Yıldız, Doğustan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I, s, 516-517. 
103 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 269. 
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B. Öldürülmesi Emredilip de Sonradan Affedilen Erkekler 

1.Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh(عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح) 

Abdullah b. Sa’d, fetih günü umumî aftan hariç tutulan erkeklerden biriydi.104 

Tam kimliği; Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh b. Hâris b. Hubeyb b. Cezîme b. Mâlik b. 

Hasl b. Âmir b. Lüeyy el-Kuraşî el-Amirî’dir.105 Künyesi Ebû Yahyâ olup Hz. 

Osman’ın sütkardeşi idi.106 Kureyş’in ileri gelenlerinden ve Kureyş’in kerem 

sahiplerinden birisiydi.107  

Abdullah b. Sa’d, fetihten önce Müslüman olmuş ve Medine’ye hicret etmiş 

bir Muhâcir’di.108 İbn Sa’d, onun ilk Müslümanlardan olduğunu söylemektedir.109 

Okur-yazar’ın az olduğu bir dönemde Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh okur-yazar 

olması nedeniyle bir dönem Hz. Peygamber’in vahiy kâtipliğini yaptı.110 Dolayısıyla 

da sorumluluğu ağır bir görevi vardı; ancak bu ağırlığın farkında değildi. Bunun 

delili kısa zamanda haddini aşarak, şımarmaya başlamasıdır. Bunu takip eden 

günlerde de nefsinin kabarması ve kendini büyük görmesi nedeniyle ayetler üzerinde 

kafasınca değişiklikler yapmaya başladı. Şöyle ki Rasûlullah, ona: “Azîzün Hakîm” 

yazmasını emrettiği zaman, O: “Alîmun Hakîm” yazardı ve aynı şekilde buna benzer 

değişiklikler yapardı.111 Diğer bir rivayete göre ise o, Rasûl-i Ekrem: “Semîun Alîm” 

söylediğin de (kendisinin) “Alîmün Hakîm” şeklinde yazdığını iddia etmektedir. İbn 

Ebî Serh, sonra daha da ileri giderek ayetlerde yaptığı bu değişiklikleri Hz. 

Peygamber’e okuduğunda Rasûlullah’ın: “Allah böyle buyurdu, indirdi.” buyurarak 

onun bu başına buyruk hareketini tasvip ettiğini ya da yapılan değişikliği 

anlamadığını ileri sürdü.112 Kanaatimizce burada onun yaptığı bu değişiklik kendi 

nüshasında kasıtlı olarak gizli yapılmış bir harekettir. Yoksa Rasûlullah’ın bu 

                                                           
104 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40;  İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-
454;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
105 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 153-154; Musatafa el-A’zamî, Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy 
Kâtipleri”, Bütün yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslâm, I,  s, 435. 
106 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454; İbnü’l-Esîr, Kâmil, II, s, 124. 
107İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 153-154; Musatafa el-A’zamî, Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy 
Kâtipleri”, Bütün yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslâm, I, s, 435.  
108 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 153-154. 
109 İbn Sa’d, et-Tabakât, VII, s, 190. 
110 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 279; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454;  
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 154. 
111 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 124; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 154. 
112 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 279. 
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harekete sessiz kaldığını söylemek Peygamberlik makamına yapılmış bir ihanet olur 

ki bu doğru değildir.  

Vâkıdî, İbn Ebî Serh’in Hz. Peygamber’in onun bu değişikliğine güya Allah 

bunu böyle murad etti şeklinde onu haklı çıkarması nedeniyle fitneye düştüğünü ve 

şöyle dediğini nakleder: “ Muhammed ne dediğini bilmiyor. Ben ona dilediğimi 

yazıyorum.” dedikten sonra daha da ileri giderek: “Ben Muhammed’in söylediği gibi 

söylüyorum.”113 “Muhammed’e vahyedildiği gibi bu yazdıklarımda bana 

vahyedilmiştir.”dedi.114 Belâzürî’nin aktardığı bilgiye göre bunun üzerine Cenâb-ı 

Hak, onun hakkında: “Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey 

vahyedilmemişken ‘Bana da vahyolundu’ diyenden ve ‘Ben de Allah'ın indirdiği 

âyetlerin benzerini indireceğim’ diyenden daha zalim kim vardır!...”115 ayetini 

indirdi.116 Yaptığı bu sinsice davranış ve hainliğin ortaya çıkmasından endişelenen 

Abdullah b. Sa’d, Medine’de kalmasının can güvenliği için tehlikeli olduğunu 

anlayınca irtidat117 edip Mekke’ye kaçtı.118 İbn Ebî Serh, Mekke’ye gittikten sonra 

İslâm düşmanlarına: “ Ben Muhammed’in Kur’ân’da okuduğu harfleri dilediğim gibi 

yazıyordum. Zımnen Kur’ân-ı Kerim’i istediğim gibi tahrif ediyordum.”119diyerek 

büyük bir bühtanda bulundu. Böylece de cahil insanların kafasına büyük şüphe 

tohumları attı. Ayrıca Müşrikleri memnun etmek için:  “ Dininiz onun dininden daha 

hayırlıdır.”120 demek suretiyle İslâm’a olan düşmanlığını açıkça ortaya koydu. 

Vâkıdî’nin aktardığı bu rivayetin sahih olmadığı gün gibi ortadadır. Çünkü Onun 

Kur’ân yazımında ciddiyetsizliği sözkonusu olmakla beraber vahyin koruması 

altında olan Hz. Peygamber’in böyle vahim bir hatayı tasvip etmesi asla mümkün 

değildir. Prof. Dr. Mustafa el-A’zamî’nin “Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslâm” 

adlı eserin “Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy Kâtipleri” başlıklı yazısında bu gerçeği 

                                                           
113 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
114 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 279; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
115 En’âm 6: 93. 
116 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
117 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 279; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; İbn 
Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
118 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 279; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
119 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 154. 
120 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,  II, s, 124; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 154. 
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güzel bir şekilde ilmi kriterlere uyarak açıklamıştır. Biz burada bazı satır başlıkları 

vermekle yetineceğiz: 

Bu anlatılanlar sahih değildir. İslâm dininden irtidat etmesine gelince bu 

sabittir. Peygamberimiz vahiy kâtiplerine yazdırdıktan sonra yazdıklarını kendisine 

okumalarını istiyor ve hata varsa nihaî/kesin şeklini almadan düzeltiyordu. Aynı 

şekilde kâtibin yaptığı tağyir ve tahrif hakkında Hz. Peygamber’in “böyle indirildi” 

demesi mümkün değildir. Kur’ân Allah katındandır. Peygamber’in bunda en küçük 

bir dahli yoktur. Dolayısıyla şiî kaynaklı ravilerin aktardığı bu bilgileri nasıl kabul 

edebiliriz. Rasûlullah’ın kendi yazdırdığının hilafına yazılan bir şeyi nasıl kabul 

edebilir? Sonra bunu nasıl Allah’a nispet eder? Hz. Peygamberi bundan tenzih 

ederiz. Bu, büyük bir bühtandır. “Mü’min bir delikten iki defa sokulmaz” hadisi nerde 

kaldı? Defalarca bir aldatma! Allah’ın gözetimi altındaki bir Peygamber için bu nasıl 

olur? Bu tip rivayetlerin oryantalistlerin ekmeğine yağ sürdüğü ortadadır. Abdullah 

b. Sa’d b. Ebî Serh, hakkında eski ana kaynaklarımızda Kur’ân’ın yazımıyla ilgili 

yukarıda Vâkıdî ve İbnü’l-Esîrden alıntı yaparak anlattığımız gibi bir bilgiye 

ulaşamadık. Durum böyle olunca bu rivayetlerin bazı tarih kitaplarında aktarılması 

akla şu soruyu getirmektedir. Hz. Osman’a düşman olanların onu karalamak için bu 

olayı kullanmış olamaz mı? Bu nedenle bu rivayetleri son derece ihtiyatlı ele 

almamız gerekir. Bu hikâyenin aslı Hz. Osman düşmanı olan Şiî İbn Kelbî’ye 

dayanmaktadır.121 Bizde Mustafa el-A’zamî’nin yaptığı bu tespitlere katılmaktayız. 

Şöyle ki Abdullah b. Sa’d’ın bu davranışı İslâm dinini temelinden sarsmak için ileri 

sürülmüş haince bir psikolojik saldırıdır. Bu tavrıyla günümüz oryantalistlerini 

çağrıştırdığı ortadadır. Dolayısıyla da dini kökten yıkmak gibi ya da önceki kitaplar 

gibi Kur’ân-ı Kerim’inde tahrif edildiği izlenimi vermek gibi büyük bir cürüm 

işlemiştir. İşte bu kötü tutum ve davranışları nedeniyle Mekke’nin fethi gün Hz. 

Peygamber tarafından görüldüğü yerde öldürülmesi emredilmiştir.122  

Onun bu sözleri şeytani bir vehimden başka bir şey olmadığı ortadadır. Ancak 

İslâmiyet’in insanların gönüllerine yeni yerleştiği bir dönemde bu söylentiler hiç 

kuşkusuz cahil halkın kafasını karıştıracak türden sözlerdi. Onun bu küstahlığının 
                                                           
121 Musatafa el-A’zamî, Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy Kâtipleri”, Bütün yönleriyle Asr-ı Saadet, I, s, 
435–441.  
122 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 279; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124; Üsdü’l-
Ğâbe, III, s, 154. 
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yanına kâr kalmaması için cezalandırılması kadar doğal bir şey olamazdı. Çünkü o, 

yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışıyordu. Toplumun ifsat olmaması 

için o dönemde verilmesi gereken en uygun ceza ölümdür. Dolayısıyla da Rasûlullah, 

bu emri vermiştir.  Rasûl-i Ekrem’in bu tavrı, düşünce özgürlüğüne karşı olduğu 

şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü burada Hz. Peygamber’in imajı ve Kur’ânın 

değiştirilemez ilkesi üzerinde insanların zihinlerini karıştırmaya yönelik kasıtlı bir 

karalama yapıldığı unutulmamalıdır. İslâm mühâlifleri cezalandırılır mantığı 

yanlıştır. Zaten Hz. Peygamber, dikkat edilirse İslâm muhaliflerinin hepsini 

öldürtmemiştir. Düşüncelerini eyleme dökerek toplumu ifsat etmeye çalışan veya 

kalkışan aktif kişileri cezalandırmıştır.  

Bu tespitten sonra konumuza döndüğümüzde: İbn Ebî Serh, Müslüman 

olduktan bir süre sonra fitneye düştü. Daha sonra irtidat ederek Mekke’ye kaçtı.123 

Fetih günü kanı heder edilenlerden birisi olduğu için çareyi sütkardeşi Hz. Osman’ın 

yanına sığınmakta buldu.124 Hz. Osman, etraf sakinleşinceye kadar onu gizledi. 

Vâkıdî’nin aktardığı bilgiye göre İbn Ebî Serh, Hz. Osman’a sığındıktan sonra 

kendisinin affedilmesi için Hz. Peygamber ile konuşmasını Hz. Osman’dan istedi. 

Şöyle ki: “ Ey kardeşim! Vallahi sana vefasızlık ettim; ama yine sana geldim beni 

gizle. Ve Muhammed’e git benim hakkımda onunla konuş. Çünkü beni nerede 

görürse öldürecek. Lakin ben geçmişte büyük suçlar işledim ama şimdi tövbe ederek 

geldim.”125diyerek kendi ağzıyla geçmişte yapmış olduğu suçları itiraf etti. Hz. 

Osman, ortam yatıştıktan sonra onunla birlikte Rasûlullah’ın huzuruna gelerek: “Ya 

Rasûlullah! Bunun anası beni omzunda taşıdı, beni gezdirdi, emzirdi, bana lütufta 

bulundu vb. iyiliklerini sayarak onun affedilmesi için Hz. Peygamber’e çok ricada 

bulundu..”126 Rasûl-i Ekrem uzun bir süre susarak Hz. Osman’ın isteğine karşılık 

vermeden durdu.127 Vâkıdî’nin aktardığı bilgiye göre Rasûlullah, Müslüman 

gazilerden birisinin ileri çıkıp onun boynunu vurması için susmuştu.128 Zaten zımnen 

Rasûl-i Ekrem’in bu davranışıyla bunu murad ettiği ortadadır. Müslümanlardan 

                                                           
123 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 279;  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d, et-Tabakât, III, s, 190. 
124 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 279; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. 
125 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 279-280. 
126 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 279-280; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
127 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 141; Ebû Dâvûd, Cihâd 117; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil, II, s, 124. 
128 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 280. 
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hiçbir kimse bunu yapmayınca Hz. Osman’ında ısrarlı isteği üzerine Hz. Peygamber: 

“Peki” diyerek ona eman verdi. Hz. Osman ve İbn Ebî Serh oradan ayrıldıktan sonra 

Rasûlullah’ın şu sözleri son derece manidardır: “Sustum ki biriniz kalksın da onun 

boynunu vursun.” buyurdu.129 Diğer bir rivayete göre ise Hz. Peygamber, Hz. 

Osman’ın üç defa ısrarlı isteği karşısında İbn Ebî Serh’e eman vererek biatini kabul 

ettikten sonra ashâbına dönerek: “Aranızda/içinizde elimi bey’at için vermekte imtina 

ettiğimi görünce kalkıp onu öldürecek aklı başında bir adam yok muydu?” buyurdu. 

Bu hitaptan anlıyoruz ki Rasûlullah, istemeye istemeye Hz. Osman’ın hatırı üzerine 

ona eman vermiştir. Hz. Peygamber’in bu sitemi üzerine Sahâbe-i Kirâm: “(Ya 

Rasûlallah!) içinizden geçeni nasıl bilelim. Keşke gözünüzle bir imada 

bulunsaydınız!”130 buyurdular. Bazı kaynaklarda bu hitap sınırlandırılır. Şöyle ki 

Ensârdan birisi ayağı kalkarak: “Ya Rasûlallah bana işaret etseydin ya!”131 şeklinde 

aktarılmıştır. Vâkıdî, İbn Ebî Serh’in öldürülmesini Hz. Peygamber isterken “bu 

köpeği” veya “bu fâsığı” sözlerini kullandığını aktarmıştır. Biz bu görüşe 

katılmıyoruz.132 Abâd b.Bişr’in: “Ya Rasûlallah, gözünüzün ucuyla işaret 

verseydiniz, onu öldürürdüm.” deyince Hz. Peygamber devlet başkanların kulağına 

küpe olacak şu sözleri söylemiştir. Kaynaklarda aşağı yukarı aynı anlama gelen 

değişik ifadeler bulunmaktadır. Biz, bu ifadelerin Rasûlullah’ın hem de konumuzun 

daha iyi anlaşılması için burada hepsini zikretmeyi uygun bulduk. Bu ibareler 

şunlardır: “Şüphesiz Peygamber, işaretle öldürmez.”133 “Ben işaretle adam 

öldürmem.”134 Hiçbir Peygamber’e hain gözle bakmak yakışmaz.”135 “Hiçbir 

Nebi’ye işaretle öldürmek yakışmaz. Çünkü Peygamberler, hain bir şekilde 

bakmazlar.”136 buyurarak bu isteği hoş karşılamadı. Gerekçesini de veciz bir şekilde 

                                                           
129 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 279-280;  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
130 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 229. 
131 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 280; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. Vâkıdî, 
Ensâr’lı bu kişinin Abâd b.Bişr, Ebu’l Yüsr veya Hz. Ömer olduğunu rivayet etmiştir. Bkz: Vâkıdî, el-
Meğâzî, II, s, 280. 
132 Vâkıdî’nın aktarmış olduğu bu bilgide kasıt olduğu ortadadır. Çünkü Hz. Peygamber’in hayatında 
bir insana köpek diye hitap ettiğine ulaşmış değiliz. Vâkıdî yine burada rengini açık bir şekilde belli 
etmektedir. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 280. İbn Sa’d’da buna yakın ifadeler bulunmaktadır. Bkz: 
İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 141. 
133 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d’da buna yakın ifadeler bulunmaktadır. Bkz: İbn Sa’d, et-
Tabakât, II, s, 141.  
134 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 280. 
135 Ebû Dâvûd,Cihâd 117; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, I, s, 316; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 229. 
136 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
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ortaya koyarak açıkladı. Bu rivayette iki nokta ön plana çıkmaktadır. Birincisi 

Rasûlullah, Hz. Osman’ın hatırı olmasa İbn Ebî Serh’i affetmeyi düşünmediği 

ortadadır. İkincisi ve bize göre en önemlisi devlet başkanı olan Ülü’l-Emr tarafından 

bir kişi hakkında önceden kesin bir dille ölüm emri verilmişse o kişinin bir birey 

tarafından her an öldürülebilmesi caizdir. Devlet başkanının yanında olsa da durum 

değişmez. İbn Ebî Serh olayındaki Hz. Peygamber’in tutunduğu tavır buna delildir. 

Abdullah b. Sa’d, Müslüman olup Rasûlullah’ın huzurundan ayrıldıktan sonra 

ölünceye kadar Müslüman olarak kaldı. Pek çok muharebede İslâm’ın yayılması için 

yer aldı. Hz. Ömer onu vali olarak tayin etti.137 Mısır’ın fethinde Amr b.As’ın 

yanında yer aldı. İfrıkıyye fâtihi olarak tarihe geçti.138 Hicri 25’te Hz. Osman 

tarafından Mısır valiliğine tayin edildi. Kısacası Müslüman olduktan sonra kalan 

ömrünü İslâm’a hizmet ederek geçirmiştir. Mısır valiliğine Amr b.As’ın 

azledilmesinden sonra Hz. Osman tarafından o göreve tayin edildi. Ancak bu 

atamadan Mısır halkı memnun olmadı. Neticede Hz. Osman, yakınlarına olan 

muhabbeti aleyhine dönmeye başladı. Şehâdetine giden yolda neden olarak 

gösterilen etkenlerin başında Hz. Osman’ın yardım ettiği yakınların olması acı verici 

ve aynı zamanda da ibretliktir.139  

İbn Ebî Serh, Hz. Osman’ın şehadeti ardından fitnelerden kaçınır oldu. Onun 

Muâviye yanında Sıffın’a katıldığı söylense de katılmadığına dair rivayetler de 

mevcuttur. İbnü’l-Esîr, katılmadığını söyleyen rivayetin sahih olduğunu 

söylemektedir.140 Son demlerinde devamlı şöyle dua ederdi: “Allah’ım son amelim, 

ibadetim sabah namazını kılmak olsun.” Rivayete göre Canâb-ı Hak onun bu duasını 

kabul etti. Şöyle ki bir gün sabah namazının birinci rekâtında Fatiha ve Adiyât 

süresini okudu. İkinci rekâtında ise Fatiha’nın yanından başka bir süre okudu. Sağ 

tarafına selam verip sol tarafına selam verdiği sırada ruhunu teslim etti.141  

 

 

 
                                                           
137 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. 
138 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
139 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 154-155; Mustafa Fayda, “Abdullah b. Sa’d b. Ebû Serh”, DİA, I, 
İst., 1988, s, 130-131. 
140 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 154-155. 
141 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 155. Remle’de ölmüştür. Bkz: Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 155. 
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2. İkrime b. Ebî Cehil (عكرمة بن أبي جهل) 

İkrime b. Ebî Cehil, şiddetli bir İslâm düşmanı olan ve Rasûlullah’ın 

“Ümmetimin Firavunu” olarak tanıttığı Ebû Cehil’in oğlu olup tam künyesi: İkrime 

b. Ebî Cehil b. Hişâm b. Müğîre b. Abdullah b. Ömer b. Mahzûm el-Kuraşî el –

Mahzûmî’dir.142 Babasının asıl adı Ebû’l Hakem olmasına rağmen İslâm’a olan 

düşmanlığı nedeniyle cehaletin babası, anlamına gelen Ebû Cehil künyesiyle ma’ruf 

bir din düşmanıydı. Annesi Ümmü Mücâlid’di.143 İkrime, Rasûlullah’a eziyet ve 

düşmanlık etmekte babası gibiydi.144 

İkrime, Bedir’de Ebû Cehil’in öldürülmesi üzerine kabilesi olan 

Mahzûmoğullarının lideri oldu. Dolayısıyla da Mekke site devletinin yönetiminde 

söz sahibiydi. Kanaatimizce Ebû Süfyân’dan sonra ikinci adam konumundaydı. 

Kahraman bir savaşçı olup fetih gününe kadar ki İslâm aleyhinde yapılan mücadele 

de aktif rol alarak düşmanlığını ortaya koydu. Özellikle Bedir, Uhud ve Hendek gibi 

önemli savaşlarda birlik komutanlığı yapmış meşhur bir cengâverdi.145 Benî 

Bekirlilere yardım ederek Huzâalılara saldıran Mekke’li müşriklerden birisi olması 

nedeniyle Hudeybiye antlaşmasının bozulmasında parmağı vardı.146 

İbn Hişâm’ın İbn İshâk’tan aktardığı bilgiye göre, İslâmiyet’in ilerlemesini 

sindiremeyen ve mallarını bu uğurda harcamaktan çekinmeyen İkrime ve 

arkadaşları147 hakkında: “Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah 

yolundan alıkoymak için harcıyorlar, daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, 

onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar 

edenler ise cehenneme toplanacaklardır.”148ayeti nazil olmuştur.149 Bu ayet başka 

delile gerek bırakmadan onun nasıl bir İslâm düşmanı olduğunu gözler önüne 

                                                           
142 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566. 
143 İkrime, babasının bu kötü akıbeti ile belli bir süre ikili ilişkilerde sıkıntı çekti. Çünkü Araplarda 
insanlar babasının adıyla çağrılmak adetti. Ancak bu durum Hz. Peygamber’in araya girmesiyle kısa 
zamanda düzeldi. Şöyle ki o artık, Osman künyesiyle çağrılmaya başlandı. Bkz. İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-
Ğâbe, III, s, 566. 
144 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 123; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566. 
145 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 16-17; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566; Abdullah Aydınlı, “İkrime b. 
Ebû Cehil”, DİA, İst., 2000, s, 42-43. 
146 Kureyş’ten şu kişiler bu baskına yardım etmiştir. Safvân b. Ümeyye, Mikraz b. Hafs, Huveytıb b. 
Abdu’l-Uzzâ İkrime b. Ebî Cehil ve Süheyl b. Amr’dır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 229-230; İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, II, s, 116. bu kişiler hem silah hem de bizzat katılarak yardımda bulundular. 
147 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 16-17. 
148 Enfâl 8: 36. 
149 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 16–17. 
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sermektedir. Kaza Umresinde Hz. Peygamber başta olmak üzere Müslümanların 

Ka’be’yi tavaf ve sa’y yapmalarını uzaktan seyreden İkrime, bu tablo karşısında 

özellikle de Bilal’ın Ka’be’nin üzerinde ezan okuması üzerine: “Allah, Eba’l 

Hakem’e (yani babam’a) bu kölenin söylediğini işittirmemekle ihsanda 

bulunmuştur.”demek suretiyle memnuniyetsizliğini ifade etmiştir.150 Bu düşmanlığı 

fetih günü sonrasına kadar yirmi yıl gibi uzun bir süre sürdü. 

Mekke fethedildiği gün Hâlid b. Velid komutasındaki birliğe topladığı 

askerlerle karşılık vererek kan dökülmesine neden oldu. Ancak fazla tutunamayarak 

geçmişteki hataları nedeniyle de öldürüleceğini sezerek Yemen’e kaçtı.151 Çünkü 

hakkında Hz. Peygamber tarafından verilmiş görüldüğü yerde öldürülme emri vardı. 

Kaynakların çoğu fetih günü onun kanının heder edildiği noktasında ittifak 

etmişlerdir.152 

İkrime’nin karısı Ümmü Hakîm bnt. Hâris b. Hişâm, fetih günü Hz. 

Peygamber’in huzuruna çıkarak Müslüman oldu.153 Müslüman olduktan sonrada 

kocası İkrime için Rasûl-i Ekrem’den eman diledi.154 Bunun üzerine rahmet 

Peygamberi İkrime’nin geçmişte yaptığı bütün kötülükleri bir tarafa bırakarak: “Ona, 

eman verilmiştir.”155 buyurmak suretiyle karısının talebini kabul etti. Ümmü Hâkim 

bu sevindirici haberden sonra kocasını bulmak için kölesiyle hemen yola çıktı. Yolda 

kölesi ona sarkıntılık ettiği için yolculuğu problemli geçti. Neticede Ümmü Hâkim, 

kocası İkrime’ye, Yemen’e gitmek için Tihâme sahillerinde yetişti. Ancak o esnada 

İkrime, gemiye binmiş olup büyük bir fırtınaya yakalanmıştı. Gemi kaptanının 

söylediği şu sözler son derece manidardır: “(İkrime’ye) samimi olarak dua et.”diye 

yol gösterdiğinde İkrime: “Hangi şeyi söyleyeyim. Başka ifadeyle nasıl dua 

edeyim.”dediğinde kaptan: “Allahtan başka ilah yoktur.” demesini ona tavsiye etti. 

Bunun üzerine İkrime: “Ben, zaten bunu (demediğim)için kaçtım.” demek suretiyle 

şaşkınlığını ifade etti.156 Diğer bir tarikte ise kaptan gemi sakinlerine: “ İhlaslı olarak 

                                                           
150 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 190. 
151 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 123; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566. 
152 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 136; İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, II, s, 123; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9. 
153 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 
123; Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566.  
154 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I,s, 453-454; İbnü’l-Esîr, Kâmil, II, s, 123. 
155 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 276. 
156 Vâkıdî, el-Meğâzî  II, s, 276; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
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ilahınızdan yani Allah’tan kurtulmanızı isteyin. Çünkü burada ancak sizi o 

kurtarabilir.” dedi. Bunun üzerine İkrime: “Ey Allahım! Ahdim olsun ki, şayet beni 

bu sıkıntıdan, fırtınadan kurtarırsan Muhammed’e gidip ellerimi ellerinin üzerine 

koyarak ondan af dileyeceğim.”dedi.157 Bu olaylar cereyan ettikten sonra gemi 

zorlukla da olsa sahile ulaştı. Bu sırada kocasına yetişen Ümmü Hâkim onu ikna 

etmek için: “ Ey amcamın oğlu!158 Ben, sana insanların akraba haklarını en çok 

gözeten, insanların en affedicisi, en kerimi olan zâtın yanından geldim.”159dedi. 

İkrime: “ Kendini boş yere helak etme!”deyince karısı sabırlı bir şekilde: “ Gerçeği 

kavrayacaksın. Hem senin için Muhammed Rasûlullah’tan eman da aldım.”deyince 

İkrime: “ Sen bunu yaptın mı?”diye sordu. Karısı: “ Evet, ben kendisiyle konuştum, 

sana eman verdi.” dedi bu sözler üzerine İkrime tatmin olarak Mekke’ye karısıyla 

dönmeyi kabul etti. İkrime, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Medine’ye 

hanımıyla birlikte ulaştı. Hz. Peygamber, onların geldiğini görünce: “ İkrime, sizin 

yanınıza Mü’min ve Muhâcir olarak geliyor. Sakın onun babasına kötü söz 

söylemeyiniz. Çünkü öyle kötü söz söylemek diriyi rahatsız eder, ölüye ise 

erişmez.”160 buyurarak ashâbını uyardı. İkrime’nin Müslüman olması Rasûlullah’ı ve 

Müslümanları çok sevindirdi. Hz. Peygamber, onun yapmış olduğu onca suçu bir 

tarafa bırakarak: “Hoş geldin ey süvâri Muhâcir!”161 buyurup onu kucaklaması son 

derece önemli bir sahnedir. Bu sahneyi iyi anlamadan kanı heder edilenler üzerine 

yapılacak yorumların eksik kalacağını düşünüyoruz. Çünkü kanaatimizce bu 

sahneden şu anlaşılmaktadır: Her ne kadar şirk bataklığında olsa da bir insan yeter ki 

hatasını anlasın Hz. Peygamber ona rahmet kucağını açmaya dünden razıdır. Hem de 

geçmişi bir anda silecek şekilde. 

İkrime, geçmişte yaptığı kötülüklerden dolayı bağışlanması için Hz. 

Peygamber’in kendisine dua etmesini istedi. Rasûlullah, bağışlanması için Allah’a 

dua etti.162 İkrime, geçmişteki hatalarını telafi etmek için: “Ey Allah’ın Rasûlu! 

(insanları Allah’ın yolundan çevirebilmek için) senin aleyhinde harcadığım malın 

                                                           
157İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-567. 
158 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 276; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
159 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 276; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 
123–124. 
160 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 276–277; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-567. 
161 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-567. 
162 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II s.276–277; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
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mislini Allah yolunda harcayacağım.”diyerek ant içti.163 Bazı Müslümanlar onun için 

bu Allah düşmanının oğludur diye hitap ettiklerinde bu söz, onun çok ağırına giderdi. 

Onun için bu durumu Rasûlullah’a şikâyet etti. Hiçbir Müslüman’ın incinmesine razı 

olmayan Rasûl-i Ekrem o günden sonra onu “İkrime b. Ebî Cehil”ile çağrılmasını 

yasakladı. Bunun yerine “Osman” ile onu künyelendirdi. Ümmü Seleme’den gelen 

bir rivayete göre Hz. Peygamber, İkrime Müslüman olmadan önce (Mi’raç ya da 

Rüya’da) : “Ebû Cehil’i Cennette hurma/üzüm yerken gördüm.”buyurdu. Buna anlam 

veremeyen yakınlarına Rasûlullah, İkrime Müslüman olduğu sıra: “Ey Ümmü Selem! 

İşte bu odur.” buyurmak suretiyle hikmetini açıkladı.  Hz. İkrime’nin şehadetiyle 

Ebû Cehil’in nesebi kesildi.164 

Sonraki hayatında iyi bir Müslüman olan İkrime, Hz. Peygamber tarafından 

zekât memuru tayin edilerek Hevâzin’e gönderildi. İkrime, sahâbenin yiğitlerinden 

sayılırdı. İyi bir süvâri olan İkrime, Hz. Ebubekir’in hilafeti zamanında dinden 

dönenlere karşı yapılan Ridde savaşlarında önemli işler yaptı. Bir rivayete göre 

Yermûk, Ecnâdeyn veya Yevmü’s-Süffer165 günü şehit olarak bu fani dünyadan 

ayrılmıştır.166  Yermûk savaşında “Kim, ölüm üzerine bana biat eder.”167 Sözü onun 

kaliteli Müslüman olduğunun bir göstergesidir. Bu savaşta göğsünden aldığı büyük 

bir yara nedeniyle çok kan kaybettiği halde savaşa ara vermemesi üzerine 

Müslümanlar: “Allah’tan kork, kendine acı.”diyerek onu uyardıklarında O: “Ben, 

yıllarca Lât ve Uzzâ için mücadele ettim.  Şimdi (Allah ve Onun Rasûlu) yolunda 

almış olduğum bu yaranın ne ehemmiyeti var. ”demek suretiyle mücadelesine devam 

etmiş, sonunda da şehit olmuştur.168 

Görüldüğü gibi onun kanının heder edilmesine neden olan etken onun da 

babası gibi aktif bir İslâm düşmanı olması ve bu uğurda çalışmasıdır. Bu rivayetler 

gösteriliyor ki hayatını İslâm’a zarar vermeye adamış kişi ve zümrelerin 

cezalandırılması caizdir. Hz. Peygamber, hatalarını anlayıp pişman olanları her 

zaman affetmeye hazırdır. Rasûlullah, İslâm’a şiddetli düşmanlık eden İkrime gibi 

insanları affedebilecek kadar yüce bir insandır. Batılı bazı aydınlar, İslâm 
                                                           
163 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-567. 
164 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-569. 
165 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-567. 
166 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 278; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 566-567. 
167 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 568. 
168 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 568-569. 
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Peygamber’inin bu yönünü hiç dikkate almadan saldırmayı kendilerine meslek 

edindikleri için doğruları çarpıtarak aktarmaktadırlar. Hz. Peygamber, idam 

kararlarının çoğunda hep tevbe kapısını açık bırakmıştır. Dolayısıyla bu ölüm 

emirleri, idam kararları nihai kararlar olmamıştır. Ölüm emirleri caydırıcı bir ceza 

olarak kullanılmıştır. 

 

3. Hebbâr b.Esved (هبار بن األسود) 

Hebbâr b. Esved,  Fetih günü görüldüğü yerde öldürülmesi Hz. Peygamber 

tarafından emredilen müşriklerden birisi olup169 tam kimliği: Hebbâr b. Esved b. 

Muttalib b. Esed b. Abduluzzâ170 b. Kusayy el- Kuraşî el- Esedî’dir.171 Babası Esved 

b. Muttalib, annesi ise Fâhita bnt. Âmir’dir.172 Müslümanlara eziyet eden Hebbâr b. 

Esved’in doğumu, çocukluğu, gençliği hakkında Sîyer, Meğâzi ve Tabakât 

kitaplarında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 

Babası, azılı bir İslâm düşmanıydı. Şöyle ki İbn Hişâm’ın aktardığı bilgiye 

göre babası Esved b. Muttalib, Hz. Peygamber’e: “Biz senin ibadet ettiğine ibadet 

edelim sen de bizim ibadet ettiğimize ibadet et.” teklifinde bulunan grubun 

içerisindeydi.173 Bunun üzerine Kâfirûn süresi babası ve diğer Mekke’li müşrik 

arkadaşları hakkında nazil oldu.174 Ayrıca Hz. Peygamberle alay eden beş kişiden 

birisi de o’nun babasıydı. Rasûl-i Ekrem, Esved’in eziyet veren bu davranışı üzerine 

gözlerinin kör olması, çocuklarını ise kaybetmesi için babasına beddua etti. Bunun 

üzerine de rivayete göre babası gözlerini kaybetti.175 Aşağıda detaylı anlatacağımız 

gibi Hebbâr’da Müslüman oluncaya kadar babasının yolundan giden bir müşrik’ti. 

Hebbâr, dili çok iyi kullanan, fasih konuşan bir hatipti.176 O, şâir birisi olması 

nedeniyle Müslüman olmadan önce Rasûl-i Ekrem ve Müslümanları hicv ederdi.177 

Ci’râne mevkiine gelerek Hz. Peygamber’in huzurunda Rasûlullah başta olmak üzere 

                                                           
169 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
170 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 232. İbn Hişâm’ın aktardığı kimlikte Abduluzzâ el-Fihrî olarak 
zikredilmiştir. 
171 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
172 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586. 
173 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 12. Bu teklifi yapan diğer kişiler şunlardır: Velîd b. Müğîre, Ümeyye b. 
Halef ve As b. Vâil’dir. 
174 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 12. 
175 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 44. 
176 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281-282. 
177 Nuri Topaloğlu, “Hebbâr b. Esved”, DİA, İst., 1998, XVII, s, 148. 
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İslâm’a ve onun mensuplarına diliyle ve eliyle yaptığı yıkıcı zararları itiraf ederek af 

dilemesi onun nasıl bir hak düşmanı olduğunun kendi ağzıyla ispatıdır.178 

Bedir savaşında üç kardeşi Müslümanlar tarafından öldürülen Hebbâr b. 

Esved, Müslümanlara kin kusar, Müslümanlara zarar verebilmek içinde fırsat 

kollardı.179 Aradığı fırsat Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb (r.anha)’ın Mekke’den 

Medine’ye götürülürken eline geçti. Olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: Hz. 

Zeyneb, Mekke döneminde teyzesinin oğlu olan Ebû’l-As b. Rebî ile evlenmişti.180 

Yani Ebü’l-As, Rasûlullah’ın damadıydı. Kayınpederine, Peygamberlik verildiğinde 

Rasûl-i Ekrem’in eşi ve kızları kendisine iman etti. Ancak damadı Ebû’l-As müşrik 

olarak kaldı. İslâm aleyhindeki faaliyetlere aktif olarak katılırdı. Meselâ Bedir 

savaşında müşrik saflarında savaşa katılması buna örnektir. Neticede bu savaş 

müşriklerin hezimetiyle sonuçlanmış Ebû’l-As’ta Hirâş (خراش) b. Sımme tarafından 

esir alınmıştı. Ebû’l-As, karısı Hz. Zeyneb’in fidye bedeli olarak gönderdiği mal ile 

salıverilmişti. Ancak bu malın içerisinde Hz. Peygamber’in en çok sevdiği ve ilk eşi 

olan Hz. Hatice’nin onun düğününde taktığı gerdanlığı vardı.181 İbn Hişâm’ın Hz. 

Aişe’den aktardığı rivayete göre Rasûlullah, bu gerdanlığı görünce duygulandı ve 

etkilenerek şöyle buyurdu: “Eğer Zeyneb’in esirini bırakmayı ve ona malını 

(gerdanlığını) geri vermeyi de uygun bulursanız bunu yapınız.”182 Sahâbe-i Kirâm 

Rasûlullah’ın bu teklifini onu üzmemek için kabul ederek hem gerdanlığı geri 

gönderdi hem de Ebû’l-As’ı salıverdi.183 Bir görüşe göre Hz. Peygamber, onu Hz. 

Zeyneb’i Medine’ye gelmesine müsaade etmesine karşılık ya da boşaması şartıyla184 

Ebû’l-As’ı serbest bıraktı.185 Rivayetlere baktığımızda Rasûlullah’ın Ebû’l-As’tan 

söz alarak serbest bıraktığı daha ağır basmaktadır. Ebû’l-As’ın Mekke’ye vardıktan 

                                                           
178 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 587. 
179 Aişe Abdurrahman Bintü’ş-Şatı’, Benâtü’n-Nebiyy, II, s, 95. 
180 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 230. Hz. Zeyneb’in teyzesi: Hâle bnt. Huveylid’dir. Bkz: Aynı dipnot 
181İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 230-231. 
182İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 231; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 29. 
183İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 231; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 29. 
184 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 29. 
185 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 231. İbn Hişâm’ın “es-Sîretü’n Nebeviyye”adlı eserinde Ebû’l-As’ın 
salıverilmesiyle ilgili şu görüşleri zikretmiştir: Hz. Peygamber, Ebû’l-As’tan kızını Medine’ye 
koyması için söz almıştı. Diğer bir görüşe göre; Ebû’l-As’ın kendisi Hz. Zeyneb’i salıvereceğini va’d 
etmiştir. Ve yahut kendisinin serbest bırakılması için şart koştuğu şeylerden biriside bu olmuştur. 
Diğer bir görüşe göre ise; Bu görüş, ne Peygamberimizden ne de Ebû’l-As’tan çıkmıştır. Bkz. İbn 
Hişâm, es-Sîre, II, s, 231. 
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sonra Hz. Zeyneb’i göndermesi de bu görüşü desteklemektedir.186 Ebû’l-As, Hz. 

Zeyneb’i kardeşi Kinâne ile birlikte Rasûl-i Ekrem’in onu alması için gönderdiği 

birliğe teslim etmesi için gönderdiğinde187 bundan haberdar olan Hebbâr b. Esved, 

birkaç arkdaşıyla onlara Zî-Tuvâ’da yetişti.188 Hebbâr, Hz. Zeyneb’i hevdec içinde 

iken mızrağıyla korkuttu. Bu sırada hamile olan Hz. Zeyneb çocuğunu korkusundan 

düşürdü.189 Diğer bir rivayete göre ise mızrağıyla Hz. Zeyneb’i iterek yere düşürdü. 

Bu nedenle çocuğunu düşürdü.190 Bir diğer görüşe göre ise Hebbâr’ın deveyi 

dürtüklemesinden dolayı deve huylanarak tökezlendi. Bunun üzerine deve binicisini 

(Hz. Zeyneb’i) oradaki bir kayanın üzerine attı. Bu çarpmanın etkisiyle kan revan 

içersinde kalan Hz. Zeyneb, çocuğunu düşürdü.191 Rivayetler her ne kadar farklı olsa 

da ortada bir gerçek var ki o da Hz. Zeyneb’in Hebbâr b.Esved’in saldırısı, nedeniyle 

devesinden düşerek hem kendi yaralandı hem de bu düşmenin etkisiyle karnındaki 

çocuğu düşürdü. Çok şefkatli bir baba olan Hz. Peygamber, doğal olarak kızının 

başına gelen bu acılı olayı duyunca çok üzüldü ve hiddetlendi. Saldırının savunmasız 

bir bayana yapılmış olması Hebbâr’ın nasıl bir karaktere sahip olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. 

İbn Hişâm’ın Ebû Hureyre’den naklen haber verdiği bilgiye göre, Hz. 

Peygamber, bu saldırıyı yapanları cezalandırmak için hemen bir seriyye gönderdi.192 

Bu seriyyeyi gönderirken onlara: “Eğer Hebbâr b. Esved’i ve onunla birlikte 

Zeyneb’e suikast yapan diğer şahsı (İbn İshâk onun Nâfi b.Abd-i Kays olduğunu 

                                                           
186 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 231; ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,  II, s, 455. Ayrıca kanaatimizce şu acı olay 
da bu görüşü güçlendirmektedir: Hz. Peygamber, Bedir’e hareket ettiği sırada kızı Rukiyye’nin 
hastalığı ağırlaşmıştı. Bedir’i müteakipte vefat etmiştir. Merhametli bir baba olan Rasûlullah bu 
durum karşısında üzüntülüydü. Bunun üzerine bir de kocasının kurtulma bedeli olarak kızının 
gönderdiği gerdanlık, Rasûl-i Ekrem’in hüznünü daha da artırdı. Buna bağlı olarak Hz. Muhammed, 
ölen Rukiyye kızının acısını bastırmak için Ebû’l As’tan Hz. Zeyneb’i, Medine’ye göndermesini şart 
koşmuş olması muhtemeldir. Şöyle ki şefkatli bir baba olan Rasûlullah, böylece birinin acısını 
diğeriyle bastırmak istiyordu. Bkz: Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, 
II, s, 118. 
187 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 231-232. Hz. Zeyneb’i almak için gelen kişiler Zeyd b. Hârise ve Ensâr’lı 
bir adamdır. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 231. 
188 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 232; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 
1536. 
189 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 232; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 30. 
190 Mevlânâ Şiblî Numâni, Sîretü’n-Nebî,  II, s, 673. 
191 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, s, 9; Aişe Abdurrahman Bintü’ş Şatı, Benâtü’n-Nebiyy, II, s, 95. 
192 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 234; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; 
İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
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söyler.193) yakalarsanız ikisini ateşle yakınız.”194 buyurdu. Bir insan olan Rasûl-i 

Ekrem’den olayın sıcaklığıyla ve babalık hisleriyle böyle ağır bir cezanın ağzından 

çıkmış olması doğaldır. Hem bu insanın fıtratında olan bir haldir. Vâkıdî’nın Yezîd 

b. Rûmân’dan naklettiği şu rivayet Rasûlullah’ın bu olay karşısındaki psikolojisini 

daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Şöyle ki Yezîd, Zübeyr b. Avvâm’ın şöyle 

dediğini aktarır: “Rasûlullah’ı Hebbâr’a kızdığı gibi başkasına kızdığını ve ona 

gönderdiği seriyye gibi bir seriyye de gönderdiğini görmedim. Vallahi (Rasûl-i 

Ekrem’i böyle üzen kişiyi) sorup soruşturuyordum. Onu arıyordum. Allah da biliyor 

ki eğer onu Rasûlullah’a gelmeden önce elime geçirseydim kesinlikle onu 

öldürürdüm.”195 sözleri fazla söze gerek bırakmamaktadır. Hz Peygamber, ertesi gün 

seriyyeye katılanlara: “Ben, size o iki adamı yakalarsanız onları yakın diye 

emretmiştim. Sonra anladım ki Allah’tan başka hiçbir kimsenin ateşle azab etmesi 

doğru değildir. (Bu nedenle) eğer onları yakalarsanız onları öldürün.”196 Diğer bir 

rivayete göre ise: “Hebbâr’ı yakaladığınızda onu ateşle yakınız -Sonra (Biraz 

düşündükten sonra olsa gerek)- Ateşle ancak azab etmek ateşin Rabbine mahsustur. 

Yani sadece Allah’a mahsustur. Dolayısıyla onun ellerini ve ayaklarını kesiniz sonra 

da boynunu vurunuz.”197 buyurarak Hebbâr’ı öldürmelerini istedi. Hz. Zeyneb’in bu 

saldırının olumsuz etkilerini ölene kadar çektiği bilgisinden198 yola çıkarak bu 

tepkinin normal ve makul olduğunu düşünüyoruz. Ancak rivayetlerin devamından da 

anlaşıldığı üzere Rasûlullah, önceki görüşünden dönerek bir nevi hatasını telafi 

ederek öfkesine yenilmemiştir.  

Hz. Peygamber, özellikle kızına yapılan saldırı sonrası kızının ağır bir şekilde 

yaralanması ve buna bağlı olarak da torununun ölmesi üzerine hiddetlenerek Hebbâr 

b. Esved’in öldürülmesini emretti. Ancak Mekke’nin fethine kadar Hebbâr b. 

Esved’e bir türlü ulaşılamadı.199 Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde Hebbâr’ın 

                                                           
193 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 234. 
194 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281; İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 234; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; 
İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
195 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282. 
196 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281;  İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 234; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; 
İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
197 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281-282; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
198 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 281. 
199 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281;  İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 234; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; 
İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586. 
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kanının heder edilmesine neden olarak iki önemli suça ulaştık. Bunlardan birincisi ve 

bize göre en önemlisi yukarıda da aktardığımız gibi onun savunmasız bir bayan olan 

Hz. Zeyneb’e yaptığı saldırıdır. Diğeri ise Rasûl-i Ekrem’e ve Müslümanlara dil 

uzatarak incitmesidir. Kaynakların çoğu onun kanının heder edildiği noktasında 

ittifak etmişlerdir.200  

Hebbâr, Fetih günü ele geçirilemedi.201 Belli bir süre ortalıkta görülmeyen 

Hebbâr, yabancı ülkelere sığınmayı düşündü. Fakat sonra Rasûlullah’ın kendisine 

kötülük yapanları bağışladığını hatırlayınca bu düşüncesinden vazgeçerek Müslüman 

olmaya karar verdi. Hz. Peygamber Tâif ile Mekke arasında bir mevkii olan 

Ci’râne’den ayrılmak üzere iken Hebbâr Rasûlullah’a yetişti.  Cübeyr b. Mut’im’in 

dedesinin aktardığı rivayete göre:  Hz. Peygamberle birlikte oturdukları bir sırada, 

Hebbâr b.Esved (mescidin) kapısının önünde görünüverdi.  Orada hazır bulunan 

Müslümanlar onun hakkında önceden ölüm emri olması nedeniyle: “Ya Rasûlallah! 

Hebbâr b. Esved” diyerek Hz. Peygamber’i uyardı. Ashâbın bu ikazı üzerine 

Rasûlullah: “Onu gördüm” buyurdu. Bu sırada oradaki halktan bazıları onu öldürmek 

için ayağı kalkmak istediklerinde Hz. Peygamber, onlara engel olarak: “Hebbâr b. 

Esved’e önünde oturmasını işaret etti.”202 Bu işaret onun canının kurtulmasını 

sağlamıştı. Çünkü Ashâb onu öldürmek için âdeta birbirleriyle yarışır vaziyette 

bekliyorlardı. Hebbâr, Rasûl-i Ekrem’in huzurunda oturduktan sonra Kelime-i 

Şahâdet getirerek Müslüman oldu.203 Onun Müslüman olurken söylemiş olduğu şu 

sözleri bir nevi karanlık geçmişinin özet sunumuydu: “Şehirden senden kaçtım. 

Yabancı ülkelerinde kalmak istedim. Sonra, “Senin fazlını, iyiliğini, affediciliğini ve 

sana cahilliğinden dolayı bilmeden kötülük yapanları bağışladığını hatırladım ve 

sana dönmeye karar verdim. Ya Rasûlallah! Biz, şirk ehlindendik Allah Azze ve Celle 

senin aracılığınla bize hidayet verdi. Bizi, helak olmaktan kurtardı. Bunun için benim 

cahilliğime bakma beni bağışla. Benden sana ilişen kötü hal ve hareketlerimi, 

günahlarımı biliyorum. Hayatımı sana karşı kötülüklerle geçirdim. Sana yaptığım 

kötülükleri bağışla! Suçumu kabul, günahımı itiraf ediyorum.”diyerek af talebinde 
                                                           
200 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281;  İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 234; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; 
İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
201 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
202 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586-587. Diğer bir rivayete göre 
Rasûlullah, Medine’de ashâbıyla otururken Hebbâr, çıkageldi. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281. 
203 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281-282; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-454. 
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bulundu. Bu isteği, Hz. Peygamber, hiç tereddüt etmeden kabul etti.204 Zaten Nebevî 

metodun gayesi insan kaybetmek değil insan kazanmaktı. Ancak Vâkıdî’nın 

aktardığı rivayete göre Rasûlullah, onun şehâdetini, kabul etmesi üzerine Hz. 

Peygamber’in kölesi Selmâ ileri çıkarak: “Allah, senin önce yaptığın şöyle şöyle 

fiiller sebebiyle seni (İman) nimetiyle nimetlendirmeyecektir.” diyerek Hebbâr’a 

çıkıştı. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem: “Muhakkak İslâm, öncekileri siler.” Diğer bir 

tarike göre ise: “Allah, seni en güzel şekilde İslâm’la hidayete erdirdi. (Üstelik) İslâm 

öncekileri siler.” buyurdu. Devamında da Rasûlullah, Müslümanların Hebbâr’a 

sataşmasını yasakladı.205  

Görüldüğü gibi fetih günü ele geçirilemeyen Hebbâr b. Esved, çok kısa bir 

süre sonra gelerek Müslüman oldu. Buna bağlı olarak da Rasûlullah’ın affına mazhar 

oldu. Kaynaklar onun Müslüman olduktan sonra (حسن إسال مه) tabiriyle iyi bir 

Müslüman olduğuna vurgu yapmaktadırlar.206  

 

4. Safvân b. Ümeyye(صفوان بن أمية) 

Safvân b. Ümeyye, Kureyş’ın ileri gelen liderlerinden birisi olup tam kimliği: 

Safvân b. Ümeyye b. Halef(خلف) b. Vehb b. Huzâfe b. Cümah(جمح) el-Kuraşî el-

Cümahî’dir.207 Babası azılı bir İslâm düşmanı Ümeyye b. Halef208, annesi ise Safiyye 

bnt. Ma’mer’dir.209 O, asıl künyesi Ebû Vehb’in yanında Ebû Ümeyye künyesiyle de 

çağrılmaktadır. Ancak en meşhur künyesi Ebû Vehb’tir. 210 

Mekke’de sözüne itibar edilen bir ailede doğduğu için çocukluğu refah 

içerisinde geçti. İslâmiyet’in ilerlemesini durdurmak için canını ortaya koyan babası 

gibi o da Hz. Peygamber’e karşı kin ve düşmanlık besleyenlerden biriydi.211 Aynı 

zamanda Safvân, Cahiliyye döneminde yedirmeyi seven beş cömertten birisi olup iyi 

bir hâtipti.212 Mekke’de sözüne itibar edilen Kureyş’in ileri gelen liderlerinden birisi 

                                                           
204 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281-282. 
205 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 281; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459. 
206 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 586; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, s, 1536. 
207 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 420. 
208 İbnül Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
209 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 420-423. 
210 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 420-423.  “أبا وهب”  ile “ يا أبا
 .olmak üzere iki künyesi vardır ”أمية
211 İbnül Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
212 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 424.  
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olan Safvân b. Ümeyye213 Ezlam ve Meysir Fal teşkilatını yürütmeden 

sorumluydu.214 İslâm aleyhindeki mücadelesinde babasını aratmazdı. O, Kureyş’in 

önde gelen kanunsuz güç kullanan liderlerinden biriydi.215 Zayıf Müslümanlara 

eziyet ve işkence eden zâlim bir müşrikti.216 Ümeyye b. Halef’in Hz. Bilal’e yaptığı 

insanî olmayan işkencelerin mislini o da Müslüman olan kölelerine yapardı.217  

İbnü’l-Esîr, onu tanıtırken yapmış olduğu şu benzetme onun ne kadar tehlikeli birisi 

olduğunu kısaca gözler önüne sermektedir. “O, bir şeytandı. Hz. Peygamber ve 

ashâbına eziyet ederdi.”218 

Babası, Bedir savaşında öldürülünce Safvân b. Ümeyye, el-Cümahî 

kabilesinin başına geçti. Dolayısıyla da o, Mekke yönetiminde etkin bir konuma 

sahipti. Safvân da müşrikler gibi Bedir yenilgisini içine sindiremeyip kızgın, öfkeli 

bir şekilde matem tutanlardandı. Bu nedenle O, Bedrin intikamını almak için aktif rol 

alan müşriklerin başını çekti. Uhud savaşının yapılması için Ebû Süfyân’a talepte ve 

baskıda bulundu. Şöyle ki Safvân b. Ümeyye Uhud savaşı öncesinde İkrime b. Ebi 

Cehil gibi bazı ileri gelen müşriklerle birlikte Ebu Süfyân’ın yanına giderek ticaret 

kervanından elde edilen kârın Müslümanlara karşı kullanmak üzere harcanmasını 

talep etti.219 Bu şekilde hem Bedrin intikamını almak hem de İslâmiyet’e darbe 

vurmak istiyordu. Safvân ve arkadaşları Ebu Süfyân’dan olumlu cevap alınca vakit 

geçirmeden taraftar toplamaya başladılar. Bunu da halkı etkileme noktasında şâirler 

etkili olduğu için onları taraftar toplamada propaganda amacıyla kullanmak istediler. 

Bu nedenle Safvân b. Ümeyye şâir Ebû Azze’ye gelerek:  “Ya Ebâ Azze! Sen, şâir bir 

                                                           
213 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 424. 
214 Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 150 
215 Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, II, s, 630. 
216 Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 161 
217 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 32-33. Asıl adı Eflah olan kölesi Ebû Fukeyhe’ye yaptığı işkence son 
derece hüzünlüdür. Şöyle ki Safvân b. Ümeyye, kölesi Ebû Fukeyhe’nin Müslüman olduğunu 
duyunca ona akla hayale gelmeyen işkenceler yaptı. Bir defasında onun ayaklarını adamlarına bağlatıp 
kızgın çöle sürükleterek onu götürmelerini emretti. Bu sürükletme esnasında hayvan gübresinin 
yanından geçerken Safvân b. Ümeyye, gübreden çıkan kurdu göstererek: “Senin rabbin bu olmasın?” 
diyerek onunla eğlendi. Ebû Fukeyhe: “İkimizin de ilahı Allah’tır.” deyince Safvan, kini ve 
öfkesinden onun boğazını canı çıkarcasına kadar sıktı. Ayrıca bu kölesinin üzerine o kadar büyük bir 
taş koydu ki taşın ağırlığından dolayı Hz. Ebû Fukeyhe’nin dili dışarı çıktı. Bu işkenceler onun ne 
kadar habis duygulara sahip bir insan olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bkz: Mevlânâ Şiblî 
Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 161; İmâdüddîn Halîl, Muhammed Aleyhisselam, s, 79. 
218 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 30. 
219 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 16 
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kimsesin. Bizimle çalışarak dilinle bize yardım et.”220 diyerek bir istekte bulundu. 

Hâlbuki Ebû Azze, Hz. Peygamber’in İslâm aleyhinde hiçbir faaliyete katılmamak 

üzere söz aldığı ve bu söz üzerine şartlı olarak karşılıksız salıverdiği bir kimse idi. 

İkisi arasında geçen konuşmaları Ebû Azze’yi anlatırken detaylı bir şekilde 

aktardığımız için burada tekrar vermeyi uygun bulmuyoruz. Kısaca Safvân, fakir Ebû 

Azze’yi kandırabilmek için ona yüklü bir vaatte bulundu. Zayıf karakterli insanlarda 

paranın satın alamayacağı bir değer yoktur.  Sonuçta da Safvân, onu müşriklere adam 

toplamak üzere propaganda yapması için ikna etti. Bu vaatler İbn Ümeyye’nin Rasûl-

i Ekrem başta olmak üzere İslâm dinine ve onun mensuplarına olan düşmanlığına 

ekonomik açıdan destek verdiğinin delilidir. Safvân, İslâmiyet’i yok etmek için her 

faaliyete hem maddi hem de kendisi bilfiil katılarak tam destek verirdi. Bedir 

savaşından sonra bir sene gibi kısa bir sürede büyük bir ordunun toplanmasında 

o’nun etkisi büyüktü.221  

Bu arada bununla yetinmeyen Safvân b. Ümeyye, Hz. Peygamber’i öldürmesi 

için bir kiralık kâtil tuttu. Olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: İslâm 

düşmanlarından birisi olan Umeyr b. Vehb ile Hicr’de oturup yas tuttukları sırada 

Safvân : “Allah’a yemin olsun ki onlardan sonra yaşamakta hayır yoktur.” dedi. 

Bunun üzerine Umeyr, onu doğrulayarak : “Doğru söylüyorsun eğer üzerimde borç 

olmasa ve çocuklarımı da düşünmesem deveme binip çekip gider ve Muhammed’i 

öldürürdüm.” diyerek endişelerini ifade etti.  Zengin bir Kureyşli olan Safvan, hiç 

tereddüt etmeden Umeyr’in endişe duyduğu borçların ödenmesini ve çocukların 

bakımını üstüne alarak: “Onları düşünme ben kendi üzerime alıyorum.”222diyerek 

Umeyr’in endişelerini gidererek onu Medine’ye Hz. Peygamber’i öldürmesi için 

gönderdi. Bunun üzerine Safvân, Bedir’de yakınları ölen müşriklere yakında müjdeli 

bir haber verebileceğini söyledi.223 Netice de Umeyr, Rasûl-i Ekrem’i öldürmek için 

Medine’ye geldi. Ancak o,  hain emeline ulaşamadan yakayı ele verdi. Hz. 

Peygamber, ne için geldiğini ona sorduğunda Umeyr, içindeki asıl maksadı 

gizleyerek Bedir’de esir düşen oğlunun kurtuluş fidyesini vermek için geldiğini 

söyleyerek yalan söyledi. Bunun üzerine Rasûlullah, Hicr’de Safvân’la arasında 
                                                           
220 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17 
221 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 17-18 
222 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 237; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 30-31. 
223 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 238-239; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 30-32. 
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geçen konuşmayı ona haber verince Umeyr hayrete düşerek: “Senin Allah’tan vahiy 

aldığına dair sözlerinle ben daima alay ettim durdum. Fakat Safvân ile görüşürken 

yapayalnızdık. Vallahi sen Allah’ın gerçek bir Rasûlusun diyerek Müslüman oldu.224 

Böylece Safvan’ın tuttuğu kâtil Rasûlullah’ın manevi huzurunda Müslüman oldu. 

Dolayısıyla da Safvân’ın bu hain planı boşa çıktı. Safvân, Umeyr’in planı 

gerçekleştiremeden dönmesi nedeniyle müteessir oldu. Çünkü merakla beklediği iyi 

haberi alamamıştı.225  

Safvân, Kureyş ordusunun Uhud’da süvâri komutanlığını yapmak suretiyle 

canıyla da İslâm aleyhinde mücadele ederdi.226 Öyle ki savaştan kaçmamak için 

hanımı Berze bnt. Mes’ud’u da yanına alarak savaş meydanına getirdi.227 Bu 

savaştaki kısmı zafer onu tatmin etmeye yetmedi. Bunun en önemli delili Reci 

mevkiinde teröristler tarafından pusuya düşürülen Müslüman eğitmenlerden esir 

edilen Zeyd b. Desinne (r.a.)’hı babası Ümeyye b. Halef’in mukabilinde katletmek 

için onu satın alması228 ve Mekke’nin ortasında törenli bir şekilde öldürmesidir.229 

Vâkıdî “Kitabül-Meğazi” adlı eserinde Safvan’ın bu iş için 50 (altın) harcadığını 

aktarmaktadır.230  

Safvân b. Ümeyye, Hudeybiye antlaşmasının “Hiçbir kabileye maddi ve 

bedeni destek verilmeyecek.” maddesinin hükmünü çiğneyerek Huzaa kabilesine 

saldıran Beni Bekr kabilesine hem silah yardımında bulundu hem de bizzat geceleyin 

kılık değiştirip baskına katılarak onlara yardım etti. Dolayısıyla da Hudeybiye 

antlaşmasını ihlal eden bir müşrikti.231 Aynı şekilde o, Kaza Umresinde Hz. 

Peygamber başta olmak üzere Müslümanların Ka’be’yi tavaf ve sa’y yapmaları 

üzerine: “Şükür ki Allah, bunları görmeden babamı(n canını) aldı.” diyerek 

                                                           
224 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 237-238; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 30-32;  Muhammed Hamidullah, 
İslâm Peygamberi, I, s, 230; Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I s, 221-222. 
225 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 237-238; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 231. 
226 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 40; Mevlânâ Şiblî Numanî , Sîretü’n-Nebî, I, s, 241. 
227 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18. 
228 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 110-111 
229 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 110-111; Mevlânâ Şiblî Numanî, Sîretü’n-Nebî, I, s, 252-253.  
230 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I s,   303 
231 Diğer müşrikler şunlardır: Mikraz b. Hafs, Huveytıb b. Abdu’l-Uzzâ, İkrime ve Süheyl b. Amr’dır. 
Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 229-230; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 116. 
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memnuniyetsizliği ortaya koydu. Safvân, bununla kalmayarak Müslümanların 

Rableri karşısında ki kulluklarını görmemek için yüzünü döndü.232 

İslâmiyet’in ilerlemesini sindiremeyip mallarını bu uğurda harcamaktan 

çekinmeyen Safvân b. Ümeyye ve arkadaşları233 hakkında Enfâl suresinin meâlen : 

“Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için 

harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve 

en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme 

toplanacaklardır.”234 ayeti İbn Hişâm’ın İbn İshâk’tan o’nun da bazı ilim ehlinden 

aktardığına göre bu hususta nazil olmuştur.235 

Safvân b. Ümeyye’nin yukarıdaki kabarık dosyasından dolayı Fetih günü Hz. 

Peygamber tarafından can güvenliği kaldırıldı.  Müşrik önderlerden birisi olması ve 

zararlı faaliyetleri nedeniyle öldürülmesi istendiği ortadadır. Ancak bu noktada 

kaynaklar müttefik değildir. Şöyle ki İslâm Tarihi kaynaklarının çoğu onun adını 

fetih günü kanı heder edilenler arasında saymamışlardır.236 Yaptıklarına bakıldığında 

öldürülmeyi fazlasıyla hak etmiş gibi görünen birisinin çoğu kaynakta isminin 

geçmemesi düşündürücüdür. Burada doğal olarak akla şu soru gelmektedir. Acaba 

onun ismini İbnü’l-Esîr237 dışında neden İbn Hişâm, İbn Sa’d, İbn Kesîr ve Taberî 

gibi kaynaklar zikretmemiştir. Kısaca yaptığımız çalışma neticesinde ulaştığımız 

sonuç; O, kanı heder edilenler arasında değildi. Ancak ileri gelen birisi olması 

nedeniyle öldürüleceğini düşünerek Cidde’ye kaçmış olmasından yola çıkılarak ismi 

İbnü’l-Esîr, tarafından zikredilmiştir. Allah’u a’lem. Ancak bize göre İbnü’l-Esîr, 

haksız da değildir. Çünkü Safvân b. Ümeyye, Ebû Süfyân, ayarında bir İslâm 

düşmanıydı. İkisi de Rasûlullah’ı öldürmek için adam kiralamışlardı. Hz. Peygamber, 

                                                           
232 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 190. Siyah tenli bir köle olan Bilal, Hicaz bölgesinin en şerefli mabedi 
üzerine çıkarak fetih günü ezan okuması, teni değil de içerisi, yüreği, kalbi siyah olan Mekke’li 
müşriklerin çok zoruna gitti. Onların derinden üzüldükleri bu esnada söylemiş oldukları şu sözlerden 
açık bir şekilde anlaşılmaktadır. En azılı İslâm düşmanı olup bu ümmetin firavunu olarak nam yapan 
Ebû Cehil’in kızı Cüveyriye’nin: “Allah babama ne büyük iyilik yapmış ki vaktiyle öldü de bu durumu 
Bilâl’in Ka’be üzerinde bağırdığını (Ezan okuduğunu) görmedi.” Aynı şekilde Hâris b. Hişâm: “Keşke 
daha evvel ölseydim de bu günü görmeyeydim” sözleri içinde bulundukları psikolojik hallerini açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Bkz: Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 715-716. 
233 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 16 
234 Enfâl 8: 36. 
235 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 16-17 
236 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 136; 
Taberî, et-Târîh, III, s, 58-61; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 297-298. 
237 İbnül Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
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Ebû Süfyân’ın öldürülmesi için emir vermesi bilgisinden hareketle Safvân hakkında 

böyle bir emir vermiş olma ihtimali yüksektir. Ancak böyle bir emre kaynaklarda 

ulaşamadık. Şayet, İbnü’l-Esîr’in verdiği bilgiyi doğru kabul edecek olursak onun 

kanının heder edilmesine neden olan en önemli etken hiç kuşkusuz bu suikast 

girişimi olurdu. 

Safvân b. Ümeyye, Mekke’lileri Fetih günü ayaklandırarak Handeme’de238 

Halid b. Velid’e karşı savaştı. Safvân, akıbetinin iyi olmayacağını düşünerek 

Cidde’ye kaçtı. İbn Hişâm ve Vâkıdî, Safvân’ın bu kaçışını ve Müslüman oluncaya 

kadar ki geçen olayları detaylı bir şeklide aktarmışlardır. Ancak biz bu kısmı 

çalışmamızın hacmini artımaması için özetleyerek vereceğiz. Umeyr b. Vehb,  

Rasûlullah’ın huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Nebisi! Safvân b. Ümeyye, kavminin 

efendisidir. Senden kaçarak gitti.” diyerek Safvân’a eman vermesi için aracı oldu. 

Hz. Peygamber, istenilen emanı ona verdi. Rasûl-i Ekrem, işaret olarak da sarığını 

bir tarike göre ise Bürdesini239 Umeyr’e verdi.240 Safvân b. Ümeyye, fetih günü 

Cidde’ye gidip241 oradan da gemiye binerek Yemen’e gitmek için Mekke’den 

kaçtı.242 Umeyr, Hz. Peygamberden aldığı alametle yola çıkarak gemiye bindiği 

sırada Safvan’a yetişti.   Vâkıdî’nin verdiği bilgiye göre Umeyr,  Şuaybe’de Safvân 

b. Ümeyye’ye ulaştığında Safvân, korkuya kapılarak: “Ey Umeyr! Bana yaptıkların 

yetmedi mi? Borcunu ve ailenin geçimini bana yükledin, şimdi gelip beni öldürmek 

mi istiyorsun?”243 diyerek Onun kendisini öldürmek için geldiğini sanarak gelişinden 

hoşlanmadı. Safvân b. Ümeyye’nin şu sözleri geçmişin karanlıklarla dolu olduğunun 

                                                           
238 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 38. 
239 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 421. 
240 Vâkıdî ise onun Şuaybe’ye ulaştığı kaydını düşmüştür. Vâkıdî’nın aktardığı bilgiye göre Umeyr 
sarığı Safvân b. Ümeyye’nin bir alamet olarak istemesi üzerine geri dönerek Rasûlullah’tan almıştır. 
Şöyle ki Safvan, onu karşısında görünce kendisini öldürmek için geldiğini sanarak onun gelişinden 
hoşlanmadı. Umeyr, geliş amacını açıklayınca Safvân b. Ümeyye, geçmişte yaptıkları kötülüklerin 
büyüklüğünden olsa gerek Umeyr’in olmayacak şey söylediğini zannediyordu. Onun içinde Safvan: 
“Vallahi! Bana Ondan (Peygamberimizi kastederek) tanıyacağım bir alamet getirmedikçe seninle 
birlikte dönmem!” dediğini bundan dolayı da Umeyr’in geri dönerek Hz. Peygamber’e olan biteni 
haber verdi. Sonra da onun tanıyacağı sarığı alıp Safvâ’na gösterdikten sonra onun ikna olduğunu 
kaydeder. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 278. İbn Hişâm’ın aktardığı bilgiye göre ise Umeyr’in isteği 
üzerine önceden verilmiştir. Kanaatimizce mantıken İbn Hişâm’ın aktardığı bilgi daha doğrudur. Bkz: 
İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47. 
241 İbn Hişâm, es-Sîre, IVs,   47; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 124. 
242 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47. 
243 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s,  278 
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bir delilidir: “Ben kendi nefsim için ondan korkuyorum.”244 Bunun üzerine Umeyr, 

olan biteni ona anlatarak: "Ey Safvân! Babam, anam sana feda olsun. Ben, sana, 

insanların en iyisinin, en cömerdinin ve akraba haklarını en çok gözeteninin 

yanından geliyorum! Rasûlullah sana eman verdi!" dedi. Umeyr, Safvan’ı uzun bir 

mücadeleden sonra işaret olarak aldığı sarığı göstererek Mekke’ye dönmeye ikna 

etti.245 

Safvan, Rasûlullah’ın yanına geldiğinde Hz. Peygamber’den iki aylık bir 

düşünme zamanı talep etti. Hz. Peygamber ona 4 aylık bir düşünme mühleti verdi.246 

Safvân b. Ümeyye bu düşünme zamanında -Huneyn savaşı öncesinde-Rasûlullah, 

ondan ödünç olarak savaş silahlarını istedi. Safvân: “İsteyerek mi zorla mı? Geri 

vermek üzere mi istiyorsun ”247diye sorunca Rasûl-i Ekrem, emanet olarak aldığını 

söyleyince o da bunda beis yok diyerek istenilen silahları miktar olark yüz zırh ve 

onlara kâfi olacak silah verdi.248 Safvân, müşrik olduğu halde, Müslümanlarla 

birlikte Huneyn seferine katıldı. Daha sonra Taif olaylarında bulundu. Hz. 

Peygamber, ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada, 

Rasûl-i Ekrem’in yanında bulunan Safvân b. Ümeyye; develer, davarlar ve 

güdücülerle dolu vadiye doğru bakıp duruyordu. Rasûlullah, onun bu halini göz 

ucuyla süzdükten sonra ona: “Ebu Vehb! O vadi pek mi hoşuna gidiyor?” diye sordu. 

Safvân b. Ümeyye: “Evet!” dedi.  Bunun üzerine Hz. Peygamber: “O vadi de, 

içindekiler de senin olsun!” buyurdu. Bu cömertlik karşısında Safvân çok hislenerek: 

“ Allah’a yemin olsun ki Peygamber’in kalbinden başka kimsenin kalbi bu kadar 

temiz ve iyi olamaz” dedi. Sonra da o gün Müslüman oldu.249 Safvân b. Ümeyye, 

Rasûlullah’ın bu cömertliği karşısında Müslüman olduktan sonra söylediği şu sözler 

onun Rasûl-i Ekrem’e karşı geçmişte nasıl bir duygu beslediğini ortaya koyması 

açısından önemlidir: “Huneyn günü Rasûlullah, bana (ganimetten) verdiği halde 

(insanlardan en nefret ettiğim kişiydi.) bana insanların en buğz edileniydi. Bana 

                                                           
244 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s,  47 
245 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s,  278; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47. 
246 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s,  47;  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 421. 
247 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 421. 
248 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, 279; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s,  67. 
249 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459-460; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, 
s, 421; Muhammed Hamidullah İslâm Peygamberi, I, s, 270. 
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verdikçe verdi ve sonunda bana insanların en sevimlisi oldu.”250 Görüldüğü gibi 

Safvân b. Ümeyye Müellefe-i Kulûp’tan pay alarak Müslüman olmuş birisidir. 

Gönülleri İslâm’a ısındırmak için Rasûlullah, bu yola başvurmuş ve başarılı da 

olmuştur.  

Neticede imanı seçtikten sonra iyi bir Müslüman olan Safvân Hicretin 42. yılı 

Mekke de vefat etti. Bir diğer rivayete göre Muâviye zamanında, bir diğer tarike göre 

Hz. Osman öldürüldüğü zaman bir diğer görüşe göre ise Cemel vakası için insanlar 

Mekke’den Basra’ya hareket ettiği zaman Mekke’de vefat etmiştir.251 

 

5. Vahşî b. Harb (وحشي بن حرب) 

Vahşî, Habeş asıllı bir köle olup tam kimliği: Vahşî b. Harb el-Habeşî252, 

künyesi ise Ebû Deseme’dir.253 O, yetenekli, mahir bir atıcıydı. Mızrak atmada Hicaz 

bölgesinde parmakla gösterilen usta bir savaşçıydı. Attığı hedefi hemen hemen hiç 

ıskalamazdı. Vahşî, Habeş usulüne göre mızrak atardı.254 Onun doğumu, çocukluğu 

ve gençliği hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye ulaşamadık.  

Vahşî, Kureyş’in ileri gelenlerinden birisi olan Cübeyr b. Mut’im’in 

kölesiydi.255 Hz. Hamza, Bedir savaşında Cübeyr’in amcası olan Tuayma b. Adiyy’i 

öldürmüştü. Cübeyr, amcasının bu ölümü üzerine çok üzüldü. Amcasının intikamını 

almak için kölesi Vahşî’yi çağırarak ona: “İnsanlarla birlikte yola (savaşa) çık. 

Şayet, amcam Tuayma’nın yerine Muhammed’in amcası Hamza’yı öldürürsen sen 

hürsün.”256 diyerek her kölenin ulaşmak istediği, arzuladığı hürriyet kapısına giden 

yolu Vahşi’ye gösterdi. Ayrıca Bedir’de babası öldürülen Hâris b. Amir’in kızı ona:  

“ Muhammed, Hamza ve Ali’den” birisini öldürmesi halinde hür bırakılacağı sözünü 

verdi. Bu üç kişiyi hedef göstermesinin nedeni onun babasına bunların dışında 

başkasını denk görmemesidir.257 Aynı şekilde Bedir’de babası, kardeşi ve amcası 

                                                           
250 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 421;  Zebidî, Tecrîd-i Sarîh, VI, s, 508. 
251 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s,  124; Üsdü’l-Ğâbe, II, s, 421;   
252 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 638. 
253 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 638. İbnü’l-Esîr, Ebû Desme ( أبو
 .olarak harekeleme yapmıştır. Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 638 (دسمة
254 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18. 
255 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18, 25; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 638. Bir görüşe göre ise Tuayma 
b. Adiyy’in kölesiydi. Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 638. 
256 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 639. 
257 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246. 
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öldürülen Hind bnt. Utbe’de Vahşî’nın bu yeteneğinden yararlanmak istedi. Onun 

için de bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için Hind, onunla her 

karşılaşmasında:  “Ey Ebâ Deseme! İntikam al, intikam!”258 diyerek onu kışkırtırdı. 

Bununla Hamza’ya olan öfkesinin dinmesini arzulayan Hind, bu amacına 

ulaşabilmek içinde Vahşî’ye büyük bir mükâfat, ödül vaad etti.259 Vahşî, efendisi 

Cübeyr, Mekke liderinin hanımı Hind ile Hâris b. Amir’in kızının teşvikleri ve 

kışkırtmalarıyla müşrik ordusu içerisinde Uhud’a geldi. Amacı Hamza’yı öldürerek 

efendisinin vaad ettiği hürriyeti ile Hind’in vaad ettiği ödüle, servete kavuşmaktı.  

Kaynaklarda Vahşî’nin Hz. Hamza’yı nasıl şehit ettiği detaylı bir şekilde 

anlatılmaktadır. Ancak biz, konunun dışına çıkmamak amacıyla detaya girmeden 

konuyu özetleyerek aktaracağız. Vahşî, Uhud meydanında Hz. Hamza’nın karşısına 

çıkmaya cesaret edemediği için bir kayanın diğer görüşe göre ağacın arkasına 

saklanarak fırsatını kollamaya başladı. Hz. Hamza savaşa savaşa ona doğru yaklaştı. 

Bunu iyi değerlendiren Vahşî, mızrağının ona isabet edeceğine kanaat getirdiği 

zaman mızrağını, Hz. Hamza’ya doğru atarak onu şehit etti.260 Bununla da 

yetinmeyen Vahşî, vahşîliğini göstererek sırf Hind’in insanî ve ahlakî olmayan 

duygularını tatmin etmek için Hz. Hamza’nın göğsünü yarmak suretiyle ciğerlerini 

çıkardı.  Hind de içinde yakıp beslediği kinini söndürebilmek için onun ciğerlerini 

ağzında çiğneyerek yutmaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Hind, daha da ileri 

giderek Hz. Hamza’nın cesedi başta olmak üzere diğer Müslümanların cesetlerine 

diğer müşrik kadınlarla birlikte burunlarını, kulaklarını ve cinsel organlarını keserek 

müsle yaptı. Hind, gerdanlık gibi üzerindeki değerli süs eşyalarını bir yıldır 

                                                           
258 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 248; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18. Hint, bu sözüyle öcünün alınmasıyla 
gönlünün şifa bulacağını kast ediyordu. 
259 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246; Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayat, II, s, 118. 
Burada akla şöyle bir soru gelmektedir? Acaba neden Hamza’yı öldürmek için Kureyş’ten variyetli 
asil biri değil de bir köle görevlendirildi? Kanaatimizce:  Hamza gibi namı bütün Hicaz bölgesini 
sarmış bir yiğidi öldürmek kolay değildir. Dolayısıyla da bu işe talip olan baştan ölümü göze almış 
olması gerekmektedir. Her ne kadar Müşrikler içlerinden Hz. Hamza’ya kin kussalar da can tatlı 
olduğu için bu göreve talip olmamışlardır. Yoksa içlerinde Vahşî gibi iyi atıcılar elbette vardı. Vahşî 
bir köle olması nedeniyle dünyada ha vardı ha yoktu. Çünkü kölelerin statüsü Arap toplumunda 
belliydi. Onlar, hayvanlar gibi alınıp satılan, hatta hayvanlardan aşağı bir seviyede tutulan hiçbir 
hakka sahip olmayan bir mal hükmündeydiler. Onun için de ölüm onun için o kadar da kötü bir son 
değildi. Başka ifadeyle bu görev onun için insanlığını, hürriyetini kazanmak anlamına geldiği için 
reddedilmeyecek kadar önemliydi. Yani bu iş her ne kadar zor olsa da Vahşî için bir umut kapısıydı. 
260 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 25-27; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 638-639. 
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sabırsızlıkla beklediği bu anı yaşatan Vahşî’ye verdi.261 Vahşî, bu vahşete neden 

olması sebebiyle Hz. Peygamber başta olmak üzere Müslümanların gönüllerinde 

büyük bir hüzne neden oldu. Özellikle Hamza Rasûlullah’ın hem amcası hem 

sütkardeşi hem de bir nevi sağ kolu olması hasebiyle bu tablodan en çok Hz. 

Peygamber, müteessir oldu. Cesetlerin tanınamaz bir halde olması vahşetin boyutu 

gözler önüne sermektedir. Kanaatimizce ölüm listesinde Vahşî’nin adının 

geçmesinde en önemli etken budur. Görüldüğü gibi Vahşî, bir nevi kiralık bir kâtil 

gibi özgürlüğüne karşılık kendisine verilen görevi yerine getirmiştir. 

İbn Hişâm’ın Muhammed b. Ca’fer b. Zübeyr’den aktardığı rivayete göre Hz. 

Peygamber, Hamza’nın hunharca parçalanmış cesedini görünce: “Şayet Safiyye’yi 

hüzünlendirmek ve benden sonra bir sünnet olur endişesi olmasaydı onu (Hamza’yı) 

yırtıcı hayvanların karınlarına ve kuşların kursaklarına girene kadar o şekilde 

bırakırdım.”262 Diğer bir rivayette ise Hz. Peygamber: “Allah’ın rahmeti üzerine 

olsun! Sen, akrabayı gözetir ve çok hayır işlerdin. Senden sonra insanların üzüntüsü 

olmasaydı çeşitli varlıkların karnından haşroluncaya kadar seni –bu halinle- terk 

etmek isterdim.”263 buyurarak hem endişesini hem de olayın kabul edilemezliğini 

ifade etti. Bu psikolojinin doğal bir sonucu olarak Rasûlullah: “Şayet Allah, Kureyş’a 

karşı beni herhangi bir yerde muzaffer kılarsa muhakkak onlardan otuz adamın 

cesedini böyle yapacağım.”264 Ebû Hureyre’den gelen tarike göre ise: “…70 kişiye 

müsle yapacağım…”265 buyurarak tepkisini gösterdi.  Hiç kuşkusuz bu tepki 

psikolojik olup bir anlık reflekstir. Çünkü olayın sıcaklığı üzerinde iken yakını olan 

bir insan’ın böyle sözleri söylemesi doğaldır. İnsanın doğasında sevdiklerine yapılan 

her türlü saldırıya misilleme yapma isteği vardır. Hz. Peygamber de bir insan 

olduğuna göre onun bu sözleri acayip karşılanmamalıdır.  Yani böyle sözler, 

Peygamber de olsa etten, kemikten yaratılmış her insan’ın ağzından çıkması 

mümkündür. Ancak, Hz. Peygamber musibet karşısında diğer insanlara nazaran daha 

dirayetli ve sabırlı olduğu bir realitedir. Rasûlullah’ın sarsılmaz bu yapısını doğrular 

değerlendirmeler de bulunmaktadır. Şöyle ki İbn Hacer:  Bezzâr ve Taberani’nin 
                                                           
261Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246-247; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 43. Mekke’ye döndükten sonra Hind, 
ayrıca 10 dinar daha ona vermiştir. Bkz. Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246-247. 
262 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. 
263 Said Havva, el-Esâsü fi’s-Sünne, II, s, 275. 
264 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. 
265 Said Havva, el-Esâsü fi’s-Sünne, II, s, 275. 
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zayıf bir isnadla bu rivayetin Ebû Hureyre’den rivayet edildiğini zikretmektedir. Bu 

değerlendirmeye göre zaten problem ortadan kalkmaktadır. Ancak biz, bazı 

çevrelerin lanse ettikleri herkese gül veren, kızmayan, sinirlenmeyen bir Peygamber 

anlayışına katılmıyoruz. İbn Hişâm’ın aktardığı şu bilgi Rasûl-i Ekrem’in bu sözleri 

nasıl bir psikoloji içinde söylediğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Hz. 

Peygamber, amcasının tanınamaz vaziyetteki cesedi başında iken : “Bu zamana 

kadar asla böyle bir musibetle karşılaşmamıştım. Ya da böyle bir musibet bu güne 

kadar bana isabet etmemişti. Ve burası kadar bana hiç bir yer ağır, gelmemişti.”266 

buyurması yüreğinin fevkale amca acısıyla yandığını göstermektedir. Aynı şekilde 

Müslümanlar, Rasûlullah’ın amcasına yapılan insanlık dışı hareket ve hakaret 

nedeniyle hüzünlenip kızdığını, öfkelendiğini görünce: “Allah’a yemin olsun ki! 

Şayet Allah, onlara(müşriklere) karşı ilerde bir üstünlük, zafer verirse o zamana 

kadar Araplardan hiçbir kimseye yapılmamış bir şekilde onlara kesinlikle müsle 

yapacağız.”267 demekten kendilerini alamamışlardır.  

Hz. Peygamber’in Müşriklerden otuz ya da yetmiş kişiye müsle yapacağına 

dair yemin etmesi üzerine Allah’u Teâla: “Eğer ceza verecekseniz, size yapılan 

işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, and olsun ki bu, sabredenler için 

daha hayırlıdır.”268 ayetini indirmek suretiyle Rasûl-i Ekrem’in duygusal bir tepki 

olarak söylemiş olduğu yukarıdaki sözleri nedeniyle kendisini uyardı. Bu ayet 

üzerine hatasını anlayan Hz. Peygamber, yemininden dolayı keffaret vererek 

yukarıdaki ahdinden vazgeçti.269 Rasûlullah, af ve sabır yolunu tercih ederek 

ashâbına da bunu tavsiye etti. Şöyle ki Ümmetine ölülere müsle yapmalarını 

yasakladı.270  

Vahşî’nin Hz. Hamza’yı şehit etmesi akabinde cereyan eden yukarıdaki 

olayları detaylı bir şekilde anlatmamızın nedeni: Hz. Peygamber tarafından fetih 

günü kanı heder edilen Vahşî’nin kaynaklarda öldürülmesine neden olarak 

gösterilebilecek en önemli olay bunun olmasıdır. Bu nedenle de konumuzun daha iyi 

anlaşılması için bu ayrıntıyı vermeyi gerekli gördük. Çünkü Vahşi’nin Hz. 

                                                           
266 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. “ لن اصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفا قط اغيظ إلي من هذا” 
267 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. 
268 Nahl 16: 126. 
269 Said Havva, el-Esâsü fi’s-Sünne, II, s, 275. 
270 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. 



 

 

220 
 
                                                                                                                                                                  

Hamza’nın katli dışında herhangi bir olumsuz olayda adının geçmemesi, daha 

doğrusu kaynaklarda böyle bir bilgiye bizim ulaşamamış olmamız nedeniyle bu 

ayrıntı bize göre son derece önemlidir. Şöyle ki Hz. Peygamber acaba sadece bu 

nedenle mi Vahşî’nin kanını heder etmiştir? Yoksa bizim ulaşamadığımız başka 

nedenler de mi var? Yaptığımız çalışma sonucunda ulaştığımız sonuç Hz. Hamza’nın 

katli ve akabinde ki vahşet onun öldürülmesi için neden olarak görünse de bazı 

sorulara tutarlı cevap bulamamış olmamız nedeniyle içimiz tam tatmin değildir. 

Acaba niçin Rasûl-i Ekrem, onun canını bazı olaylar (Hebbâr b. Esved ve Ka’b b. 

Züheyr)’de olduğu gibi sıcağı sıcağına kanını heder etmemiştir? Yukarıdaki tepkisi 

ve andına karşı böyle bir emri vermemiş olması kanaatimizce son derece 

düşündürücüdür. Çünkü neden Hz. Peygamber onun kanını heder etmek için yaklaşık 

beş yıl bekledi. Burada iki ihtimal ortaya çıkmaktadır. Birincisi onun öldürülmesi 

hakkında ileri sürülen rivayetler zayıftır. Ya da bizim ulaşamadığımız sonraki önemli 

başka suçları gereği ölüm emri verildiği için bu rivayetler sahihtir. Hadis 

kaynaklarında (Kütüb-i Sitte) başta olmak üzere, İslâm Tarihinin ana kaynakları olan 

İbn Hişâm, İbn Sa’d, Taberî ve İbn Kesîr’in271 onun ismini umumi aftan istisna 

edilen kişiler arasında zikretmemiş olması birinci görüşü destekler niteliktedir. 

Vâkıdî ve İbnü’l-Esîr ise onu öldürülmesi emredilen kişiler arasında 

zikretmektedir.272 Vahşî’nin kanı heder edilenler arasında zikreden kaynaklarda onun 

Hz. Peygamber tarafından neden görüldüğü yerde öldürülmesi istendiği 

zikredilmemiştir. Kaynakların aktardıkları bilgilere bakıldığında hakkında ölüm emri 

verilmesinin nedeni Hz. Hamza’yı öldürmesi anlaşılmaktadır. Kanaatimizce onun 

isminin kanı heder edilenler arasında aktaranlar, Rasûlullah tarafından öldürülmek 

istenmiş olacağı kanaatinden yola çıkılarak adını zikretmişlerdir. Çünkü fetih gibi on 

binin üzerinde bir katılım olan olayda Vahşî’nin ismi hakkında kaynakların 

çoğunluğunda bir bilginin olmaması bizim kanaatimizi güçlendirmektedir. Şayet 

öldürülmesi emredilmiş olsaydı hadis kitaplarında zikredilirdi. Hadi bazı tereddütler 

taşıması dolayısıyla zikredilmemiş olsun. O zamanda en azından birçok tarih 

kitabında makul olarak zikredilmesi gerekirdi. Ancak görüldüğü gibi 

                                                           
271 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40–42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Taberî, et-Târih, III, s, 58-61; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 297-298. 
272 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 285; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 125. 
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zikredilmemiştir.273 Vahşî, fetih günü geçmişte işlediği cürüm nedeniyle 

Müslümanların ona kin beslediğini bildiği için öldürüleceğinden korkarak Tâif’e 

kaçtı. Bir sene’ye yakın orada kaldı. Taif’liler Müslüman olmaya karar verince dünya 

artık ona dar gelmeye başladı. Şam veya Yemen şehirlerinden birine gitmeye karar 

verdiği bir sırada Taif’li biri: “Yazıklar olsun sana! Allah’a yemin olsun ki O (Hz. 

Muhammed), Kelime-i Şehadet getirerek dinine giren hiçbir kimseyi öldürmez.”274 

diyerek ona ümit verdi. Bir diğer görüşe göre ise “De ki: “Ey kendilerine kötülük 

edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah 

günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhametlidir.”275 ayeti 

üzerine Vahşî, kendisinin bağışlanacağına kanaat getirerek Medine’ye gelerek 

Müslüman olmaya karar verdi.276  Daha sonra Vahşî, Taif’li bir grup içerisinde 

gelerek Müslüman oldu. Hz. Peygamber, ona amcasını nasıl öldürdüğünü 

anlatmasını istedi. Vahşî’de onu nasıl öldürdüğünü detaylı bir şekilde anlatınca 

Rasûl-i Ekrem çok duygulandı. Buna bağlı olarak Rasûlullah, gözüne fazla 

görünmemesini ona emretti.277  

Vahşî, Müslüman olduktan sonra İslâm’a en önemli hizmeti hiç kuşkusuz Hz. 

Peygamber vefat ettikten sonra Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Müseyleme’yi 

Hz. Hamza’yı öldürdüğü mızrakla öldürmesi olmuştur. Bu olayın onun için son 

derece önemli ve anlamlı olduğunu şu sözlerinden anlaşılmaktadır: “Ben, Cahiliyye 

döneminde(Müşrik iken) Rasûlullah’tan sonra insanların en hayırlısını(Hamza’yı); 

Müslüman olduktan sonra ise insanların en şerlisi olan (Müseyleme’yi) de ben 

öldürdüm. ”278 Vahşî, bu sözüyle Uhud gün Müslümanların kalbinde açtığı yarayı, 

                                                           
273 Ayrıca şu sorulara da tatmin edici cevaplar bulunamamaktadır. Vahşî’yi bu işe teşvik eden sahibi 
Cübeyr b. Mut’im’in hakkında ölüm emrinin de verilmiş olması gerekmez miydi? Sadece hürriyeti 
için bu görevi kabul etmekten başka çaresi olmayan Vahşî’nin suçu diğerlerinden daha mı ağırdı? 
Ancak bu sorular, onun masum olduğunu göstermez. O da suçludur. Bizim burada anlatmak 
istediğimiz o cezalanırken işin asıl mimari, suç ortağı niçin cezalandırılmamıştır? Bu sorulara onun 
ismini kanı heder edilenler arasında zikreden kaynaklarda tutarlı ve tatmin edeci cevap bulamadık. 
Buna bağlı olarak bir de daha sahih kaynakların onun ismini zikretmemesi sebebiyle bizde oluşan 
kanaat, onun kanı heder edilenler arasında olmama ihtimali daha yüksektir. En iyisini Allah bilir. 
274 İbn Hişâm, es-Sîre,  III, s, 26-27; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 639. 
275 Zümer 39: 53. 
276 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI, s, 501. 
277 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 285; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 27; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 460; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 125. 
278 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 285;  İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 27; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 638; 
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, III, s, 268. Kaynaklarda Müseyleme’yi Ensâr’lı bir 
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büyük bir fitnenin başını Yemame’de öldürerek tedavi ettiğini düşünmektedir. Bizde 

bu düşünceye katılıyoruz. Bir diğer hizmeti de Münâfıkların, İslâmiyet’e zarar 

vermek için inşa ettikleri “Dırar mescidinin”yıkılmasına iştirak etmesidir.279  

Müslüman olduktan sonra Vahşî, böyle yararlı işleri yanında İslâm’ın 

yasakladığı günah fiillerden biri olan içki içmekten kendini bir türlü geri 

alamamıştır.280 Şöyle ki Belâzürî ve İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiye göre içki içmesi 

nedeniyle kendisine sopa vurulan ilk kişi Vahşî’dir.281 İbn Hişâm ise onun içki 

içmesi nedeniyle ona had cezası uygulandığını ve bu suçu sebebiyle de “Divan”’dan 

çıkarıldığını aktarmaktadır. Bu olay üzerine Hz. Ömer’in söylediği: “Bildim ki 

Allah’u Teâla Hz. Hamza’nın kâtilinin –yakasını- bırakmadı.”282sözü manidardır. İbn 

Şihâb, Vahşî’nin içki nedeniyle öldüğünü aktarmadır.283 

 

6. Abdullah b. Zibe’râ (عبد اهللا بن الزبعرى) 

Abdullah b. Zibe’râ, Cahiliyye devrinin en ediplerinden birisi olup tam 

künyesi; Abdullah b. Zibe’râ b. Adiyy b. Kays b. Adiyy b. Sa’d b. Sua’d284 b. Sehm 

b. Amr b. Husays b. Ka’b b. Lueyy b. Ğâlib b. Fihr’di.285 Künyesi ise Ebû Sa’d 

idi.286 İbn Zibe’râ, Kureyş kabilesinin Sehm boyuna mensup olup287 doğumu, 

çocukluğu ve ölümü hakkında kaynaklarda her hangi bir bilgiye ulaşamadık. O, hem 

cahiliyye döneminin hem de cahiliyye sonrası Kureyş kabilesinin en meşhur 

                                                                                                                                                                     
müslümanın öldürdüğüne dair rivayetlerde vardır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 285;  İbn Hişâm, es-
Sîre, III, s, 27; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 638-639.  
279 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, s, 404-405. Diğerleri: Mâlik b. Duhşum, Ma’n 
b. Adiyy ve Amir b. Seken’dir. Bkz: Aynı dipnot. 
280 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 28; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 638. 
281 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 460; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 125. 
282 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 28. 
283 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe,  IV, s, 638-639. 
284 İbn Hişâm, Abdullah b. Zibe’râ’nın künyesini aktarırken dipnotta onun künyesiyle ilgili olarak bir 
düzeltme de bulunmaktadır. Şöyle ki: İbn Zibe’râ’nın başvuru kaynaklarında doğru künyesinin 
“…Sa’d b. Sehm…” olduğunu aktarır. Bu yanlışın Kâtiplerden veya İbn İshâk’tan kaynaklaşmış 
olabileceğini vurgulamaktadır. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 59. İbn Abdi’l-Berr’de İbn Hişâm’ın bu 
açıklamasını doğrulamaktadır. Şöyle ki onun künyesini şöyle aktarmaktadır: Abdullah b. Zibe’râ b. 
Kays b. Adiyy b. Sa’d b. Sehm el-Kuraşî es-Sehmi’dir.  Bkz:  İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 901. 
285 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 59. İbnü’l-Esîr, Abdullah b. Zibe’râ’nın künyesini İbn Hişâm’dan farklı 
olarak aktarmıştır. Daha doğrusu bazı farklılık bulunmaktadır. Şöyle ki: Abdullah b. Zibe’râ b. Kays 
b. Adiyy b. Sa’d  b. Sehm b. Amr b. Husays el-Kuraşî es-Sehmî’dir. Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 
III, s, 134. 
286 Mustafa Fayda, “Abdullah b. Ziba’râ”, DİA, I, s, 144. 
287 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134. 



 

 

223 
 
                                                                                                                                                                  

şâirlerinden biriydi.288 Babasının adı, Zibe’râ; annesi adı ise Âtike bnt. Abdullah 

idi.289  Hakkında “Kureyş kabilesi şâirlerinin–tartışmasız-  zirvesiydi, en iyisiydi.”290 

denilmesi onun şâirlikteki ustalığı, üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Muhammed b. 

Sellâm’a göre: “Abdullah b. Zibe’râ, Mekke’li şâirlerin en üstünüydü.”291 Aynı 

şekilde Kureyş ravilerine göre de: “İbn Zibe’râ, cahiliyye döneminin en (kabiliyetli) 

meşhur şâiriydi.”292 Abdullah b. Zibe’râ’nın, cahiliyye döneminde özellikle Fil 

vak’ası hakkında yazmış olduğu şiir meşhurdur.293 Hem cahiliyye hem de Müslüman 

olduktan sonra şiir yazdığı için İbn Zibe’râ, “Muhadramun” şâirler arasında yer 

almaktadır.294 O, şâirlik yeteneğini cahiliyye döneminde Rasûlullah başta olmak 

üzere Müslümanları hicvetmede kullanırdı.295 

O, Rasûlullah’a ve ashâbına diliyle ve eliyle düşmanlık eden insanlardan 

biriydi.296 Özellikle Kureyş için putperest inancının müdafaasını yapan ve bu amaç 

doğrultusunda da Hz. Peygamber ile tartışan mütekebbirlerden birisiydi. Şöyle ki 

Abdullah b. Zibe’râ, bazı sorularla Rasûlullah’ı zorda bırakmaya çalışırdı. Bununla 

da Rasûl-i Ekrem’i insanlar nezdinde küçük düşürmeyi amaçlardı. Nadr b. Hâris, 

Rasûl-i Ekrem ile girdiği münakaşalarda çaresiz kalınca Müşrikler Rasûlullah’ın bu 

üstünlüğüne çok üzülmüşlerdi. Günlerden bir gün Hz. Peygamber tartışmanın olduğu 

mekândan: “Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya 

gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. 

Hâlbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır. Orada onlara 

                                                           
288 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134. 
289 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134; İbn Abdi’l-Berr,  el-İstiâb, III, s, 901. Annesinin tam künyesi 
hakkında kaynaklarda bazı farklılıklar vardır. Şöyle ki: İbn Abdi’l-Berr, Âtike bnt. Abdullah b. Amr b. 
Vehb b. Huzâfe b. Cumah olarak aktarırken İbnü’l-Esîr, Amr, yerine Umeyr ismini kullanmaktadır. 
Ancak İbnü’l-Esîr, dipnotta işin aslını şöyle açıklamaktadır: Umeyr’in aslı Ömer b. Vehb olup matbû 
eserlerde ise Amr b. Vehb olarak geçmektedir. Diyerek bir nevi İbn Abdi’l-Berr’i doğrulamıştır.  
Ayrıntılı bilgi için Bkz: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134. 
290 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 901. 
291 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 902. Zübeyr, Muhammed b. Sellâm’ın bu fikrine itiraz etmektedir.  
Zübeyr, kendisine ulaşan şiirlerden yola çıkarak bana göre Dırâr b. Hattâb, Abdullah b. Zibe’râ’dan 
daha meşhurdur. Demek suretiyle görüşünü ifade etmiştir.  Bkz: İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 902. 
292 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 902. 
293 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 59. Abdullah b. Zibe’râ’nın Fil vaka’sı hakkında yazmış olduğu şiir için 
Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 59. 
294 Hem cahiliyye hem de Müslüman olduktan sonra şiir yazan şâirlere “Muhadramun” denmektedir. 
Bkz: Mustafa Fayda, “Abdullah b. Ziba’râ”, DİA, I, s, 144. Abdullah b. Zibe’râ’nın Fil vaka’sı 
hakkında yazmış olduğu şiirie Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, I, s, 59. 
295 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134. 
296 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 901-902. 
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inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada (hiçbir iyi haber) duymazlar..”297 

ayetlerini okuyarak ayrıldı. Bunun üzerine oradakiler Rasûlullah’a karşılık 

veremedikleri için çok üzülmüşlerdi. Bu sırada olayın sıcaklığı geçmemişken oraya 

Abdullah b. Zibe’râ geldi. Velid b. Muğîre olan biteni İbn Zibe’râ’ya: “Vallahi az 

önce Nadr b. Hâris, Abdulmüttalip’in oğlu için ne ayağa kalkabildi(üstün gelebildi) 

ne de oturabildi. ” diyerek çaresiz kaldığını haber verdi.  Devamında da Velid: “ 

Muhammed, bizim ve bizim ibadet etiğimiz putların yani ilahların cehennem’in yakıtı 

olacaklarını iddia etti.” dedi. Bunun üzerine İbn Zibe’râ: “Vallahi şayet onu (Hz. 

Muhammed’i) bulsaydım, onunla tartışırdım ve kesinliklede onu (düşüncelerimle) 

mağlup ederdim.” diyerek hem içerlendi hem de büyüklendi. İbn Zibe’râ aklına çok 

güvenen bir kimseydi. Bu sebeple de akli sorularla Hz. Peygamber’in teblîğ ettiği 

vahyi çürüteceğini sanırdı. Bu amaçla da o, Rasûlullah’ın yukarıdaki okuduğu ayet’e 

şu sorunun sorulmasını istedi: “Allah’tan başkasına ibadet edilen her şey ile onlara 

tapan herkes cehennemde midir?” Bununla İbn Zibe’râ kendilerinin cehennemde 

olmadıklarını ispat etmek için: “Biz, meleklere ibadet ediyoruz; Yahûdiler, Üzeyr’e; 

Hıristiyanlar ise Meryem oğlu İsa’ya tapıyorlar.” diyerek doğru yolda olduklarını 

aklınca ordakilere ispat etti. Abdullah b. Zibe’râ’nın bu önerisi müşrikler tarafından 

çok beğenildi. Çünkü İbn Zibe’râ onlara göre ilmine, görüşüne güvenilecek 

biriydi.298 

Abdullah b. Zibe’râ’nın yukarda aktardığımız sözü Rasûlullah’a haber 

verildiğinde Rasûl-i Ekrem: “Her kim, Allah’tan başka birisine ibadet edilmesini 

isterse, severse O, ibadet ettiği şeyle beraberdir. Çünkü onlar ancak şeytanlara 

tapıyorlar ve onlara ibadet etmeyi şeytanlar emretmiştir.”299 buyurarak İbn 

Zibe’râ’nın mesnetsiz küfür dolu sorusunun yanlışlığını ortaya koydu. İbn Zibe’râ 

güya bu sorusuyla kendilerinin cehenneme gitmelerinin imkânsız olduğunu bunu da 

Hz. İsa ve Üzeyr Peygamberlere tapan Hıristiyan ve Yahûdiler’in de ilahi dinler 

oldukları bilgisine dayanarak bu iddiada bulunmuştur. Abdullah b. Zibe’râ’nın bu 

iddiası üzerine Cenâb-ı Hak: “Yaptıklarına karşılık tarafımızdan kendilerine güzel 

âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. 

                                                           
297 Enbiya 21: 98-100. 
298 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 9-10. 
299 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 10. 
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Bunlar onun (Cehennemin) uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler 

içinde ebedî kalırlar.”300 ayetlerini indirerek onun büyük bir bühtan içerisinde 

olduğunu ortaya koydu.301 Allah’u Teâla, İbn Zibe’râ’nın öncülüğünü yaptığı 

müşriklerin melekler hakkında ileri sürmüş oldukları iddiaları nedeniyle de onları 

kınamıştır.302 Abdullah b. Zibe’râ’nın Hz. İsa ve Üzeyr hakkındaki görüşleri Velid b. 

Muğîre başta olmak üzere orada hazır bulunan Mekke’li müşriklerin çok hoşlarına 

gitti. Çünkü onlar bu görüşü Hz. Peygamber ile yaptıkları ve yapacakları mücadelede 

kendi davalarının haklılığını ispatlayacak bir delil olarak görüyorlardı. Onların bu 

tavrı Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Meryem oğlu İsâ,( İbn Zibe’râ 

tarafından ) bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin (hemen ondan bir delil 

bulduklarını sanarak) bağrışmaya başladılar.”303 Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere 

İbn Zibe’râ’nın görüşleri hakkında birçok ayet nazil olmuştur.  

Abdullah b. Zibe’râ, var olan bütün birikimini Fetih gününe kadar İslâm 

davetinin ilerlemesini durdurmak için kullanırdı. Kureyş’in ileri gelen kanaat 

önderlerinden olan İbn Zibe’râ’nın Müslüman olmadan önce yazmış olduğu 

şiirlerinde İslâm düşmanlığı açıkça göze çapmaktadır. İbn Hişâm’ın ayrıntılı olarak 

aktardığı şiirlere bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. Konumuzun hacmini 

aşacağı için bazı bölümlerini zikretmekle yetineceğiz. Abdullah b. Zibe’râ’nın 

yazdığı şiirlerde putlar hakkında övünerek “şerefli miras” olarak bahsetmesi onun 

nasıl bir müşrik olduğunu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.304 İbn Zibe’râ, Hz. 

Ebû Bekir’e yazdığı reddiye ile de ona dil uzatarak onu incitir,305 buna karşılık 

                                                           
300 Enbiyâ 21: 101-102. 
301 İbn Kesîr, Tefsir, X, s, 5385-5390. 
302 Enbiyâ 21: 26-29. Meâlen: “Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan 
münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. O'ndan (emir almazdan) önce 
konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler. Allah, onların önlerindekini de, 
arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan 
başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan -tir tir- titrerler! Ve içlerinden her kim ben 
ondan başka bir ilâhım (Ben, Allah'tan başka bir tanrıyım) derse biz onu cehennemle cezalandırırız. 
İşte biz, zalimleri böyle cezalandırırız.” İbn Hişâm, bu ayetlerin İbn Zibe’râ’nın da içerisinde 
bulunduğu müşrik bir topluluk hakkında indiğini belirtmiştir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 10. 
303 Zuhruf 43: 57. 
304 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 183; III, s, 78-80. 
305 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 183. 
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Bedir’de öldürülen Kureyş’liler hakkında övücü mersiyeler yazarak müşriklerin 

hüzünlerini hafifletirdi.306 

Abdullah b. Zibe’râ, Uhud savaşına asker toplamak amacıyla çeşitli kabilelere 

gönderilen dört kişiden birisiydi.307 Özellikle de onun şâirlik yeteneği bunda etkili 

olmuştur. Heyettekilerin çoğunluğunun şâirlerden oluşması bunun delilidir. Çünkü 

şâirler aynı zamanda etkili konuşan birer hatip olmaları sebebiyle kitleleri etkilemede 

son derece mahir ediler. Çünkü o dönemin şartları göz önüne alındığında kitleleri 

yönlendirme noktasında şâirler, başı çekerlerdi. Onların destek verdiği taraf kendine 

daha kolay taraftar bulabilmekteydi. Abdullah b. Zibe’râ’nın, Kureyş ordusuna 

destek toplamak için yaptığı bu çalışma ve gayreti onun İslâm daveti aleyhindeki 

çalışmalarda aktif görev aldığının bir göstergesidir. Yani o pasif bir İslâm düşmanı 

değil; diliyle, eliyle, malıyla İslâm davası aleyhinde mücadele eden aktif bir İslâm 

düşmanıdır. İbn Zibe’râ gibi şâirler, asabiyet duygularını ön plana çıkararak söylemiş 

oldukları şiirler aracılığıyla Mekke’li müşrikler, kısa zamanda Bedr’in intikamını 

almak için büyük bir ordu topladılar. Kısa bir zamanda büyük bir ordu 

hazırlanmasında İbn Zibe’râ ve Ebû Azze başta olmak üzere diğer müşrik şâirlerin 

kışkırtıcı şiirleri bunda etkili olmuştur. İbn Zibe’râ, Uhud savaşına bilfiil iştirak 

ederek bu savaşta sahâbeden Abdullah b. Seleme’yi şehit etti.308 İbn Zibe’râ, bu 

savaştan sonra söylediği şiirinde Bedr’in rövanşını aldıklarını ve Mekke’li askerlerin 

kahramanca savaştıklarını hatta son olarak şayet iyi bir hamle yapabilselerdi 

beklenen neticeyi alacaklarını söyleyerek hem övünmekte hem de son darbeyi 

indiremedikleri için de hayıflanmaktadır.309  Abdullah b. Zibe’râ, Hendek savaşı 

hakkında söylediği şiir Müslümanların o zaman ki koşulları ve özellikle İslâm 

düşmanlarının Medine’ye hangi amaçla geldikleri hakkında bilgi vermesi açısından 

önemlidir: “Şayet hendekler olmasaydı, (Müşrik ordusu), onların (Müslümanların) 

hepsini, aç kuşlara ve kurtlara öldürülmüş halde bırakarak ayrılırlardı.”310 Onun bu 

                                                           
306 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 290–291. İbn Hişâm, bu şiirin, İbn Zibe’râ’ya değil de E’şâ b. Zürâra b. 
Nebbâş’a ait olduğunun rivayet edildiğini de belirtmektedir. Aynı dipnot. 
307 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 186. Diğerleri: Amr b. As, Hubeyra b. Ebî Vehb ve Ebû Azze’dir.  
308 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 259. 
309 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s,78–79, 83–84.  İbn Zibe’râ, şiirin devamında şayet Uhud dağı eteğindeki 
mağara olmasaydı Müslümanların (Hz. Peygamber’i kastederek) Ahmet’i terk ederek kaçacaklarını 
iddia etmektedir. 
310 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 175-176.  
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mersiyelerine Hassân b. Sâbit ve Ka’b b. Mâlik karşılık verirlerdi.311 Abdullah b. 

Zibe’râ’nın Müslüman olmadan önce söylemiş olduğu şiirlerin çoğu içerik olarak 

İslâmiyet ve Hz. Peygamber aleyhinedir.312  

Abdullah b. Zibe’râ, fetih günü bazı Mekke’li müşrikler gibi öldürülmekten 

korkarak Hübeyre b. Vehb ile birlikte Necrân’a kaçtı.313 Onun öldürülme korkusuyla 

Mekke’yi terk ederek kaçması sonunun, akıbetinin ne olacağını tahmin etmesi 

açısından manidardır. Yani geçmişte işlemiş olduğu suçlar nedeniyle kendince 

öldürüleceğini düşünerek kaçmaya karar vermiştir. Suçlunun bu sonuca kendince 

ulaşması cezayı fazlasıyla hak ettiğinin bir göstergesidir. İbnü’l-Esîr, onun 

öldürülmesine neden olarak; Mekke döneminde Hz. Peygamber’i hicvetmesini 

göstermekte ancak hicv’in nasıl, ne derece ve hangi boyutta olduğu noktasında 

herhangi bir bilgi aktarmamaktadır.314 Hicv kelimesi anlam olarak içerisinde kabul 

edilmesi mümkün olmayan kaba sözleri barındırması nedeniyle kişilik haklarına 

yönelik bir saldırı olduğu aşikârdır.  

Abdullah b. Zibe’râ’nın, Mekke döneminde Hz. Peygamber’e yaptığı eziyet 

ile İslâm aleyhinde yaptığı zararlı faaliyetleri detaylı bir şekilde aktaran İbn Hişâm’ın 

onu fetih günü can emniyeti kaldırılan insanlar arasında zikretmemesi akla doğal 

olarak şu soruları getirmektedir: Gerçekte Rasûlullah’ın öldürülmelerini emrettiği 

kişiler arasında İbn Zibe’râ var mı? Yok mu? Varsa niçin yukarıda adlarını 

verdiğimiz ilk dönem İslâm kaynakları onun ismini zikretmemişlerdir. Bizim yapmış 

olduğumuz araştırmalar sonucunda ulaşmış olduğumuz kanaat şudur. Abdullah b. 

Zibe’râ, Mekke döneminde Hz. Peygamber ve özellikle fikirleriyle cahil insanların 

kafalarında İslâmiyet hakkında oluşturmuş olduğu şüphe tohumlarıyla İslâm dinine 

zarar vermiştir. Her ne kadar onun mesnetsiz iddiaları, fikirleri çürük olsa da yukarda 

belirttiğimiz gibi ümmi bir toplumda tahribatı kısa süreli de olsa son derece büyük 

olmuştur.  İbn Zibe’râ, geçmişte işlemiş olduğu bu suçlar nedeniyle zihin dünyasında 

öldürüleceğine kesin gözüyle bakıyordu. O dönemin savaş hukuku gereği bu 
                                                           
311 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 78–84,  176-179; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 902. 
312 Mustafa Fayda, “Abdullah b. Ziba’râ”, DİA, I, s, 144. Abdullah b. Zibe’râ’nın Cahiliyye 
döneminde söylediği şiirler, yoğunlukla Hz. Peygamber ve İslâmiyet aleyhinde olduğu için raviler 
tarafından önemli görülmemiştir. Bu, düşünce onlarda gerekli hassasiyet gösterilmemesine neden 
olmuştur. Dolayısıyla da Abdullah b. Zibe’râ’nın cahiliyye dönemindeki şiirlerinin çoğunluğu tarihin 
tozlu sayfalarına terk edilmiştir. Bkz: Mustafa Fayda, Abdullah b. Ziba’râ”, I, s, 144. 
313 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134; İbnü’l-Esîr, el Kâmil, II, s, 125. 
314 İbnü’l-Esîr, el Kâmil, II, s, 125. 
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tespitinde de haksız değildi. Bu öldürülme düşüncesinin onda oluşturmuş olduğu 

yoğun baskı sebebiyle o, Necrân’a kaçtı. İbnü’l-Esîr’in onun ismini kanı heder edilen 

kimseler arasında zikretmesinde İbn Zibe’râ’nın suçluluk psikolojiyle Mekke’den 

kaçmış olması etki olmuştur. Kısaca İslâm tarihinin ana kaynakları olan İbn Hişâm, 

Vâkıdî, İbn Sa’d, Taberî, İbn Kesîr ve Hadis kaynakları Abdullah b. Zibe’râ’nın 

adını fetih günü öldürülmeleri emredilen kişiler arasında zikretmemişlerdir. 

Dolayısıyla da kaynakların çoğunluğu Fetih günü onun kanının heder edilmediği 

noktasında müttefiktir..315  

Abdullah b. Zibe’râ’nın kaçtığı Necrân’da ne kadar kaldığı noktasında 

kaynaklarda detaylı bir bilgi bulamadık. Ama bu sürenin uzun olmadığı aşağıda 

anlatacağımız rivayetlerden özellikle de onun gelip özür içerikli bir şiir söyleyerek af 

dilemesinden anlaşılmaktadır. İbn Hişâm, Hassân b. Sâbit’ten aktardığı rivayete göre, 

İbn Zibe’râ Necrân’da bulunduğu sırada İslâm şâiri olan Hassân b. Sâbit, içerik 

olarak dokunaklı tek bir beyitle ona (taş) attı. Hassân bu şiirinde: “Kınaması, buğz 

etmesi sana helal olan bir adamı yok etme. (çünkü) o Necrân’dan kötü, adi bir 

yaşantı, geçim içerisinde yaşamaktadır.”316 İbn Zibe’râ, Hassân’ın kendisine ulaşan 

bu şiiri ile Kureyş’in ileri gelen liderlerinin Müslüman olduğu ve kendilerine eman 

verildiği haberi kendisine ulaştıktan sonra317 Müslüman olmaya karar verdi. Bu 

düşüncesini gerçekleştirmek için yola çıkmaya hazırlandığı sırada birlikte 

Mekke’den kaçtıkları yol arkadaşı olan Hübeyre b. Vehb : “Ey amcamın oğlu! 

Nereye gitmek istiyorsun? ”diye bir soru sorunca İbn Zibe’râ: “Vallahi Muhammed’e 

gitmek istiyorum.” dedi. Aldığı cevaba inanamayan İbn Vehb: “Sen, 

ona(Muhammed’e) tabi olmayı mı istiyorsun?” diyerek hayretini ifade edince İbn 

Zibe’râ: “Evet” dedi.  Beklemediği bu cevaplar karşısında Hübeyre b. Vehb: “Keşke 

senden başkasını yol arkadaşı edinseydim. Vallahi zannım odur ki sen Muhammed’e 

ebedi bağlı kalmazsın.” diyerek rahatsızlığını ortaya koydu. Onun geleceğe yönelik 

bu kanaati üzerine İbn Zibe’râ önce: “Bu, senin görüşündür.” diyerek İbn Vehb’in 

geleceğe yönelik görüşüne katılmadığını ifade etti. Daha sonra da gerekçesini: 

“Ailemle birlikte insanların en hayırlısı ve en iyisi olan amcamın oğlu(Muhammed’i) 
                                                           
315 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 136; 
Taberî, et-Târih, III, s, 58-61; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 297-298.  
316 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 48; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 902. 
317 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 48. 
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terk edipte, bırakıp da hangi şey (gerekçe) için Hâris b. Ka’b oğullarıyla birlikte 

ikamet edelim.”318sözleriyle ortaya koydu.  

İbn Zibe’râ’nın uzun yıllardır yakın dostu ve arkadaşı olan Hübeyre b. 

Vehb’in yukarıdaki şaşkınlık ifade eden bu soruları konuyu daha iyi anlamamız 

noktasında bizlere bazı ipuçları vermektedir. Şöyle ki İbn Vehb’i böyle bir soru 

sormaya iten saikler nelerdir? Acaba İbn Zibe’râ, geçmişte İslâm dini hakkında 

zararlı faaliyetlerde bulunmasaydı böyle bir soruya muhatap olur muydu? 

Kanaatimizce olmazdı. Çünkü İbn Vehb’in ilk olarak sorduğu “.Nereye gitmek 

istiyorsun? ” sorusuna İbn Zibe’râ’nın “Muhammed’e gitmek istiyorum.” cevabı 

karşısında normal olarak gelecek soru niçin, neden olmalıdır. Ama rivayetten de 

açıkça görülmektedir ki böyle bir soru yönetilmemiştir. Buna karşılık “Sen, 

Muhammed’e tabi olmayı mı istiyorsun?” gibi bir soru içerdiği anlam vurgu olarak. 

Geçmişteki davranışlardan sonra onun yüzüne nasıl bakacaksın anlamını dolaylı 

olarak içerisinde barındırmaktadır. İbn Vehb, İbn Zibe’râ’nın bu değişimine bir türlü 

inanamamaktadır. İbn Vehb’in bu soruları bir nevi İbn Zibe’râ’nın nasıl bir İslâm 

düşmanı olduğunun itirafıdır.  

Abdullah b. Zibe’râ, Hz. Peygamber Mekke’de ashâbıyla oturduğu bir anda 

İbn Zibe’râ çıkageldi. Sohbet esnasında Rasûl-i Ekrem onu görünce: “Bu, İbn 

Zibe’râ’dır! Yüzünde İslâm’ın nuru var.”319 buyurarak onu güzel bir şekilde 

karşıladı. Abdullah b. Zibe’râ, huzuru saadete girdikten sonra Rasûlullah’a selam 

verdi. Sonra da Kelime-i Şehâdet getirerek Müslüman oldu. Ayrıca kendisini 

hidayet’e erdiren Allah’a hamd etti. İbn Zibe’râ daha sonra, geçmişteki hatalarını 

kısaca şöyle itiraf etti: “Sana karşı binekli(at ve deve’ye binerek) ve yaya olarak 

düşmanlık ettim. Sonra bu düşmanlıkları hatırlayarak (öldürülmekten) korkup 

Necrân’a kaçtım. Ve İslâm’a da ebedi olarak Müslüman olmayı düşünmüyordum. 

Ancak Allah, benim için daha hayırlısını diledi. Kalbime İslâm’ın nurunu, sevgisini 

attı. Ben, (bu iman nurunun verdiği yeni ruhla) içinde bulunduğum sapıklığı, dalaleti 

anladım. Öyle ki kendisine kimin ibadet edip kimin ibadet etmediğini bilmeyen 

(putlara) bir taş parçasına akıl sahibi insanların tapmalarının ve kurban 

                                                           
318 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 274. 
319 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 274; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459. 
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kesmelerinin (aslında) boş ve manasız olduğunu anladım.”320 diyerek yaptıklarından 

pişmanlık duyduğunu ortaya koydu. İnsanları kazanmayı, affetmeyi öncelikli hedef 

kabul eden Hz. Peygamber: “İslâm’ı sana hidayet vererek nasip eden Allah’a hamd 

olsun. Şüphesiz İslâm kendinden önce yapılan (hataları) siler!”321 buyurmak 

suretiyle onun içten ve samimi itiraflarla dolu özrünü memnuniyetle kabul etti.322  

Vâkıdî’nin detaylı olarak aktarmış olduğu bu bilgi üzerinde konumuzun daha 

iyi anlaşılması için bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Şöyle ki kanı heder 

edilenler arasında bazı kaynaklarca ismi zikredilen Abdullah b. Zibe’râ’nın dönüşü 

akabinde Hz. Peygamber’in ashâbıyla bulunduğu bir mecliste yaptığı özür sadedinde 

konuşma esnasında oradaki sahâbelerden hiçbirinin öldürmek için ileri atılmaması ya 

da Rasûlullah’tan izin istememesi bizce manidardır. Yani öldürülmesi emredilen 

Ka’b b. Züheyr için harekete geçmek isteyen ashap niçin İbn Zibe’râ için her hangi 

bir harekette bulunmamıştır? Suçlu ise ikisi de suçlu hatta düşmanlığın boyutu ve 

süresi düşünüldüğünde İbn Zibe’râ’nın daha azılı bir İslâm düşmanı olduğu 

görülecektir. Bu tespitten sonra akla doğal olarak şu sorular gelmektedir. Benzer bu 

iki olay karşısında ashap niçin farklı tepkilerde bulunmuştur? Yoksa İbn Zibe’râ her 

ne kadar suçlu olmuş olsa da Hz. Peygamber tarafından öldürülmesi emredilen 

kimseler arasında zikredilmemiş midir? Buna benzer sorular çoğaltılabilir. Ancak biz 

fazla uzatmadan esas konuya girmek istiyoruz. Ashap’ın bu tavır değişikliği bize 

bazı ipuçları verdiği bir gerçektir. O da kanaatimizce şudur. Abdullah b. Zibe’râ, 

yukarda da detaylı olarak aktardığımız gibi doğrudan öldürülmeleri emredilen kişiler 

arasında yoktur.  

Abdullah b. Zibe’râ, Hz. Peygamber’in kendisini güzel bir şekilde karşılaması 

sonucunda çok etkilendi. O, Müslüman olmadan önce İslâm aleyhinde yaptığı zararlı 

faaliyetlerden pişman olduğunu ifade eden uzun şiirler söyledi. 323 Onun, İslâm’a 

girdiği sıra söylemiş olduğu şu şiiri en önemli şiirleri arasında yer almaktadır: “Ey 

her şeye sahip olan Melik’in Rasûlu! Benim dilim, ben bozguncu, helak edici 

olduğum, adeta şeytanla yarıştığım dönemlerde yaptığım kötülükleri düzeltecektir.  

                                                           
320 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 274. 
321 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 274-275; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459. 
322 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 459; İbnü’l-Esîr, el Kâmil, II, s, 125; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, 
s, 902. 
323 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47-48; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 902. 
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Zaten kim, şeytana meylederse onun gibi kovulur.324 Etim ve kemiğim (bütün 

bedenim) rabbime iman etti. Sonra kalbimde şahittir ki sen uyarıcısın….”325 İbnü’l-

Esîr, Abdullah b. Zibe’râ’nın bu şekilde özür beyan eden şiirini çok olduğunu 

bildirmektedir.326 Ancak edebiyat alanında onun söylediği eşsiz şaheserlerden 

günümüze ne yazık ki pek azı ulaşmıştır. Ona nispet edilerek bize kadar gelen 

şiirlerinin bazıları da şüphelidir. Yani kitaplarda Abdullah b. Zibe’râ’ya ait olarak 

aktarılan şiirlerin ona ait olduğu kesin değildir. Bu, İbn Hişâm’ın “es-Sîretü’n-

Nebeviyye” adlı eserinde İbn Zibe’râ’nın şiirlerini aktardıktan sonra düştüğü şu 

nottan anlaşılmaktadır: “Bazı âlimler bu şiirin İbn Zibe’râ’ya ait olduğunu, kabul 

etmezler,  inkâr ederler.”327 Ancak, İbn Hişâm, bu bilgiyi aktarırken hiçbir kaynak ve 

senet göstermeden aktarmıştır. Ayrıca “bazı ilim ehli” diyerek zikrettiği kesimle kimi 

ifade ettiği de belli değildir. Bu sebeplerden dolayı kanaatimizce bu bilgi 

problemlidir.  “Abdullah b. Zibe’râ” maddesini yazan Mustafa Fayda onun şiirlerinin 

tamamının İtalyan Müşteşriki P. Minganti, tarafından kitaplarda dağınık bulunan 

şiirlerinin bir araya getirilerek bir makalede neşredildiğini aktarmaktadır.328Abdullah 

b. Zibe’râ, İslâm’la müşerref olduktan sonra geri kalan hayatını iyi Müslüman olarak 

geçirmiştir. 

 

7. Ka’b b. Züheyr (آعب بن زهير ) 

Ka’b b. Züheyr, çok şâir yetiştiren bir aile olan Müzeyne kabilesine mensup 

bir kişi olup Arapların en meşhur şâirleri arasında yer alırdı. Güçlü ve yetenekli birisi 

olan Ka’b’ın tam künyesi: Ka’b b. Züheyr b. Ebî Sülmâ: Rebîa b. Riyâh b. Kurt b. 

Hâris b. Mâzin b. Halâve(خالوة)329 Halâde(خالدة)  b. Sa’lebe b. Sevr b. Huzme b. 

Lâtım b. Osmân b. Amr b. Üddi b.Tâbiha )طا بخة(  el-Müzenî’dir.330 Babası, muallâka 

şâiri Züheyr; dedesi, Ebû Sülmâ, kardeşlerinin adı ise Sâlim331 ve Büceyre’dir.332 

                                                           
324 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, s, 134; İbnü’l-Esîr, el Kâmil, II, s, 125.                                    
325 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 47. 
326 İbnü’l-Esîr, el Kâmil, II, s, 125. 
327 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 49. 
328 Mustafa Fayda, Abdullah b. Ziba’râ”,  DİA, I, s, 144. 
329 İbn Hacer, Halâve(خالوة) yerine Halâde(خالدة) olarak aktarmıştır. Bkz: el-İsâbe, III, s, 295. 
330 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 165. Ka’b b. Züheyr’in tam künyesi kaynaklarda bazı farlılıklarla 
aktarılmıştır.  Ayrıntılı bilgi için Bkz: İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 
1313. Ka’b b. Züheyr’in tam künyesinden de anlaşıldığı üzere dedesi Ebû Sülmâ’dır.  
331 Ahmet Savran “Ka’b b. Züheyr”, DİA, XXIV, İst., 2001, s, 7. 
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Ukbe ve Avvâm adında da iki oğlu vardır.333 Oğlu Ukbe’nin lakabı “el-Mudarrab”334 

olması sebebiyle Ka’b’ın künyesi “Ebü’l- Muddarrab’tır.” 335 

Ka’b’ın ailesinden dedesi, babası, kardeşi Büceyr, oğulları Ukbe ve 

Avvâm336, torunları Avvâm ve Kureyd, kız kardeşleri, 337  halaları Hansâ ile Sülmâ 

şâir’dir.338 Ka’b’ın babası sayılı Arap şâirlerinden biriydi. Kısaca o şâir ruhlu bir 

ailede dünyaya gelmiştir. Ka’b şâirlikte kardeşinden, babası ise her ikisinden daha 

üstündü.339  Ka’b, Müzeyne kabilesine mensup olmasına rağmen ailece uzun bir süre 

Ğatafanlılar’ın mahallesinde, yerleşim yerinde yaşadıkları için insanlar onu, bu 

sebeple Ğatafan kabilesine mensup birisi olarak zannediyorlardı. İbn Abdi’l-Berr, 

bunun büyük bir yanılgı olduğunu bildirmektedir.340 Onun doğumu, çocukluğu ve 

gençliği hakkında kaynaklarda herhangi sarîh bir bilgiye ulaşamadık. 

Ka’b’ın babası Yahûdi ve Hıristiyan âlimlerle oturup kalktığı için kültürlü, 

bilgili bir adamdı. Züheyr, ehli kitap din adamlarından ahir zaman Peygamberinin 

geleceğini işitmişti. Bu bilginin etkisinden olsa gerek Züheyr, görmüş olduğu bir 

rüyadan hareketle ahir zaman Peygamberinin yakında zuhur edeceğini ancak 

kendisinin onun zamanına yetişemeyeceğini anladı. Bu sebeple önemli gördüğü bu 

bilgiyi oğullarına haber vererek gelecek olan bu Peygambere tabi olmalarını onlara 

vasiyet etti.341 Babası bi’set’ten bir yıl342 önce vefat etti.343 Bu rivayete göre oğulları 

ahir zaman Peygamberinin geleceği hakkında bilgi sahibidirler. Ancak Ka’b b. 

Züheyr’in öldürülmesine neden olan etkenler ve müslüman olmasına doğru giden 

                                                                                                                                                                     
332 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 146; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; 
İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368-370. 
333 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 296; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1315. 
334 Ka’b b. Züheyr’in oğluna bu lakabın verilmesinin nedeni:  Ukbe, kaynaklarda ismi belirtilmeyen 
bir bayana aşk şiirleri söylüyordu. Bu şiirleri duyan kızın kardeşi onu öldürmek amacıyla birden çok 
kılıç darbesi vurdu.  Ancak onca kılıç darbesi vurmasına rağmen onu öldüremedi. Bu olay sebebiyle 
Ka’b’ın oğluna “el-Mudarrab” lakabı verilmiştir. Bkz: İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1315 
335 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1315; Ahmet Savran “Ka’b b. Züheyr”, DİA, XXIV, s, 7. 
336 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 296; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1315. 
337 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 443. 
338 Ahmet Savran “Ka’b b. Züheyr”, DİA, XXIV, s, 7-8. 
339 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1315; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 374. 
340 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1313. 
341 Züheyr rüyasında gökten bir ipin, urganın uzatıldığını görmüş onu tutmak için elini ona uzattığında 
bir türlü ipi tutamadığından yukarıdaki aktardığımız yargıya bunu yormuştur. Ayrıntılı bilgi için Bkz:, 
Kenan Demirayak,  “Kasîdetü’l-Bürde”,  DİA, XXIV, İst., 2001, s, 566–568; M. Asım Köksal, İslâm 
Tarihi, XVI, s, 43. 
342 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,IV, s,167; Bekir Topaloğlu, İslâm Tarihinden Yapraklar, İst.,1993,s, 146. 
343 İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 296.  
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süreç kaynaklarda Mekke fethinden sonra anlatılmaktadır.  Bu durum yukarıdaki 

vasiyetin sıhhatı hakkında güçlü şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır.344 

Ka’b ve kardeşi Büceyr, İslâm hakkında bilgi almak, Hz. Peygamber ile 

buluşup, görüşmek üzere Medine’ye doğru yola çıktılar. Medine yakınlarında 

“Ebraku’l-Azzâf” denilen mevkiye kadar birlikte geldiklerinde Büceyr, kardeşi 

Ka’b’a : “Ben, bu adamın yanına varıp gelinceye kadar sen burada koyunlarımızın 

yanında bekle. Gidip söylediği şeyleri dinleyeyim.”345 İbnü’l-Esîr, “bu adamla” onun 

Hz. Peygamber’i kastettiğini vurgulamıştır.346 Bunun üzerine Ka’b, ona: “Sen, o 

adamla –git- buluş. Ben bu arada seni bu yerde bekleyeceğim.”347 diyerek kardeşi 

Büceyre’nin Hz. Peygamber ile görüşüp onun getirdikleri hakkında bilgi edinmesini 

istedi. Bunun üzerine Büceyr, Ka’b b. Züheyr’i koyunlarının yanında bırakıp Hz. 

Peygamber’in yanına gelerek İslâm hakkında bilgi almak istedi. Bunun üzerine 

Rasûlullah, İslâmiyet’i ana hatlarıyla ona anlattı. İslâm dini hakkında en açık bilgileri 

direk birinci ağızdan dinleyip, anlayan Büceyr, Rasûl-i Ekrem hakkında söylenen kîl-

                                                           
344 Şayet gerçekte böyle bir vasiyet varsa sıcaklığını daha kaybetmemiştir. Çünkü üzerinden uzun bir 
süre geçmemiştir. Mantıkça şayet babalarında böyle bir vasiyet almış olsalardı son din hakkında bilgi 
almak için yaklaşık olarak Mekke’nin fethine kadar geçen uzun bir müddet beklememeleri gerekirdi. 
Çünkü yaklaşık yirmi sene gibi uzun bir süre bu iki kardeşten kaynaklarda bahsedilmemiş olması 
doğal olarak vasiyetin sıhhatini sorgulamamızı gerektirmektedir. Akla doğal olarak şu sorular 
gelmektedir. İslâm dininin uzun bir süre önce zuhur etmiş olmasına rağmen Züheyr’in iki oğlu Ka’b 
ve Büceyr neden Mekke döneminde gelip bu olayın aslını araştırmamışlardır? Neden Hudeybiye 
anlaşması ile Mekke’nin fethi arasına kadar bekleme gereği duymuşlardır? Burada soru soruya kapı 
aralamaktadır. Şöyle ki: Ya babalarının vasiyetini unutmuşlardır. Ya İslâmiyet’in zuhur ettiğinden 
haberleri yoktur. Ya vasiyeti dikkate almamışlardır. Ya da böyle bir vasiyet yoktur? Kanaatimizce 
birinci sorunun olma ihtimali çok zayıftır. Çünkü İslâmiyet bu zaman diliminde Hicaz bölgesi dışında 
duyulmaya ve yayılmaya başlamıştı. Onun içinde Gatafan toprakları içerisinde yaşan bu kişilerin 
birilerinden ahir zaman Peygamberi hakkında herhangi bir bilgi duymamış olmaları imkânsızdır. 
İkinci sorunun olma ihtimali vardır. Bunu destekler nitelikte günümüz ilim adamlarının görüşleri 
vardır. Meselâ Bekir Topaloğlu bu iki kardeşin Mekke’nin fethinden sonra İslâm dini hakkında 
tereddüde düştüklerini aktarır. Bu görüş tutarlı kabul edecek olursak geçen bu zaman makul bir 
şekilde izahı edilebilir. Şöyle ki babalarının ilk başta vasiyetini saçma bulmuşlardır. İslâmiyet’in bu 
kadar hızlı bir şekilde yayılması, bu dinin getiricisi olan kişinin gerçekten ahir zaman Peygamberi 
olabileceği düşüncesi fetihle birlikte zihinlerinde yer etmiş olabilir. Ancak bizim yapmış olduğumuz 
çalışmalar sonucunda ulaştığımız kanaat: Yukarıdaki vasiyete İslâm tarihinin ana kaynakları olan İbn 
Hişâm, Vâkıdî, İbn Sa’d, İbn Kesîr ve İbn Esîr’in eserlerinde de yer vermemelerinden dolayı 
kanaatimizce böyle sahih bir vasiyet yoktur.   
345 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 166; el-Kâmil, II, s, 146; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; İbn 
Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 372. 
346 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; el-Kâmil, II, s, 146. 
347 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1313-1314. 
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u kâllerin asılsız olduğunu anlayarak hemen oracıkta hiç vakit geçirmeden müslüman 

oldu.348  

Büceyr’in müslüman olduğu haberi kardeşi Ka’b b. Züheyr’e ulaştığında o, 

bundan hiç memnun olmadı. Hatta kardeşine sinirlenerek, onu bu tercihinden dolayı 

kınadı. Kardeşinin İslâmiyet’i hür iradesiyle seçmesine çok içerlenen Ka’b, kardeşini 

bundan vazgeçirmek için ona sitem dolu bir şiir yazdı. “Benden Büceyr’e bir mektup, 

mesaj götürün.”349 diye başlayan bu şiirde; onu geçmiş atalarında görmediği yeni bir 

dine girmesi nedeniyle kınamaktadır. Şöyle ki en yakınlarından annesini, babasını ve 

kendisini bu yolda görmediği halde nasıl böyle bir yola girersin diyerek ailesinin 

geçmişinde hiç de alışık olmadığı yeni bir inancı kabul etmesine bir anlam 

veremediğini soru üslubuyla ifade etmektedir. Buna kimlerin sebep olduğu 

noktasında da kendince sorusuna cevap mahiyetinde yazdığı mısralarında açıkça 

belirtmektedir. Kanaatimizce öldürülmesine birinci dereceden etken olan şiirin bu 

mısrasıdır. Bu nedenle konunun anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu 

mısrayı ayrıntılı olarak zikredeceğiz: “Ebû Bekir, dopdolu bir bardakla, kanarcasına 

seni suladı. (Kandıran bir kadehle sana içirdi ki. Me’mur-olan- da sana ondan ikinci 

kere sundu, içirdi.” 350  İbn Hişâm’ın aktardığı şiirde Hz. Ebû Bekir’in ismi 

geçmemektedir. İbn Hişâm ise bu mısraı ufak farklılıkla aşağıdaki şekilde 

zikretmiştir. “Me’mun, onunla doyarcasına, kanarcasına bir bardakla suladı ki, 

me’mun sana ondan ikinci kere de içirdi.”351 diyerek Hz. Peygamber ve Ebû Bekir’e 

ağır bir ithamda bulundu. Ka’b, yukarıdaki mısrasıyla kardeşinin Rasûl-i Ekrem ve 

Ebû Bekir tarafından kandırılarak dinini değiştirdiğini iddia etmektedir. Üstelik bu 

iddiasında onlara yakışıksız bir benzetmede de bulunarak haddi aşmıştır. Yukarıdaki 

iki ayrı mısraı karşılaştırarak ilmi kriterlere vurduğumuzda şunlar ön plana 

çıkmaktadır. İbnü’l-Esîr’in aktardığı mısrada Hz. Peygamber’i me’mur olarak 

zikretmiştir. İbnü’l-Esîr, “Me’mur” kelimesi hakkında isimlerini belirtmediği bazı 

                                                           
348 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; el-Kâmil, II, s, 146; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1314; 
İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
349 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166-167; el-Kâmil, II, s, 146; 
İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
350 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166-167; el-Kâmil, II, s, 146; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295. 
351 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368–369. Ayrıca yukarıdaki mısraı 
şu şekillerde de kaynaklarda aktarmaktadır: “شربت مع المأمون آأسا روية  فأنهلك المأمون منها وعلكا” Bkz: İbn 
Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368–369 “ افأنهلك المأمون منها وعلك بكأس عند   
 .Bkz: İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1314  ”شربت ا ال محمد
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âlimlerin şu açıklamalarına yer vermektedir. Rasûlullah’ın bu sözü kerih görmesinin 

nedeni: “Arapların –bu sözü- cinlerin emrettiği ya da istediği şekilde konuşan 

kimselere verdikleri bir isim olması sebebiyledir. Rasûl-i Ekrem, her ne kadar Allah 

tarafından me’mur olarak-görevlendirilmiş- olsa da Arapların bu adetleri, görüşleri 

nedeniyle bu kelimeyi sevmiyordu, -kendisine onunla hitap edilmesinden 

hoşlanmıyordu.”352 Çünkü kelime olarak içinde şu anlamları da barındırmaktadır: 

“Emredilmiş, öğretilmiş, perileri tarafından konuşturulmuş gibi.”353 Bu anlamlar 

ilahi irade tarafından tebliğle görevlendirilen Hz. Peygamber’in nübüvvet makamını 

tam ifade etmediği görülmektedir.  

Ka’b’ın yazdığı bu şiirden kardeşini, Rasûlullah ile görüşmesi için 

gönderdiğinde onun böyle bir tercihte bulunacağına ihtimal vermediği 

anlaşılmaktadır. Durum beklediği gibi çıkmayınca da Ka’b, sinirlenerek İslâm 

Peygamberi ve Hz. Ebû Bekir, hakkında hoş olmayan yukarıdaki sözleri sarf etti. 

Bunun üzerine Büceyr, bu şiiri Rasûlullah’tan gizlemeyi uygun bulmayarak şiiri Hz. 

Peygamber’e okudu.354  Büceyr, bu hareketiyle kardeşinin şiir yeteneğini iyi bildiği 

için onun İslâm davetine karşı olası zararlı faaliyetlerine karşı önceden Rasûlullah’ı 

uyarmaktadır. Onun, şâirlik yeteneğini İslâm aleyhinde bundan sonra kullanır 

ihtimalini Büceyr’i, buna sevk ettiği ortadadır. 

Hz. Peygamber, bu şiiri duyduktan sonra onun hakkında öldürülme emri 

vermesinde kendisini ve Ebû Bekir’i bir nevi sâki’ye355 benzetmesi kanaatimizce çok 

etkili olmuştur. Çünkü şiirinde Ka’b, kardeşine “Seni bu karara iten nedir? Hangi 

sebeple atalarından farklı olarak bir inanç’a girdin?” gibi sitemvâri sorusuna bir 

sonraki dizelerde kendince bu sorularının cevabını da vermektedir. Şöyle ki 

kardeşinin bu kararı vermesinde Hz. Peygamber ve Ebû Bekir’in sundukları 

kadehlerin tesirinin etken olduğunu düşünmekte ve ikisini bir nevi hilebazlıkla 

                                                           
352 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148.  
353 Bekir Topaloğlu, İslâm Tarihinden Yapraklar, İst., 1993, s, 147. Bu kelime anlam olarak şu 
anlamlara da gelmektedir: “ Görevlendirilmiş, bir işe tayin edilmiş, atanmış bir memur, vazifeli gibi 
benzeri anlamlara gelmektedir.” Bir açıdan doğru, Hz. Muhammed’de görevlendirilmiştir. Ancak bu 
durum bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki bu kelime daha çok dünyalık bir 
mercinin atamalarında kullanılmaktadır. 
354 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166–167; el-Kâmil, II, s, 146; 
İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
355 İçki servisi yapan, dağıtan, içki sunan, su dağıtan, su veren anlamlarına gelmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için Bkz: Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İst., trz., s, 1132. 
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suçlamaktadır. Şiirin akışından bu anlam çıkmaktadır. Ka’b b. Züheyr’in bu konuda 

yazdığı şiiri ayrıntılı bir şekilde İbn Hişâm aktarmıştır. Biz konumuzla alakalı 

kısımlarına vurgu yapmakla yetindik. Detaylı bir şekilde bilgi almak isteyenler İbn 

Hişâm’ın “es-Sîretü’n-Nebeviyye” adlı kitabına bakabilirler.356 

Rasûl-i Ekrem’ın Ka’b b. Züheyr’in yukarıdaki şiirini kardeşinden 

dinleyince şiirdeki kendisi ve Ebû Bekir hakkında sarf ettiği pervasız ifadeler 

sebebiyle öfkelenerek kanını heder saydı.357 Başka bir rivayette ise Hz. Peygamber, 

beyitleri dinledikten sonra :   “Kim, Ka’b’a rastlarsa onu hemen öldürsün.”358 

buyurdu.  İbnü’l-Esîr, Hz. Peygamber’in Ka’b’ın öldürülmesini emretmesine neden 

olarak yukarıdaki şiirden ayrı olarak bir de İbn Züheyr’in, Ebû Tâlip’in kızı Ümm-ü 

Hâni hakkında aşk şiirleri söylemesini aktarmaktadır.359 M. Hamidullah ise yeğeni 

Ümm-ü Hâni aleyhinde hicviyeler kaleme aldığını aktarmaktadır.360  

İbnü’l-Esîr, Hz. Peygamber’in onun hem öldürülmesini hem de dilinin 

kesilmesini emrettiğini aktarmaktadır. 361 Bu bilgiye diğer Siyer, Meğâzî, Tabakât ve 

Hadis kaynaklarında ulaşamadık. Öldürülmüş bir adamın dilini kesmek müsleye 

girer ki bu İslâm’da yasaklanmış bir fiildir. Dolayısıyla bu bilginin doğru olma 

olasılığı çok zayıftır. Çünkü bu davranış, İslâm davetinin getirilerine savunduğu yüce 

değerlere ters bir davranıştır. Bu sebeple biz bu rivayetin yanlış olduğunu 

düşünüyoruz. Bu düşüncemizin dayandığı delillerden birisi de İbnü’l-Esîr’in 

sahâbiler hakkında yazdığı “Üsdü’l-Ğâbe”adlı diğer eserinde bu bilgiyi zikretmemiş 

olmasıdır.362 Ayrıca İbnü’l-Esîr, bu bilgiyi aktarırken “قيل”   fiilini kullanarak 

aktarması da bu bilginin sıhhati hakkında olumsuz bir kanaate sahip olmak için 

yeterlidir.    

Görüldüğü üzere onun hakkında ölüm emri verilmesinde söylediği şiir etkili 

olmuştur. Burada akla bazı sorular gelmektedir. Bir insan söylediği şiir nedeniyle hiç 

öldürülür mü? Bu düşünce özgürlüğüne aykırı değil mi? gibi. Bu sorulara doğru ve 

tutarlı cevap verilebilmesi için günümüz şartlarına göre değil de o dönemin konum 

                                                           
356 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–129. 
357 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 146. 
358 İbnü’l-Esîr,Üsdü’l-Ğâbe, IV, s,166; İbn Hacer, el-İsâbe, III,s, 295; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
359 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
360 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 444. 
361 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
362 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 165-167 
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ve şartlarına göre bu rivayetlerin değerlendirmesi gerekmektedir. O dönemin 

şartlarını ilmi kriterlere göre günümüze aktaran önemli İslâm âlimlerinden birisi olan 

Muhammed Hamidullah onun hakkında “kanun dışı” 363kaydını düşmesi son derece 

önemlidir. Bu hüküm gereği kanının helal sayıldığı gerçeği suç dosyasının kabarık 

olduğunun bir göstergesidir. Kısaca şâirlerin o toplumdaki konumu göz önüne 

alındığında söylediği sözün kendisiyle sınırlı kalmayıp bütün insanları da etki alanı 

aldığı görülecektir. Yani şiir, o dönemin en etkili, en tesirli silahıdır. Bu gerçeği Ali 

Şeriati şöyle ifade etmektedir: “Bilindiği gibi Arab’ın düşüncesini, inancını ve 

ruhunu en çok etkileyen silah şiirdir.”364 Dolayısıyla böyle büyük bir güç, şâirlerin 

elindeydi. Onu çıkarları gereği İslâm aleyhinde kullanabiliyorlardı. Özellikle de 

şâirler, karalama propagandasının söylemlerini onlar belirliyorlardı. Ka’b b. 

Züheyr’in şâirlik kabiliyeti herkes tarafından biliniyordu. Bu sebeple, onun İslâm 

düşmanlarına kaynak teşkil edecek şiirleri söylemeye başladığı sıralarda tehlikeyi 

sezen Rasûlullah, onun öldürülmesini emrederek onun şiirlerinin müşrikler 

tarafından kullanılmasına fırsat vermeden bu tehlikeyi savuşturmak istemiştir.  

Büceyr, kardeşi hakkında Rasûlullah’ın verdiği bu emri yani onun kanını 

mubah kıldığını, Hz. Peygamber’in Taif kuşatması dönüşü akabinde Ka’b’a bir 

mektup yazarak onu haberdar etti. Bu mektubunda Büceyr: “Kendini kurtarmaya 

bak. Senin kurtulabileceğini de sanmıyorum.”365 diyerek işin ciddiyetine vurgu yaptı. 

Aynı rivayetin devamında Büceyr, Ka’b b. Züheyr’e çıkış yollarını göstermeyi de 

ihmal etmemektedir. Şöyle ki Büceyr: “Bu mektubum sana ulaşınca hemen 

Müslüman ol. Ve hiç vakit geçirmeden de Rasûlullah’a gel. Çünkü o, Müslüman 

olduktan sonra önceki hal ve hareketlerden dolayı kimseyi sorumlu tutmuyor.”366 

diyerek ona güvence verdi. Diğer bir tarikte ise Büceyr, Ka’b’ın kendisine yazdığı 

şiire şiirle karşılık cevap vererek onu uyarmıştır. Şiirinde Büceyr; O’nun böyle 

hareket ederek hata ettiğini, tutmuş olduğu yolun doğru bir yol olmadığını, belîğ bir 

                                                           
363 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 444. 
364 Ali Şeriati, Muhammed Kimdir, çev: Ali Seyyidoğlu, Ankara, 2005, s, 250.  
365 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 146; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295.  İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiye 
göre Büceyr, Ka’b b. Züheyr’e ayrı ayrı iki mektup yazdığı anlaşılmaktadır.  Ancak bizim ulaştığımız 
kanaat bir mektup olup ikinci mektup diye verilen aslında birincinin devamıdır. Akla mantığa yatan da 
budur. Çünkü Büceyr, bu mektubu bir nevi zamanla yarışırcasına göndermiştir. Hayatı bir meselede 
ayrı ayrı iki mektup göndermek kardeşinin hayatını riske atmak demektir. Çünkü görüldüğü yerde 
öldürülmesi emredilmiş bir kimseye tek seferde bir mektup göndermek daha makuldür.  
366 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 146; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
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şekilde ortaya koymaktadır. Sonra onun İslâm hakkında batıl diye yerdiği dinden 

daha sağlam bir dinin olmadığını, kurtuluş için peşlerinden gittiği Uzza ve Lât’ın onu 

kurtaramayacağını kurtuluşun, ancak Müslüman olmakla mümkün olacağını edebi 

bir şekilde ifade etmektdir.367 Devamında da Büceyr, Hz. Peygamber’in 

Müslümanları hicv ve onlara eziyet eden Abdullah b. Hatal ve onun şarkıcı cariyesini 

öldürttüğünü geri kalanlardan Abdullah b. Zibe’arâ ve Hubeyre b. Ebî Vehb’in ise 

etraftaki şehirlere kaçtığını belirterek hayatından endişelendiğini bildirdi. Sadece bu 

bilgi bile onun fetih günü kanı heder edilen kişiler arasında zikreden kaynakların hata 

ettiklerini ortaya koymaktadır. Canlı örnekler, vererek hakkında verilen öldürülme 

emrinin, her an bir Müslüman tarafından yerine getirilebileceğini, bunun içinde hızlı 

karar vermesi gerektiğini ona şöyle bildirdi: “Eğer canını, seviyorsan- yaşamak 

istiyorsan, canın sana gerekli ise-368 bu mektup sana ulaşır ulaşmaz hemen 

Müslüman ol ve Rasûlullah’a gel.369 Çünkü o, huzuruna, yanına, geçmişte 

yaptıklarından-gönülden- pişman olarak, tövbe ederek gelen hiçbir kimseyi 

öldürmez.” 370 devamın da da bu görüş, hoşuna gitmedi ise o zaman canını 

kurtarabilmek için -başını buralardan al git- yeryüzünden bir yere sığın!”371diyerek 

başının çaresine bakmasını tavsiye etti. Bu rivayette iki nokta ön plana çıkmaktadır. 

Büceyr, kardeşine Müslüman ol canını kurtar. Yok, Müslüman olmayacaksan başın 

büyük dertte, canını kurtarabilmek için başını alıp buralardan çok uzaklara gitmesi 

gerektiği noktasında onu kardeş olarak uyarmaktadır. Çünkü kardeşi, Hz. Peygamber 

ve İslâm hakkında söylemiş olduğu karalayıcı şiir nedeniyle Müslümanlar tarafından 

bir nevi kırmızı bültenle aranıyordu. 

Büceyr’in yazdığı mektup Ka’b b. Züheyr’e ulaşınca Ka’b, korkuya kapıldı. 

Canının tehlikede olduğunu anlayarak dünya ona dar gelmeye başladı. İbn Züheyr, 

göğsünün daraldığını hissetti. Bu esnada Büceyr’in yazmış olduğu mektuptan olsa 

gerek kendi kabilesinden onu sevmeyen birileri, İbn Hişâm’ın aktardığı rivayet göre: 

“O, yani Ka’b b. Züheyr, artık öldürülmüştür.”372 diyerek iyice korkutmak suretiyle 

onu yalnızlığa terk ettiler. En yakın dostlarından da hiç beklemediği böyle bir tavırla 
                                                           
367 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
368 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368. 
369 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; el-Kâmil, II, s, 146; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368.  
370 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 146; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368. 
371 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 368. 
372 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
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karşılaşan Ka’b, kardeşinin çözüm olarak gösterdiği Müslüman olmaktan başka bir 

çare bulamadı. Müslüman olmaya karar verdikten sonra içinden Hz. Peygamber’i 

öven meşhur kasidesini yazdı. Başka ifadeyle özür sadedinde bir manifesto 

hazırladı.373 

Kardeşi Büceyr’in telkinleri onun bu değişiminde hiç kuşkusuz etkili 

olmuştur. Ka’b, iç dünyasında yazdığı bu kasidesinin ardından Medine’nin yolunu 

tutarak eski bir dostu olan Cüheyne’li bir adamın evine geldi. Bu dostu, onu sabah 

namazında mescide götürdü. Namaz cemaatle kılındıktan sonra ona Rasûlullah’ı 

işaret ederek: “ İşte Rasûlullah! Kalk ona git ve hemen ondan (kendin için) eman 

dile.” diyerek Ka’b’ı cesaretlendirdi. Bu teşvik üzerine İbn Züheyr, Hz. 

Peygamber’in huzuruna gelerek önünde oturup ellerini de Rasûlullah’ın elleri üzerine 

koydu. İbn Hişâm’ın aktardığı bu rivayete göre Rasûl-i Ekrem onu tanımıyordu. 

Bunu bilen Ka’b, geçmişteki hataların büyüklüğü nedeniyle affedilmeyeceği 

noktasında bir endişeye sahipti. Bu sebeple de o, zekice bir yol takip ederek: “ Ey 

Allah’ın Rasûlu! Ka’b b. Züheyr, geçmişte yaptıkları hatalardan pişman olmuş bir 

halde, tövbe ederek ve Müslüman olarak senden eman dilemek için gelmiştir. Ben, 

onu sana getirsem -onun tövbesini kabul edip onu affeder misin?-  kabul eder misin? 

”374 diyerek Hz. Peygamber’in tavrını öğrenmek istedi. Onun bu sorusundan şu 

anlaşılmaktadır: Olumlu bir cevap alırsa kendisinin kimliğini açıklayacak, olumsuz 

bir cevap karşısında ise kendini ele vermeden sessizce huzurdan ayrılacaktı. Bu 

soruya, insanları kazanmayı kendine şiâr edinen Hz. Peygamber, hiç tereddüt 

etmeden: “Evet” buyurarak memnuniyetini ortaya koyunca Ka’b b. Züheyr, 

beklediği cevabı almış olmanın sevinciyle: “Ya Rasûlallah! Ka’b b. Züheyr, 

benim.”375 diyerek kimliğini ortaya çıkardı. Başka bir rivayette ise Ka’b b. Züheyr, 

pişman olup Müslüman olmaya karar verince Medine’ye geldikten sonra hiçbir 

kimseye uğramadan doğrudan Mescid-i Nebevi’ye gelerek devesini mescidin 

kapısının önünde çöktürdü. Bu esnada Hz. Peygamber mescide ashâbıyla birlikte 

sofranın etrafında376 oturmuş onlarla sohbet ediyordu.377 Ka’b, olayı şöyle 

                                                           
373 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; İbn Kesîr, Bidâye, IV, s, 369. 
374 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
375 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
376 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
377 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; el-Kâmil, II, s, 146; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
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anlamaktadır: “Mescit’e girdiğimde Rasûlullah’ı vasıflarından, konumundan hemen 

tanıdım.” Onun bu sözünden Hz. Peygamber’i önceden tanımadığı anlaşılmaktadır. 

O, bu tespiti yaptıktan sonra hiç vakit geçirmeden Hz. Peygamber’in huzuruna gelip-

elini Rasûl-i Ekrem’in elinin üzerine koyarak-378 önünde oturdu. Müslüman 

olduğunu ilan ettikten sonra ki şu isteği manidardır: “Eman ya Rasûlallah!( Senden 

eman istiyorum.)379 Bu makam sığınma makamıdır.”380 dedi. Müslümanlığını ilan 

ettikten sonra hemen eman dilemesi üzerine kuşkuları üzerine çekti. Doğal olarak 

Rasûlullah, senin bu halin nedir dercesine: “Sen kimsin?” buyurarak kimliğini 

öğrenmek istedi. Ka’b: “Ben, Ka’b b. Züheyr’im”381 diyerek kendini tanıttı. Onun bu 

hareketi Müslüman olduğunu ilan ettikten hemen sonra acele eman dilemesindeki 

gayesi ortaya çıkmaktadır. Böyle bir metod takip etmesinin yerinde ve akıllıca 

olduğu Asım b. Katêta’nın aktardığı şu rivayetten anlaşılmaktadır. Ka’b b. Züheyr, 

kendini tanıttıktan sonra o mecliste bulunan Ensâr’lı bir Müslüman yerinden ayağa 

kalkarak: “Ey Allah’ın Rasûlu! Beni bırak, şu Allah düşmanının boynunu 

vurayım.”382 demesi bunun açık delilidir. Yani, Kab, böyle bir strateji takip 

etmeseydi, her an öldürülebilirdi. Rahmet Peygamber’i, Ensâr’lı adamın383 bu 

isteğine: “Bırak onu! O üzerinde bulunduğu-küfür- halini bırakarak tövbe etmiş 

olarak hakka gelmiştir.”384 buyurarak sert bir şekilde ona tepki gösterdi. Hz. 

Peygamber’in bu tepkisinden de açıkça anlaşılıyor ki Ka’b’ın tövbe ederek 

gelmesinden çok memnun olmuştur ki geçmişte verdiği öldürülme emrini hemen 

kaldırıverdi. Zaten Hz. Peygamber’in kin tuttuğuna tarihte şahitlik edecek hiçbir 

uygulamaya çalışmamız boyunca ulaşamadık.  

Ka’b b. Züheyr, kendini tanıttıktan sonra Rasûlullah: “Sen-benim için- şu 

sözleri söyleyen misin?” buyurduktan sonra Hz. Ebû Bekir’e dönerek: “Ey Ebû 

Bekir! Nasıl söylemişti?” diye sorunca Hz. Ebû Bekir, yukarıda aktardığımız 

hicvedici şiiri okudu. Bunun üzerine Ka’b, Ebû Bekr’in: “Ebû Bekir, sana kandıran 

                                                           
378 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
379 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166; el-Kâmil, II, s, 146; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295; İbn Kesîr, 
el-Bidâye,  IV, s, 372. 
380 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 146. 
381 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166;  el-Kâmil, II, s, 146; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 369, 372. 
382 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 369. 
383 İbn Hişâm, Ensârlı bu adamın kim olduğunu belirtmemiştir. Diğer kaynaklarda da bu Ensârlının 
kimliğine ulaşamadık. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121. 
384 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. 
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bir bardakla içirdi. Me’mun da ondan sana ikinci kez içirdi. ” Hz. Peygamber’i 

Me’mur olarak okuduğu mısralara itiraz etti. Ya Rasûlullah ben böyle söylemedim. 

Mısrada ki“المأمور” yerine “المأمون” kelimesini getirmek suretiyle: “Ey Allah’ın 

Rasûlu!  Ben senin için “Me’mur” demedim; “Me’mun” dedim.” diyerek bir 

düzeltme de bulundu.385 Bu düzeltmenin üzerine Hz. Peygamber: “Allah’a yemin 

olsun ki ben Me’mun/emin, güvenilir bir kimseyim.”386 buyurarak kendisinin 

“Me’mur” olarak nitelenmesinde Ziyâde “Me’mun” olarak isimlendirilmesinin 

konumuna daha uygun düştüğünü yemin sığasıyla ifade etti. Bu tespit önemlidir. Hz. 

Peygamber, İbn Züheyr’in “Me’mur”  sözünü değiştirerek yerine “Me’mun” 

demesinden hoşnut oldu. Çünkü o, vahyin emin bir temsilcisiydi.387 Nübüvvet 

makamında oturan bir kimseyi en güzel ifade eden hiç kuşkusuz söz eminliktir. Bir 

rivayette de “Me’mun onunla seni suladı.” cümlesinin üzerine Rasûlullah: “(O)doğru 

söyledi. Evet, ben Me’mun/emin biriyim. Fakat o yalancıdır.”388 buyurdu. İbn 

Hişâm’ın aktardığı bilgiye göre Ka’b, Mekke’li müşriklerin Hz. Peygamber’i 

“Me’mur” olarak çağırdıkları için bu kelimeyi kullanmıştır.389 Görüldüğü gibi 

Rasûlullah, nübüvvet makamının yüceliğini sınırlayacak ya da zihinlerde şüpheye 

yol açacak en ufak bir şeye dahi müsaade etmemektedir.  

Ka’b b. Züheyr, Rasûlullah’ın bu tavrı karşısında rahatladı, ona karşı 

gönlünde büyük bir sevgi oluştu. Önceden hazırlamış olduğu “Bânet Suâd”390 diye 

başlayan meşhur -dillere destan- kasidesini Hz. Peygamber’in huzurunda okuyarak 

                                                           
385 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166-167; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 295. Aynı rivayeti İbn Kesîr, 
“el-Bidâye ve’n-Nihâye” adlı eserinde aktarırken bariz bir hata göze çarpmaktadır. Bu durum ya 
yazardan ya da yazımdan kaynaklanmaktadır. Kanaatimizce bu yanlış yazımdan kaynaklanmaktadır. 
Çünkü Hz. Ebû Bekir’in okuduğu : ’’ سقاك بهاالمأمون آأسا روية  فأنهلك المأمون منها وعلكا ‘‘ şiire Ka’b, ben 
böyle söylemedim diyerek itiraz etmiştir. Bu itirazın ardından farklı bir aktarım gelmesi 
gerekmektedir. Sözün anlatılış akışından beklenen budur. Ancak İbn Kesîr, Ka’b b. Züheyr’in karşı 
çıkışından sonra Ebû Bekir’in okuduğu şiiri: سقاك بهاالمأمون آأسا روية  فأنهلك المأمون منها وعلكا ‘‘  şeklinde 
hiçbir değişiklik yapmadan aynen aktarması bir anlam ifade etmemektedir. Şayet aynı şiiri tekrar 
edecekti ise niye onun sözüne ben böyle söylemedim diye itiraz etsin ki? Diyelim ki kendini masum 
göstermek için bu yolu takip etti. O zaman akla şu soru gelir. Hz. Peygamber başta olmak üzere orada 
hazır bulunanlar niçin bu yanlışı düzeltmediler. Kısaca diyebiliriz ki buradaki karışıklık kanaatimizce 
yazımdan kaynaklanmaktadır. Bkz: İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 372. 
386 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, s, 166-167; el-Kâmil, II, s, 146. 
387 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
388 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369.  
389 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 120–121. 
390 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 369. Kasîdetü’l-Bürde, hakkında detaylı 
bilgi için Bkz: DİA, Kenan Demirayak,  “Kasîdetü’l-Bürde”,  XXIV, s, 566–568. Bu kasidenin bugün 
yirmi kadar şerhi meydana getirilmiştir. Bkz: Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 444. 
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ona takdim etti.391 İbn Hişâm’ın aktardığı bilgiye göre kaside 59 beyitten 

müteşekkildir.392 Kasidenin içerisindeki bazı mısralar geçmişte, onun İslâm 

aleyhinde yaptığı çalışmalar hakkında kendi ağzından itiraflarda bulunması hasebiyle 

konumuzun iyi anlaşılması için aktarmanın uygun olacağını düşünerek burada bazı 

bölümleri aktaracağız. Böylece onun hakkında ölüm emri verilmesine neden olan 

sebepleri daha iyi teşhis etme imkânı bulacağımızı düşünüyoruz. Bu nedenle 

kasidenin içeriği hakkında kısa bir bilgi vermeyi uygun bulduk. (1-14) beyitleri arası 

kasidenin giriş bölümünü oluşturmaktadır. Burada, Süâd diye nitelediği eşinin 

ayrılığı393 ve özellikleri hakkında bilgi vermektedir.394 (15-35) beyitleri kasidenin 

tasvir bölümünü oluşturmaktadır. Ka’b, bu bölümde sevgilisine kavuşabilmek için 

bindiği deveyi tasvir etmektedir.  Ka’b b. Züheyr, otuz beşinci beyitten sonra asıl 

mevzua girmeye başlamaktadır.  Ka’b sonraki beyitlerde içinde bulunduğu tehdit 

sebebiyle/hakkında verilen ölüm emri nedeniyle etrafındaki kötü niyetli kişilerin; “Ey 

Ebû Sülmâ’nın oğlu! Sen artık kendini ölmüş bil.”395 diyerek kendisini ümitsizliğe 

sürüklediklerinden yakınıyor. Muhammed Hamidullah, bu durumla ilgili olarak İbn 

Züheyr’in kendi kabilesinin onu “kanun dışı” ilan ederek içlerinden kovduklarını 

aktarmaktadır.396 Bu tespit son derece kayda değerdir. Şöyle ki kavminin onu 

dışlaması İbn Züheyr’in suçlu olduğunun açık bir göstergesidir.  

Bu olumsuz propaganda karşısında yakın dostlarının da kendisinin 

sıkıntısıyla ilgilenmeyerek onu yalnızlığa terk ettiklerini, bunun üzerine de onlara 

kızarak: “Çekilin yolumdan, babasız kalın/artık size önem vermiyorum. Rahman’ın 

takdir ettiği şey ne ise o olacaktır. İnsanoğlu ne kadar sağlıklı uzun yaşasa da bir gün 

nâşı tabuta konularak taşınacaktır.” mısrasıyla ölümden kurtuluşun mümkün 

olmadığı halde, çevresindekilerin hakkında bu kadar yaygara, şamata çıkarmalarına 

anlam veremediğini ifade ederek kendine teselli vermekte onlara ise sitem 

etmektedir. Devamında:  “ Rasûlullah’ın beni tehdit ettiği- beni cezalandıracağı- 

bana haber verildi. Fakat Rasûlullah’ın katında, umulan aftır. Ona yakışan aftır.” 

                                                           
391 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121–129. 
392 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121–129. 
393 İbn Kesîr, bu rivayetin doğru olmadığını buna gerekçe olarak da Ka’b’ın Müslüman olduktan sonra 
karısının kendisinden ayrıldığı vehmine kapıldığını aktarmaktadır. İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 373. 
394 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121–129; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 373. 
395 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 125–126; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 371. 
396 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 444.  
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sözüyle pişman olup huzuruna geldiği büyük makamın kapısından sadece af 

umduğunu çünkü onun katında özür kabul edilir demektedir. Daha sonra Ka’b: 

“İçinde öğütler, nasihatler ve hak ile batılın arasını açan açıklamalar bulunan 

Kur’ân’ı sana nafile/ilave olarak veren Allah, sana hidayet versin. Hakkımda hüküm 

vermede acele etme! Beni muhbirlerin/jurnalcilerin sözlerine bakarak cezalandırma. 

Bana biraz mühlet ver. Her ne kadar hakkımda ileri geri bir sürü dedi kodu edilmiş 

olsa da, - ben o kadar da suçlu değilim.- ben her hangi bir suç işlemedim, suçsuzum.” 

diyerek kendini savunmaktadır. Kırk birinci beyitten sonra Ka’b; Hz. Peygamber’in 

makamının büyüklüğünü, kendisinin hakkında söylenenleri fil dahi duysaydı 

tüylerinin korkudan tir tir titreyeceğini ifade ederek haleti ruhiyesini bu şekilde 

resmetmektedir. O, sonraki mısralarda Rasûlullah’ı ormanların kıralı aslan’a 

benzeterek övmektedir.397 Ka’b b. Züheyr, bu övgü dolu benzetmelerinin ardından 

Rasûl-i Ekrem’i en çok etkileyen, daha doğrusu en çok hoşuna giden şu beyitleri 

okur: “Şüphesiz Rasûlullah! Doğru yolu aydınlatan, gösteren bir nurdur. Kötülükleri 

yok etmek için sıyrılmış Allah’ın keskin kılıçlarından bir kılıçtır.”398 Bu beyitleri 

söylediğinde Hz. Peygamber tebessüm etmiştir.  Kasideyi çok beğenen Rasûlullah, 

bunun bir alameti olarak sırtındaki hırkasını/bürdesini ona giydirdi.399 Rasûlullah’ın 

bu tavrı kısaca onun insanlara bakışını yani hayat felsefesini ortaya koymaktadır. O 

da şudur: İnsanların hatalarını anlayıp özür dilemeleri halinde Hz. Peygamber onları 

bağrına basmıştır. Kendisi hakkında önceden söylemiş oldukları kırıcı sözlerini -

tövbe ederek Müslüman olması sebebiyle- bir anda affedivermiştir. Ka’b’a verdiği 

hediye bunun delilidir. Çünkü hakkında ölüm emri çıkardığı İslâm düşmanına hediye 

vererek onu taltif etmesinin başka nasıl bir açıklaması olabilir. 

Ka’b b. Züheyr, Ensâr’lı Müslüman’ın yukarda aktardığımız kendisini 

öldürmek için ayağı kalkması sebebiyle “Kısa boylu kara adamlar”400 sözüyle onları 

önce yerdi.   Muhâcirleri ise sessiz kalmaları -onu öldürmek için herhangi bir 

teşebbüste bulunmamaları sebebiyle-de övdü. 401 Bunun üzerine Muhâcirler: “Eğer 

                                                           
397 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 125–126; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 371. 
398 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 127; İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 371 İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 
1314; İbn Hacer, el-İsâbe, III, s, 296. 
399 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
400  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 128. 
401 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 121–129; İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, III, s, 1313. 
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onları yerecek olursan bizi övmüş olmazsın.”402 diyerek onun Ensâr’lı Müslüman 

kardeşlerini yermesine razı olmadılar. Ensâr’lıların şikâyeti de buna eklenince Ka’b, 

Ensâr’ı öven, yücelten şiirler söyledi.403 Diğer bir tarikte ise Hz. Peygamber: “Keşke 

Ensâr’ı hayırla ansaydın. Çünkü onlar buna ehil idiler-bunu fazlasıyla hak 

ediyorlardı.”404 buyurdu. Rasûlullah’ın bu isteği üzerine onları öven şiirler söyledi. 

Böylece onların da gönüllerini aldı.405 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Ka’b b. Züheyr,  Hz. Peygamber ve 

Müslümanlar aleyhinde söylediği şiir nedeniyle kanı heder edilmiş, aynı şekilde özür 

ve af sadedinde yazdığı yukarıdaki uzun kasidesi sebebiyle de kendisini 

öldürülmekten kurtaran birisidir.406 Bu güzel kasîde üzerine Rasûlullah, kendisine 

üzerindeki bürdeyle birlikte yüz deve vererek onu taldif etti.407 Hz. Muâviye, bu 

hırkayı halifeliği döneminde Ka’b’tan almak istediğinde İbn Züheyr: “Rasûlullah’ın 

hırkasını giyme hususunda kimseyi kendi nefsime tercih edemem.”408 diyerek nazik 

bir şekilde onun isteğini geri çevirdi. Ancak sonraki yıllarda Ka’b’ın ölümü üzerine 

Hz. Muâviye, oğullarından onu yirmi bin dirheme satın aldı.409 Hz. Muâviye, onu 

saltanatına bir sembol olması için yanında bulundurdu.410 O günden sonra halifelerin 

yanında bulunan bürde/hırka Hz. Peygamber’in Ka’b’a hediye ettiği bu hırkadır.411 

İbn Kesîr, Hz. Peygamber’in ona vermiş olduğu bu hırkanın önemli, meşhur işlerden 

biri olduğunu-dolayısıyla da halifelerin onun nüfuzundan yararlanmaya 

gidebileceklerini- ancak bu noktada yazılmış meşhur kitaplardan buna dair kalbini 

tatmin edecek senetlere ulaşamadığını aktarmaktadır. Doğrusunu Allah bilir diyerek 

                                                           
402 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
403 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 128–129; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 147–148. Ka’b b. Züheyr’in 
Ensâr’lı Müslümanları övdüğü beyitlerin tamamını İbn Hiaşam aktarmıştır. Detaylı bilgi için Bkz: İbn 
Hişâm, es-Sîre, IV, s, 128–129. 
404 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 129; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 373. 
405 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 129. 
406 Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 363-366. 
407 el-Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 365. 
408 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
409 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. Bazı kaynaklarda ise otuz bin dirhem’e alındığı aktarılmıştır. Bkz:: 
el-Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 365. 
410 el-Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 365. 
411 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
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de kanaatini belirtmiştir.412 Muzeyne’li büyük şâir Ka’b b. Züheyr, hicrî 9. yılda 

Müslüman oldu.413  

Kettânî, Ka’b b. Züheyr’in mescitte Hz. Peygamber’in huzurunda söylediği 

bu kaside hakkında Şeyh el-Endelüsî’nin şöyle dediğini aktarmaktadır: “Ka’b, onu 

Rasûlullah’ın mescidinde, o ve ashâbının huzurunda okuyarak onunla/kasidesiyle 

tevessülde bulundu ve cezasından affa uğradı.”  Kendisine el uzatmak isteyenlere 

engel oldu. Bu kasidenin hasenatı, daha önce yaptığı hezeyanlar sebebiyle kazandığı 

günahları yok etti. Kasidenin güzellikleri onun ayıplarını örttü.414 Ka’b b. Züheyr’in 

birçok şiiri bulunmaktadır. Onun en çok beğenilen güzel şiirlerinden birisi Hz. 

Peygamber’i övdüğü şu şiiridir: “O, gecenin karanlığını aydınlatan dolunay gibi 

bürdesine sarılarak (görüldü mü) onun-nuruyla- canlı develer sürülür. Onun ridası 

veya bürdesinin altında Allah’ın bileceği bir dindarlık ve bir cömertlik vardır.”415 

İbn Hişâm, İbn Kesîr ve İbnü’l-Esîr, onun ne zaman öldüğü hakkında her hangi bir 

tarih vermemişlerdir. Hz. Muâviye İbn Züheyr’in oğullarından hırkayı satın aldığına 

dayanarak onun döneminde öldüğü bilgisi kesindir. Kısaca Ka’b b. Züheyr, yaklaşık 

olarak h. 24 ile 26; m.645 ile 647’li yılları içersinde ölmüştür.416 

İslâm Tarihi’nin ana kaynakları olan İbn Hişâm, İbn Sa’d, Taberî ve İbn 

Kesîr, onun ismini fetih günü kanı heder edilenler arasında zikretmemişlerdir. 417 

Sadece İbn Hacer, Hâkim’den aktardığı rivayette onunda adını zikretmiştir.418 

Dolayısıyla onun fetih günü kanı heder edildiği noktasındaki bilgiler doğru değildir. 

Çünkü tarihi verilere bakıldığında Ka’b b. Züheyr’in kanının fetihten sonra heder 

edildiği görülmektedir. Ancak ülkemizdeki bazı yazar ve ilim adamları, bunu gözden 

                                                           
412 İbn Kesîr, el-Bidâye,  IV, s, 373. 
413 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 443. 
414 el-Kettânî, el-Terâtîbu’l-İdâriyye, I, s, 365. 
415 İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 374. 
416 Ahmet Savran “Ka’b b. Züheyr”, DİA, XXIV, İst., 2001, s, 7. 
417 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40–42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Taberî, et-Târih, III, s, 58-61; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, IV, s, 297-298. Kendi içerisinde tutarlı bilgi vermemek noktasında eleştiri alan 
Vâkıdî, burada da kendisiyle ters düşen bilgileri yer vermiştir. Aynı cildin 258-259arasında Hz. 
Peygamber’in öldürülmesini emrettiği kişiler arasından Vahşî’nin ismini zikretmemişken aynı kitabın 
285. sayfasında İbn Abbâs’tan aktardığı rivayette Rasûlullah’ın onun öldürülmesini emrettiği bilgisini 
aktarmıştır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 285.   
418 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, s, 9-10. 
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kaçırarak onun isimini fetih günü görüldüğü yerde öldürülmesi emredilen kişiler 

arazında zikrederek hata etmişlerdir.419 

 

 II. KADINLARDAN ÖLDÜRÜLMESİ EMREDİLENLER 

 A. Öldürülmesi Emredilip de Öldürülen Kadınlar  

Hz. Peygamber, hem bizzat katıldığı savaşlarda hem de katılmadığı seriyyeler 

de her zaman askerlerini: “Çocukları, kadınları, yaşlıları, kiliselerde ibadet eden 

papazları vb.”420 savaşla ilişkisi olmayan insanları öldürmemeleri noktasında 

uyarmıştır.  Öldürülmesi emredilen kadınlara bakıldığında akla doğal olarak şu 

sorular gelmektedir: Hz. Peygamber böyle bir uyarıda bulunduğu halde neden bazı 

kadınların öldürülmesini emretmiştir. Bununla kendi sözünü çiğnemiş olmuyor mu? 

Olmuyor. Çünkü Rasûlullah, bu emri Müslümanlara herhangi bir sözlü ve fiili zararlı 

harekete girmemiş kadınlar için vermiştir. Muhârip kadınlar ve dilleriyle İslâmiyet’e 

zarar veren kadınlar zaten masumiyetten çıkmış birer militan olmuşlardır. Bu sebeple 

erkeklerden hiçbir farkları yoktur. Zararın cinsiyeti, ırkı olmaz. Onun içinde yıkıcı 

fiilleri kadın yaptığı için görmezlikten gelinemez. Şayet görmezlikten gelinecek 

olsaydı İslâm daveti en büyük darbelere- kadınlar nedeniyle- maruz kalabilirdi. Zaten 

birçok devletin tarihten silinmesinin temelinde kadınların parmağı olduğu bir 

vakadır. Müteyakkız bir devlet başkanı olan Hz. Peygamber, İslâm’a zarar veren 

kadınlardan bazılarını meşru nedenlerle öldürülmelerine hükmetmiştir. Bu bölümde 

Mekke’nin fethinde umumi aftan istisna edilen kadınlar üzerinde durulacaktır. 

 

1.Kuraybe/Ernebe421 ( أرنبة/قريبة ) 

Kuraybe, Abdullah b. Hatal’ın bir cariyesi olup hakkında kaynaklarda fazla 

bilgiye ulaşamadık.  O, fetih günü kanı heder edilen kadınlardan biriydi. İbn Hişâm 

“es-Sîretu’n-Nebeviyye” adlı eserinde onun adında kapalı olarak Fertanâ‘nın arkadaşı 

olarak zikretmektedir.422 Fertanâ’nın arkadaşının adının Kuraybe veya Ernebe 

olduğunu Vâkıdî’nin “Kitâbu’l-Meğâzî” adlı eserinde Abdullah b. Hatal’ın ikinci 
                                                           
419 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 722; Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 329; Sadık Albayrak, 
Rahmet ve Savaş Peygamberi, s, 358; Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 722. 
420 Buhârî, Cihâd, 147-148; Müslim, Cihâd, 24-25; Ebû Dâvûd, Cihâd, 82, III, s, 86. 
421 Bazı yerlerde de “أرنب” olarak geçmektedir. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282. Karîbe şeklinde de 
okunabilir. 
422 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40. 
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şarkıcı cariyesi olarak Kuraybe/Ernebe ismini açıkça zikretmesinden 

anlaşılmaktadır.423 İbn Sa’d ise ihtimale yer vermeksizin bu iki cariyenin isimlerinin 

Fertanâ ve Kuraybe olduğunu açıkça aktarmıştır.424 İbnü’l-Esîr ise “el-Kâmil Fi’t-

Târih” adlı eserinde Abdullah b. Hatal’ın öldürülen cariyesinin adının Kuraybe 

olduğunu açıkça zikretmesi425 nedeniyle ikinci cariyenin isminin en yaygın 

kullanımının Kuraybe olduğu ortadadır. Bu nedenle biz de çalışmamızda onun ismini 

kullanarak aktaracağız. 

Kuraybe, fâsık bir kadın olup Abdullah b. Hatal’ın şarkıcı cariyelerinden 

ikincisidir.426 O, içkili ortamlarda Hz. Peygamber aleyhinde söylediği incitici şiir ve 

şarkılarla Kureyş Müşriklerini eğlendirirdi.427 Dolayısıyla da Kuraybe, sesiyle İslâm 

düşmanlarının gönlünü hoş ederdi. Rasûlullah’ı diline dolayan şirret bir kadındı. 

Öyle ki Kuraybe, İbn Hatal’ın Rasûl-i Ekrem hakkında söylediği hicvedici şiirleri 

büyük bir zevkle arkadaşı Fertanâ’ye eşlik ederek söylerdi.428 Kuraybe, böylece 

İslâm aleyhinde olumsuz bir propagandaya isteyerek alet olurdu. Bu nedenle de ismi 

öldürülmesi emredilen kişiler arasında kaynaklar arasında zikredilmiştir. 

Kaynaklarının üzerinde sadece ittifak ettikleri efendileri İbn Hatal başta olmak üzere 

müşrikleri eğlendirmek için bütün maharetlerini ortaya koymuş olması nedeniyle 

fetih günü kanı heder edilmiştir. Kuraybe, fetih günü ele geçirilerek öldürülmüştür.429 

Kim tarafından öldürüldüğü bilinmemektedir. 

Mahmud Es’ad, “Tarih-i Dîn-i İslâm” adlı eserinde Abdullah b. Hatal’ın 

cariyelerinin isimlerini sayarken Fertanâ, Kureybe ve Erneb olarak430 Sadık Albayrak 

“Rahmet ve Savaş Peygamberi” adlı çalışmasında “Kureybe, Kurtena ve İrtep” 

olarak431 Sabri Hizmetli ise “İslâm Tarihi” adlı araştırmasında “Fertena, Keribe ve 

                                                           
423 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 259. 
424 İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Belâzürî de bu iki cariyenin ismini Fertanâ ve Erneb/Kuraybe 
olarak aktarmaktadır. Bkz: Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457. 
425 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
426 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 259, 283; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126 
427 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457. 
428 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283. İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; Taberî, et-Târîh, III, s, 60. 
429 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; Taberî, et-Târîh, III, s, 60; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
430 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 723-724. 
431 Sadık Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamberi, s, 359-360. 
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Erneb”432olmak üzere ayrı ayrı zikretmişlerdir. Keribe, Kuraybe ve Erneb’in aynı 

kişi olduğunu dikkate almayarak yapmış oldukları bu tasnife göre İbn Hatal’ın üç 

cariyesi olmaktadır. Daha doğrusu üç farklı kişinin olduğu izlenimi verilmektedir. 

Hâlbuki kaynakların çoğu (قينتان) ifadesiyle cariyelerin iki olduğu noktasında ittifak 

etmişlerdir.433 Başka deyişle ilk dönem Siyer, Meğâzi ve Tabakât kitaplarında 

Abdullah b. Hatal’ın cariyelerinin her ne kadar farklı isimleri zikredilse de iki olduğu 

noktasında müttefiktirler. İslâm tarihi kaynaklarının en sahih ve güvenilir kaynağı 

olan İbn Hişâm’da, İbn Hatal’ın cariyeleri “احداهما”  ile sınırlandırılmıştır. 

Dolayısıyla Mahmud Es’ad’ın vermiş olduğu bilgiyi doğru kabul edecek olursak kanı 

heder edilen kadınların sayısı beşe bir diğer görüşe göre altıya İbn Hatal’ın 

cariyelerinin sayısı ise üçe çıkmış olur ki bu tarihi gerçeklerlerle çelişmektedir. İlk 

dönem İslâm tarihi kaynaklarındaki isim farklılığının bu yanlış bilgiye sebep 

olmuştur. İbn Hacer’in şu kaydı bizim bu görüşümüzü desteklemektedir. Ona göre 

Erneb ve Ümmü Sa’d İbn Hatal’ın iki cariyesi olmaları da muhtemeldir. Bu bilgiyi 

verdikten sonra bu farklılığın onların isimlerinde veyahut künye ve lakaplarından 

dolayı ihtilaf edildiğini belirterek bu yanlışlığın kaynağına ışık tutmuştur.434 

Mahmud Es’ad, Sadık Albayrak, Sabri Hizmetli kanaatimize göre kaynaklardaki bu 

noktaları dikkate almadıkları için bu hataya düşmüşlerdir.435 

Kısaca burada iki şarkıcı kadının dilini kötü kullanmaları sonucunda 

haklarında ölüm emri çıktığı görülmektedir. Zaten insanın başına gelen sorunların 

çoğunluğunun müsebbibi hiç kuşkusuz dildir. Bu gerçeği veciz şekilde ifade eden 

atasözlerimiz vardır. Konumuzun iyi anlaşılmasına ışık tutacağını düşünerek bazı 

atasözlerini burada zikretmeyi uygun bulduk. Şöyle ki bu atasözler, dili nedeniyle 

öldürülmeleri istenen kişilerin hangi gerekçe ile öldürüldüklerini belîğ bir şekilde 

ortaya koyması nedeniyle önemsiyoruz: “Dilim seni dilim dilim dileyim.” “Dil, 

kılıçtan daha çabuk öldürür.” “Dil söyler haklanır, baş belaya katlanır.” “Dilini 

                                                           
432 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 329-330. “قريبة”’ isminin Keribe şeklinde okunması yalnıştır. 
Çünkü harf “Kef” değil “Kaf” harfidir. Dolayısıyla da Karibe ya da Kuraybe şeklinde okunması doğru 
bir telaffuzdur.  Bu hatanın yazımdan kaynaklananmış olduğunu düşünüyoruz.  
433 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126; İbn 
Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9-10. 
434  İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10. 
435 Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 723-724; Sadık Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamberi, s, 
353-360. 
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tutan başını kurtarır.”436 Kısaca şâirler başta olmak üzere İbn Hatal’ın bu cariyesi, 

dilinin kurbanı olduğunu söyleyebiliriz. 

Ebû Davud’un Saîd b. Yerbû’dan aktardığı rivayette Hz. Peygamber’in 

öldürülmesini emrettiği iki şarkıcı cariye için “وقينتين آانتا لمقيس” nitelemesi 

yapılmıştır. Yani cariyelerin Abdullah b. Hatal’ın değil de Mikyes’in olduğu bilgisi 

yer almaktadır.437 Ancak bu bilgi zayıftır. Bunu destekleyecek diğer kaynaklarda 

herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Buna karşılık Siyer, Meğâzî ve Tabakât kitaplarında 

bu cariyelerin İbn Hatal’a ait olduğu açıkça belirtilmiştir. Buradaki yanlışlık Allah’u 

alem raviden kaynaklanmıştır. 

 

2.Sâre (سارة) 

Sâre, şarkıcı ve ağıtçı bir kadın olup Amr b. Abdulmuttalip438 b. Hişâm b. 

Abd-i Menâf’ın cariyesi idi.439 Tam ismi Ümmü Sâre440 olmasına rağmen kısaca Sâre 

ismiyle meşhurdur. Kaynaklarda doğumu, çocukluğu, gençliği ve kısacası ailesi 

hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. O, Abdulmuttalip oğullarının 

azatlılarından birisi olup hakkında ölüm emri verilmiş bir diğer kadındı.441 Sâre, 

geçimini ölülere ağıt yakarak ve Hz. Peygamber’e hicviyeler söyleyerek sağlardı.442 

Dolayısıyla da ne kadar İslâm düşmanlarının gönlünü ederse kazancı o kadar iyi 

olurdu. Aynı zamanda o, Hz. Peygamber’e Mekke’de eziyet eden kadınlardan 

birisiydi. İbn Hişâm, onun Mekke döneminde Rasûlullah’a eziyet ettiğini aktarmıştır. 

Ancak eziyetin şekli ve türü hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. Onun şarkıcı ve 

ağıtçı bir kadın olmasından yola çıkarak eziyetin şekli kanaatimizce dille olmuştur.443 

Vâkıdî’nın aktardığı bilgiye göre Sâre, Mekke’nin fethinden önce Medine’ye 

gelerek Rasûlullah’a içinde bulunduğu ekonomik durumundan yani yoksulluğundan 

                                                           
436 Ahmet Vefik Paşa, Atalar Sözü, Müntehabâ’t-ı Durûb-ı Emsâl, haz: Recep Duymaz, İst, 2005, s, 
130-131. 
437 Ebû Dâvûd, Cihâd 117. 
438 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283. 
439 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126;  Taberî, et-Târîh, III, s, 60. 
440 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l- Ğâbe, VI, s, 346.  
441 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126;  Taberî, et-Târîh, III, s, 59; İbn 
Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10. 
442 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457. Hicvi masum eleştiri gibi 
görmek doğru değildir. Çünkü burada insanın bazen kişiliğinin hedef tahtası yapılarak karalandığı 
unutulmamalıdır.  Günümüz hukuk sisteminde de bu tip insanlara ceza verildiği unutulmamalıdır. 
443 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; Taberî, et-Târîh, III, s, 59. 
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yakınarak Hz. Peygamberden yardım talebinde bulundu. Onun geçim kaynağını bilen 

Rasûl-i Ekrem kendisine: “Sen şarkı söylüyor ve ağıt yakıyordun ne oldu? (Bunlar) 

senin ihtiyaçlarını karşılamadı mı?” buyurarak ona işinin durumunu sordu. Bunun 

üzerine Sâre: “Ya Muhammed! Kureyş, Bedir savaşında vermiş oldukları 

kayıplardan beri şarkı, dinlemeyi bıraktılar.” diyerek durumun iyi olmadığını 

söyledi. Hz. Peygamber, kendisine ve ashâbına şarkılarıyla eziyet eden bu kadını 

dinledikten sonra bir deve yükü yiyecek hazırlayarak onun acil ihtiyaçlarını 

karşıladı.444 Diğer bir rivayete göre ise Rasûlullah, Abdulmuttalib oğullarına Sâre'ye 

yardım etmeleri talimatını verdi. Onlar da Sâre'nin gerekli ihtiyaçlarını karşılayarak 

onu Mekke’ye gitmesi için uğurladılar.445 Bu sırada Müslümanlar Mekke’nin fethi 

için hazırlık yapıyorlardı. 

İbnü’l-Esîr’in aktardığı bilgiye göre ise Sâre, Medine’ye Rasûlullah’ın yanına 

Müslüman olarak gelmiş ve Hz. Peygamber’de ona ihsanda bulunarak yardım 

etmişti. Ancak bunca iyiliğe rağmen Sâre irtidat ederek İslâmiyet’ten çıktı.446 

Çıkmakla da kalmayarak Müslümanların aleyhinde birtakım faaliyetlerde bulundu. 

Bu faaliyetlerden en önemlisi Rasûlullah’ın en yakınlarından dahi gizli tuttuğu 

Mekke hareketini, Hâtıb b. Ebî Beltea’nın Kureyş müşriklerine yazdığı gizli mektubu 

saçının örgüsüne sararak götürmeyi üzerine almasıdır.447 İbn Hişâm’ın İbn İshâk’tan 

aktardığı bilgiye göre Hâtıb, bu gizli mektubu Kureyş’e ulaştırması karşılığında 

Sâre’ye büyük bir vaatte bulunmuştu.448 Ancak bu hain plan, Allah (cc)’un 

bildirmesiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şayet bu mektup Kureyş müşriklerinin 

eline ulaşsaydı. Mekke’nin fethi bu kadar kolay olmayabilirdi. Dolayısıyla da çok 

kan akacak bunda da Sâre’nın etkisi büyük olacaktı. Bu sebeple Sâre için düşman 

adına çalışan zararlı bir kuryeydi diyebiliriz. 

Sâre’nin bu kuryeliği irtidatından önce mi yoksa sonra mı yaptığı noktasında 

kaynaklarda bir bilgiye ulaşamadık. Sâre yukarda anlattığımız zararlı fiil ve 

kavillerinden dolayı kanı heder edilmişti. Bu şarkıcı cariyenin akıbeti hakkında 

                                                           
444 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283. 
445 Ekrem Şama, Başlar ve Kılıçlar, s, 273. 
446 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
447 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 30;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10. 
Bu konuda İbn Hişâm’ın Muhammed b.Cafer’den rivayet ettiği bilgiye göre bu taşıyıcı kadının ismi 
Müzeyne’dir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 30. 
448 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 30. 
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Siyer, Meğazî ve Tabakât kaynaklarında iki görüş bulunmaktadır. İbn Hişâm’ın 

aktardığı rivayete göre, Fetih günü onun için bazı kimseler aracı olarak Hz. 

Peygamber’den eman istediler. Rasûlullah’ta ona istenilen emanı verdi. Canı 

bağışlanan Sâre, Hz. Ömer’in hilafeti dönemine kadar yaşadı.449 Bu dönemde ismi 

belli olmayan bir süvârinin atının ayakları altında bir kaza sonucu çiğnenerek öldü.450 

Diğer bir rivayete göre ise; Sâre, Fetih günü geçmişte işlemiş olduğu hatalarından 

dolayı Hz. Ali tarafından öldürüldü.451 Bir görüşe göre de başka biri tarafından 

öldürülmüştür.452  Vâkıdî de onun fetih günü öldürüldüğünü aktarmıştır. Ancak kim 

tarafından öldürüldüğünü zikretmemiştir.453 Her ne kadar rivayetlerde farklılık olsa 

da ortada bir gerçek var ki Sâre’nin Hz. Peygamber hakkında asılsız ve sırf 

müşrikleri eğlendirmek için söylemiş olduğu şarkılar ve İslâm ordusu aleyhinde, 

kuryeliği nedeniyle cezalandırılmak istenmiştir.  

Netice olarak, Sâre zor durumda olduğu bir dönemde kendisine yardım eden 

Rasûlullah’a ve Müslümanlara teşekkür edeceği yerde kritik bir dönemde askeri bir 

bilgiyi Mekke’li müşriklere ulaştırmaya yeltenerek onlara nankörlük etmiştir.  Hz. 

Peygamber,  Ali ve Zübeyr b. Avvâm’ı göndererek mektubu ondan almalarını istedi. 

Kadın önce mektubu inkâr etti. Hz. Ali’nin kararlılığı karşısında Sâre mektubu onlara 

teslim etti. Dolayısıyla da Sâre, suçüstü yakalandı.454 Hz. Ali ve Zübeyr tarafından 

yakalandıktan sonra serbest bırakılmış olması akla bazı soruları getirmektedir. Acaba 

bu kadın okuma yazma bilmiyor mu? Biliyorsa mektubu yolda okumuş olamaz mı? 

Bilmiyorsa mektubun ne amaçla gönderildiğini sezmiş olamaz mı? Geçmişi 

problemli olan bir kadını suçüstü yakalamışken salıvermek neye hizmet ediyor? Bu 

durum, bütün tedbirleri almış olan Hz. Peygamber’in titizliğine gölge düşürmüş 

olmaz mı? Yoksa bu kadın Sâre’dan başkası mıdır? Bu ve buna benzer sorular 

nedeniyle bizce bu rivayet sorunludur.455 

Kaynaklarda onun görüldüğü yerde öldürülmesine neden olarak yukarıda da 

görüldüğü gibi şunlar etkili olmuştur: Hz. Peygamber’e Mekke döneminde eziyet 
                                                           
449 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; Taberî, et-Târîh, III, s, 60; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10. 
450 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s,41; Taberî, et-Târîh, III, s, 60. 
451 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
452 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 457. 
453 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283. 
454 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 30-31; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 346. 
455 İbn Hişâm, Muhammed b. Ca’fer’in bu kadını Müzeyne’li olduğunu iddia ettiğini aktarmaktadır. 
Bizce de bu bilginin doğru olma ihtimali yüksektir. Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 30-31. 
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etmesi, Rasûlullah’a hicviyeler söylemesi, gizli tutulan bir askeri bilginin kuryeliğini 

yapması ve irtidat etmekle kalmayarak nimete nankörlük etmesi nedeniyle Hz. 

Peygamber tarafından kanı fetih günü heder edilmiştir.  Tarih kaynaklarının 

çoğunluğu, onun kanının heder edildiği noktasında müttefiktir.456 İbnü’l-Esîr’in 

aktardığı bilgiye göre Sâre, nimete nankörlük etmesi, arkasından da irtidat etmesi 

üzerine Hz. Peygamber tarafından kanı heder edilmiştir.457   

İbn Hişâm, sîyer konusunda diğer kaynaklara göre güvenilir ve sağlam olması 

nedeniyle fetih günü Sâre’nin affedilmiş olma ihtimali kanaatimizce daha yüksektir.  

 

3.Ümmü Sa’d (أم سعد) 

Fetih günü öldürülmesi emredilen kişiler arasında sadece İbn Hacer’in 

aktardığı Ümmü Sa’d, hakkında diğer kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 

Bu nedenle de İbn Hacer’in, İbn İshâk’tan aktardığı bilgiye göre Ümmü Sa’d’ın 

öldürüldüğü bilgisi zayıftır. Şöyle ki İbn İshâk’ın günümüze ulaşmasında en önemli 

kaynak olan İbn Hişâm’ın fetih günü Ümmü Sa’d’ın adını kanı heder edilen kişiler 

arasında zikretmemiş olması, kanaatimizce bu bilginin illetli olduğunu 

göstermektedir. Bu sebeple burada bir karışıklık söz konusu olduğunu düşünüyoruz. 

Zaten İbn Hacer de sonraki satırlarda: “Erneb ve Ümmü Sa’d’ın Abdullah b. Hatal’ın 

iki cariyesi olmaları da muhtemeldir.” dedikten sonra bu karışıklığın isimlerinde 

veya künyelerinden ve lakaplarından kaynaklandığını söyleyerek ihtilafın nedenini 

zikretmektedir.458 Biz de bu görüşe katılıyoruz.  

Netice olarak, Ümmü Sa’d adında bir bayan fetih günü öldürülmemiştir. 

Çünkü fetih gibi üzerinde amme’nin şahit olduğu bir olayda kaynakların onun ismi 

noktasında ittifak etmemiş olması önemli tarihi bir delildir. Bizim kanaatimizde bu 

doğrultudadır. Ancak yukarıda isimlerini zikretiğimiz günümüzdeki bazı eser 

sahipleri kaynakların üzerinde çoğunlukla ittifak etmedikleri Ümmü Sa’d’ı fetih 

günü öldürülen kadınlar arasında saymışlardır. Hâlbuki hakkında sadra şifa olacak 

derli toplu bir iki cümle bile zikredememişlerdir. Sadece ismini zikretmekle 

yetinmişlerdir. Bu kadarlık bilgi bile insanın kafasında o bilginin sıhhatlığı 
                                                           
456 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 283; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 41; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136;  
Taberî, et-Târîh, III, s, 59; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126;  İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10. 
457 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
458 İbn Hacer, Fethu’l Bârî, VIII, s, 10. 
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noktasında güçlü şüpheler oluşturmaya kâfi iken bunu göz ardı etmeleri kanaatimizce 

doğru değildir. Bu kaynaklardan bazıları şunlardır: Sabri Hizmetli, Mahmud Es’ad, 

Sadık Albayrak ve Redaktörülüğünü Hakkı Dursun Yıldız’ın yaptığı çalışmada bu 

yanlışlığa düşmüşlerdir.459 

Hz. Peygamber, kadınların yıkıcı faaliyetlerine son vermek için fetih günü 

bütün kaynakların ittifak ettiği bir kadını öldürtmüştür. İttifak olmamakla beraber ise 

üç kadını öldürtmüştür. Ancak yaptığımız çalışma sonucundan rivayetlerin 

güvenirliği ve kaynakların müttefik oldukları şahıslara baktığımızda kanaatimizce 

fetih günü bir kadın öldürülmüştür. O da Kuraybe’dir. 

 

  B. Öldürülmesi Emredilip de Sonradan Affedilen Kadınlar  

1.Hind bnt. Utbe (هند بنت عتبة) 

Hind bnt. Utbe, İslâm dininin en azılı düşmanlarından birisi olan Utbe b. 

Rebîa’nın kızıdır. Annesi Safiyye bnt. Umeyye olup tam künyesi: “Hind bnt. Utbe b. 

Rebîa b. Abd-i Şems b. Abd-i Menâf el-Kuraşiyye el-Hâşimiyye’dir.”460 Künyeden 

anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber ile akrabadır. Müşrikerin ileri gelen liderlerinden 

Ebû Süfyân’ın hanımı Hz. Muâviye’nin de annesidir.461 Hind, Ebû Süfyân ile 

evlenmeden önce Hafs b. Muğîre el-Mahzûmî ile evli idi.462 Hafs, karısı Hind’in 

kendisini başka bir erkekle aldattığı zannına kapılarak onu babasının evine gönderdi. 

Hata ettiğini anlayan Hafs, onunla tekrar evlenmek istedi. Ancak bu olaydan çok 

incindiği anlaşılan Hind, bu teklifi reddederek ondan ayrıldı.463 

Hind, Müslüman olmadan önce Hz. Peygamber ve İslâmiyet’e düşmanlığıyla 

meşhur bir kadındı. İslâm aleyhindeki her harekete mal ve canıyla destek verirdi. Bu 

noktada babası Utbe ile kocası Ebû Süfyân’dan geri kalmazdı. Hatta kindarlık ve 

intikam noktasında onları bile geri bırakacak bir İslâm düşmanıydı. Dolayısıyla da 

                                                           
459 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 329-330; Mahmud Es’ad, Târih-i Dîn-i İslâm, s, 718-724; Sadık 
Albayrak, Rahmet ve Savaş Peygamberi, s, 360; Red. Hakkı Dursun Yıldız, Doğustan Günümüze 
Büyük İslâm Tarihi, I, s, 516-518. 
460 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 296. 
461 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 296. 
462 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 297-298. 
463 Bu kocasından Ebân adında bir oğlu oldu. Bu kocasından ayrıldıktan sonra onu isteyen birçok kişi 
oldu. Gururlu bir kadın olan Hind, bu acı tecrübeden olsa gerek eş seçiminde titiz davranarak Emevî 
ailesinin lideri Ebû Süfyân’ı tercih ederek onunla evlendi. Bu evlilikten de Muaviye, Utbe, Cüveyriye 
ve Ümmü’l Hakem adında çocukları oldu. Bkz: M. Yaşar Kandemir, “Hind bint Utbe” DİA, XVIII, 
İst., 1998, s, 64-65. 
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Mekke döneminde Rasûl-i Ekrem’e oldukça eziyet eden ve İslâm dinine en fazla 

zararı dokunan kadınların başını o çekerdi. Onun bu düşmanlığı fetih gününe kadar 

yaklaşık yirmi yıl gibi uzun bir süre eksilmeksizin devam etti.464 Hind, davasına 

bağlı, aktif, kışkırtıcı, cesur ve entrikacı bir kadındı. Şöyle ki Müslümanlarla yapılan 

savaşlara bizzat katılarak müşrik askerleri Müslümanlara daha içten saldırmaları için 

söylediği şiirlerle kışkırtırdı.  Özellikle Uhud savaşında varını yoğunu ortaya koyarak 

mücadele etmesi onun nasıl bir İslâm düşmanı olduğunu ortaya koyması noktasında 

önemlidir. Onun içinde potansiyel olarak beslediği bu düşmanlık kini, Bedir 

savaşında babası, kardeşi ve amcasının öldürülmesiyle zirveye çıktı.  Öyle ki 

Bedir’in rövanşı alınıncaya kadar ağlamayacağına, koku sürünmeyeceğine ve 

kocasıyla beraber olmayacağına dair and içerek tepkisini ortaya koydu.465 

Hind başta olmak üzere Bedir’de yakınlarını kaybeden kişilerin isteği ve 

baskısı üzerine kısa zamanda bir ordu hazırlandı. Hazırlan bu ordunun içinde 

Hind’de vardı. Hind, yanındaki bazı kadınlarla birlikte defler eşliğinde söylediği şu 

şiirle Abdüddaroğullarını galeyana getirmeye, tahrik etmeye çalışırdı: “Yaşasın 

Abdüddaroğulları! Yaşasın arkadakileri himaye edenler! (Hadi sizi göreyim.) Her 

kesici(keskin) şeyle vurun.”466 Diğer askerleri de şu şiirle savaşa teşvik ediyordu: 

“Biz, gökteki yıldızların kızlarıyız. Biz, halılar (minderler) üzerinde dolaşırız.467 

(Yiğitçe savaşırsanız) Şayet geri (zaferle) dönerseniz, boynunuza sarılırız ve küçük 

yastıkları (minderleri) sereriz. Yok eğer gerisin geri (savaş meydanından) 

kaçarsanız, istenilmeyen, sevilmeyen bir kimsenin ayrılışı gibi (sizden) ayrılırız, 

uzaklaşırız.”468 diyerek askerlerin var güçleriyle savaşmalarını isterdi.  

Hind, bu genel kışkırtmanın yanında özelde babası, kardeşi ve amcasının 

intikamını almak için bir nevi kiralık kâtil olan Vahşî ile de yakından ilgilenerek ona 

servet va’d etti. İçinde sönmek bilmeyen öç ateşinin bu şekilde söneceğini 

düşünüyordu. Onun içinde Cübeyr’in kölesi olan Vahşîyle her karşılaşmasında ona : 

                                                           
464 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
465 M. Yaşar Kandemir, “Hind bint Utbe” DİA, XVIII, s, 64. 
466 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 23. Hâlbuki Hind’in kocası olan Ebû Süfyân, Abdüddaroğullarının 
kahramanlık duygularını rencide eden sözler söyleyerek onları küçümsemişti. Bu iki zıt görüş aslında 
karı kocanın planlı bir oyunu olduğu izlenimi vermektedir. Şöyle ki biri küçümseyerek diğeri ise 
överek Abdüddaroğullarını kışkırtmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Bkz: İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 23. 
467 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 296-297. 
468 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 24; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 296-297; Said Havva, el-Esâsü fi’s-
Sünne, II, s, 246-247.  
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“Ey Ebâ Deseme! Öç al ve (böylece) şifa ver.”469 diyerek onu tahrik ederdi. Bedir’de 

babası, kardeşi ve amcası öldürülen Hind, Vahşî’ye Hamza’yı öldürmesine karşılık 

ona büyük bir mükâfat, va’d etti.470 

Hind, müşrik kadınlarla birlikte Uhud savaşına katılarak askerleri öç almaları 

ve daha istekli savaşmaları için onlara psikolojik baskı yaparlardı. Hind, bu savaşta 

bir an ölümle burun buruna geldi. Şöyle ki Ebû Dücâne, Rasûlullah’tan aldığı kılıcın 

hakkını vermek için düşman saflarını yararken bir ara karşısında Hind’i buldu.  Onu 

öldürmemesi için hiçbir engel yoktu. Ancak Ebû Dücâne, Rasûl-i Ekrem’in vermiş 

olduğu şerefli bir kılıçla savunmasız bırakılan bir kadını öldürmenin hoş bir şey 

olmayacağını düşünerek onu öldürmekten vaz geçti.471 Netice bazı Müslüman 

okçuların sabırsızlığı nedeniyle durum müşrikler lehine değişti.  Vahşî, fırsatını 

bulduğu bir anda mızrağıyla Hz. Hamza’yı şehit etti. Bu olayı Vahşî bahsinde detaylı 

bir şekilde aktardığımız için ayrıntıya girmeyi uygun bulmuyoruz.472  

Bilindiği üzere Hind, Hz. Hamza’nın erkeklik uzvunu, burnunu ve kulaklarını 

keserek kendine gerdanlık yaptı.473 Bununla da yetinmeyerek Vahşî’nin 

Rasûlullah’ın amcasının göğsünü yararak çıkardığı ciğerini çiğneyerek yutmaya 

çalıştı. Bu şerefli bir mahlûk olarak yaratılan insanın yeri geldiğinde hayvandan dahi 

vahşi olabileceğini göstermesi açısından ibret verici bir örnektir. Hamza’nın ciğerini 

çiğnediği için Hind’e “Âkitetü’l-Ekbâd” yani ciğer yiyen kadın denildi ve o günden 

sonra Hind bu lakapla anılmaya başlandı.474 Onun bu hareketi Hz. Peygambere 

ulaştığında şu nükteli cümleyi söylediği rivayet edilmektedir: “ Şayet, (Hamza’nın) 

ciğerini yutsaydı ona ateş dokunmazdı.”475 Bu lakap onun nasıl bir karaktere, 

şahsiyete sahip olduğu noktasında bizlere ipuçları vermektedir. Hind, daha da ileri 

giderek diğer Müslümanların cesetlerine diğer müşrik kadınlarla birlikte burunlarını, 

kulaklarını ve cinsel organlarını keserek halhal ve gerdanlık yaptı.476 Hind, 

                                                           
469 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 248; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 18. Hind, bu sözüyle öcünün alınmasıyla 
gönlünün şifa bulacağını kast ediyordu. 
470 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246; Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, II, s, 118.  
471 Said Havva, el-Esâsü fi’s-Sünne, II, s, 246-247. 
472 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 248;  İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 25-27; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,  IV, s, 
638-639. 
473 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 43. 
474 M. Yaşar Kandemir, “Hind bint Utbe” DİA, XVIII, s, 64–65. 
475 İbn Sa’d, et-Tabakât, III, s, 12-13; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 297. 
476 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246-247; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 43; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 39. 
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üzerindeki değerli süs eşyalarını bir yıldır sabırsızlık beklediği bu anı yaşatan 

Vahşî’ye verdi.477 Hind, daha sonra intikam sarhoşluğu ile bir taşın üzerine çıkarak 

avazı çıktığı kadar şöyle bağırdı:  “Biz, Bedir gününün (yenilgisini) telafi ettik. 

Savaştan sonra savaş ateşlidir. (Babam) Utbe, kardeşim, amcam ve Bekr’im benim 

için sabır olmadı.- Başka ifadeyle onların hüznünü sabırla tedavi edemedim. Sabır 

bana şifa vermedi.-Nezrimi yerine getirerek gönlüme, nefsime şifa verdim. (Ey) 

Vahşî! Göğsümün-kinden doğan ateşini, nefretini söndürdün, şifa verdin. (Bu 

nedenle de) ömrüm boyunca (bu sevinçi bana tattıran) Vahşî’ye kabrimde 

kemiklerim çürüyüp dağılana kadar teşekkür edeceğim.” diyerek içindeki öfkeyi, kini 

kelimelere döktü. Hamza’ya yaptığı vahşilikten: “Hamza’nın karnını yarıp ciğerini 

çıkardığım zaman kalbim şifa buldu…” söyleyerek övünçle bahsetmesi son derece 

düşündürücüdür. Onun bu küstah ifadelerine Hassân b. Sâbit ve Hind bnt. Üsâse 

karşılık vermişlerdir. Özellikle Üsâse’nin Hind, hakkında söylediği: “Ey küfrü büyük, 

(insanları) kötülüğe sevk eden fitnecinin kızı!.... Senin pis, kötü nezrin, nezirlerin en 

şerlisidir….”478 sözleri Hind’in daha iyi tanınması açısından manidardır. Hz. 

Peygamber, Hind’in, amcasına yaptığı vahşet karşısında derinden sarsıldı.  Çünkü 

görülen manzara hayvanları bile aratacak türdendi. Rasûlullah’ın şu sözleri fazla söze 

gerek bırakmadan ortamın vahametini ortaya koymaktadır: “Böyle bir musibet bu 

güne kadar bana isabet etmemişti. Ve burası kadar bana hiç bir yer ağır ve sıkıntılı 

gelmemişti.”479 Mekke döneminde o kadar ağır işkence ve sıkıntılara rağmen Hz. 

Peygamber’in onlardan intikam alacağına dair bir yemini yokken bu vahşet üzerine 

Mekke’li müşriklerden bir rivayete göre otuz480 diğer bir rivayete göre ise yetmiş481 

kişiye müsle yapacağına yemin etmesi Rasûl-i Ekrem’in derinden sarsıldığının sözlü 

ifadesidir. Bu durum, Rasûlullah’ın hayatında görülen ender bir tepki olması 

hesabiyle önemlidir. Özellikle Taif dönüşü kan revan içerisinde kendisini bırakanlara 

beddua yerine dua etmişken burada intikam yemini etmesi Hind’in ve diğer 

kadınların Müslümanların cesetlerine yaptığı müslenin Hz. Peygamber’i daha fazla 

incittiğinin göstergesidir. Merhametleriyle tanınan kadınlar, burada görüldüğü gibi 

                                                           
477Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246-247; İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 43. 
478 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 43-44. 
479 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. “ لن اصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفا قط اغيظ إلي من هذا” 
480 İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 47. 
481 Said Havva, el-Esâsü fi’s-Sünne, II, s, 275. 
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şirkin ve kinin etkisiyle vahşetin zirvesine çıkabilmektedir. Hind, Mekke’ye 

döndükten sonra Vahşî’ye 10 dinar daha verdi.482  

Bu olaydan sonra Mekke’nin fethine kadar Hind’in İslâm ve Hz. Peygamber 

düşmanlığı devam etti. Fetih günü yaklaşınca diğer müşrikler gibi Hind’i de bir telaş 

sardı. Kocası Ebû Süfyân, İslâm ordusuna karşı koyulamayacağını anlayarak Hz. 

Abbâs’ın aracılığıyla Müslüman oldu. Daha sonra Abbas’ın telkinleriyle kavminin 

yanına gelerek yüksek bir sesle: “ Ey Kureyş Topluluğu! Muhammed karşı 

koyamayacağınız on bin kişilik483 büyük ve güçlü bir orduyla size gelmiştir.”484 

diyerek kavmini uyardığında ona en sert tepkiyi hanımı Hind gösterdi. Şöyle ki Hint, 

bu sözler üzerine sakalını485, bıyığını486 tutarak: “Ey Gâlipoğulları! Şu yaşlı 

ahmağı487 başka rivayette ise şişkoyu488 öldürün.”489 demek suretiyle kocasına hem 

hakaret etti hem de insanları ona karşı kışkırtı. Bu tepkinin üzerine Ebû Süfyân: 

“Yazıklar olsun!490 Bırak sakalımı!491 Sakın bu kadın sizi aldatmasın! Çünkü 

Muhammed karşı koyamayacağınız bir güçle gelmiştir.492 (Sana gelince) Yemin 

ederim ki şayet sen Müslüman olmazsan (seninde) boynun vurulacaktır evine gir.”493 

diyerek karısını son kez uyardı. Bu uyarı üzerine canının tehlikede olduğunu anlayan 

Hind, fevri çıkışının ardından evine kapandı. Neticede yıllar önce istemeyerek 

boyunları bükük olarak çıkarıldıkları anavatanlarına Müslümanlar, başları dik bir 

şekilde geri dönerek Mekke’yi fethetti. Rasûl-i Ekrem, aldığı tedbirler sayesinde 

fazla kan akıtılmadan Mekke’yi aldı. Ancak bu fetih esnasında bazı insanları umumi 

affın dışında tutarak öldürülmelerini emretti. Hind bnt. Utbe de kanı heder edilen 

kadınlar içerisindeydi. Kaynakların bazıları onun adını kanı heder edilenler arasında 

zikretmemişken494 bazı kaynaklar ise onun ismini öldürülmesi emredilen kişiler 

                                                           
482 Vâkıdî, el-Meğâzî, I, s, 246-247. 
483 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 257. 
484 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 257;  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 36; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122. 
485 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122. 
486 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 36. 
487 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122. 
488 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 36. 
489 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122. 
490 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 36. 
491 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122. 
492 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 257;  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 36.  
493 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 122. 
494 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-42; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s 297-298. 
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arasında zikredermişlerdir. Ancak kaynakların çoğunluğu, onun hakkında fetih günü 

giyabi ölüm hükmü verildiği noktasında müttefiktir.495 

İbnü’l-Esîr’in aktardıklarından onun hakkında öldürülme emri verilmesine 

neden olarak şunlar ön plana çıktığı görülmektedir: Mekke döneminde Hz. 

Peygamber’e eziyet etmesi, insanları İslâm aleyhinde tahrik etmesi, savaş 

çığırtkanlığı yapması ve Uhud savaşında Hz. Hamza’nın cesedine yaptığı vahşettir. 
496 Bize göre en önemli etken Hz. Hamza olayıdır. 

Hind, Müslüman olmaya karar verince kocasına: “Ben, Muhammed’e biat 

etmek istiyorum.”dedi. Ebû Süfyân, kendisine yaptığı hakaretleri kast ederek: “Dün, 

senin bu sözünü yalanlar görmüştüm.” diyerek bu değişimin nedenini sordu. Bunun 

üzerine Hind: “Allah’a yemin olsun ki bu Kâbe’de, bu geceden önce bu güne kadar 

Allah’a bu şekilde ibadet edildiğini görmedim!..”497demek suretiyle nedenini 

açıkladı. Devamında da evinde cahiliyye döneminden kalma putları kırdı. Bu esna da 

söylediği şu sözü geçmişinden pişman olduğunu göstermektedir: “(Putları 

kastederek) gerçekten biz sizler hakkında aldanmışız.”498 Daha sonra Ebû Süfyân, 

karısına yanına bir kişi alarak Rasûlullah’a gitmesini tedbirli olmasını tavsiye etti.499 

Onun bu tavsiyesinden zımnen yukarıda aktardığımız gibi Hind’in her an 

öldürüleceği endişesini taşıdığı anlaşılmaktadır. Hind, tanınmamak için peçeli, örtülü 

bir şekilde bir grup kadınla birlikte Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek500 Allah’a 

şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek vb. İslâm’ı kaideler üzerine 

Rasûlullah’a bey’at etti.501 Hind’in yüzünü örtmesinden anlaşıldığı üzere geçmişteki 

büyük yanlışları sebebiyle Rasûl-i Ekrem’le yüz yüze gelmekten çekinmektedir, 

utanmaktadır. Kanaatimizce o, içinde şu kaygıyı taşıyordu: Ya Rasûlullah, 

kötülüklerini yüzüne vurursa! Halim nice olur? Hz. Peygamber’i iyi tanımadığı için 

onun bu kaygıları taşıması doğaldır. Ancak, Rasûl-i Ekrem’in güzel karşılaması 

üzerine kaygılarının yersiz olduğunu anlayarak:  “Ey Allah’ın Rasûlu! Allah’a yemin 

ederim ki şu dünyada senin ailen kadar zelil ve perişan olmasını istediğim kimse 
                                                           
495 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 259; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-
457; Taberî, et-Târih, III, s, 58-61; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 123-127. 
496 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 126. 
497 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 297. 
498 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 126. 
499 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 297. 
500 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 126. 
501 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 297. 
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yoktu. Şimdi ise şu dünyada senin ailen kadar aziz ve mutlu olmasını istediğim bir 

kimse yoktur.”502 diyerek memnuniyetini ortaya koydu. Hind, Müslüman olduktan 

sonra Hz. Peygamber’in hayır duasını aldı.503 İslâm’a hizmete kendisini adayan 

Hind, Yermûk savaşına katılarak yaptığı ateşli konuşmalarla savaşın kazanılmasında 

etkili oldu. O, Hz. Ömer’in hilafeti zamanına kadar yaşadı. Hind bnt. Utbe, Hz. Ebû 

Bekir’in babası olan Ebû Kuhafe ile aynı gün vefat etti.504 

 

2.Fertanâ505/Kuraynâ )قرينا/فرتنى(  

Fertanâ bir diğer adıyla Kuraynâ hakkında Siyer, Meğâzi ve Tabakât 

kitaplarında ailesi, çocukluğu ve gençliği hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadık. 

Fertanâ’nin ismi tarih sahnesine Mekke’nin fethi günü kanı heder edilen kadınlardan 

birisi olarak çıkmaktadır.506 

Fertanâ, Abdullah b. Hatal’ın şarkıcı cariyelerinden birisi olup adı hakkında 

kaynaklarda farklı bilgiler mevcuttur. Şöyle ki İbn Hişâm, İbn Sa’d ve Belâzürî, onun 

adını Fertanâ507 olarak zikretmişken Vâkıdî, onun adını Kuraynâ olarak zikrettikten 

sonra ona Fertanâ da denildiğini belirtmiştir.508 Ancak İbn Hacer, meşhur “Fethu’l-

Bâri” adlı eserinde İbn Hatal’ın şarkıcı cariyelerinin adını zikrederken Fertanâ ve 

Kureyna olarak ayrı ayrı aktarmıştır.509 Burada yazımdan kaynaklanan bir hata 

olduğu düşünüyoruz. Çünkü diğer tarihi kaynaklar bunu desteklemektedir. 

Kaynaklarda yaygın olarak Fertanâ ismi kullanıldığı için biz, araştırmamızda bu ismi 

tercih ettik. 

                                                           
502 Buhârî, Eymân 3, Ahkâm 14. 
503 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 289; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 126. 
504 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, s, 297-298. Vahşî ve Hind arasındaki ilişkiyi dikkate alarak 
Rasûlullah’ın haklarında verdiği ölüm emri şuna delildir: İslâm devletinde hem kâtil hem de onu tutan 
kişiye aynı ceza tatbik edilir. Bu dönemin şartlarına göre değişebilir. Hz. Peygamber döneminde en 
uygun ceza ölümdü. Onun içinde Hind ve Vahşî hakkında ölüm emri verilmiştir. Hz. Hamza’nın 
devlet başkanı olarak Rasûl-i Ekrem’e olan yakınlığı ve devlet yönetimi içerisindeki konuma 
bakıldığında bir nevi üst kademedeki bir askeri yetkili olduğu aşikârdır. Bu çerçeveden bakıldığında 
böyle önemli bir kişinin tutulan bir kiralık kâtil tarafından öldürülmesine verilecek en uygun caza 
kanaatimizce ölümdür.  
505 Vâkıdî, onun adının فر تنا olarak aktarmıştır. Bkz: Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 259, 282. 
506 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; İbn 
Hacer, el-İsâbe, VIII, s, 9-10. 
507 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d, Tabakât, II, s, 136; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457. 
508 Vâkıdî, el-Meğâzî,  II, s, 259. 
509  İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 10.  
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Fertanâ, Kâbe’nin örtüsüne sarılı bir şekilde yakalanıp öldürülen Abdullah 

b.Hatal’ın şarkıcı iki cariyesinden birisiydi.510 Şarkıcı olması nedeniyle Rasûlulah’ı 

hicveden şiirleri şarkı melodisi halinde söyleyerek müşrikleri eğlendirirdi. Özellikle 

de efendisi İbn Hatal’ın isteği doğrultusunda Hz. Peygamberei kırıcı, rencide edici 

hicivlerde bulunurdu.511 Vâkıdî’nin aktardığı bilgiye göre o,  fâsık bir kadındı. 

Kureyş Müşrikleri İbn Hatal’ın şarkıcı cariyelerinin yanına gelip içki içerek 

eğlenirlerdi. Cariyelerden birisi olan Fertanâ de efendisi İbn Hatal’ın Rasûl-i Ekrem 

hakkında söylediği yerici, hicvedici şiirleri arkadaşı Kureybe/Erneble birlikte 

söylerdi.512 Bu durum İslâm düşmanlarının hoşuna giderken Müslümanları ise 

derinden üzerdi. Onun kanının heder edildiği noktasında kaynakların çoğu 

müttefiktir.513 Fertanâ, fetih günü hakkında ölüm emri verildiğini duyduğundan 

dolayı ya da yapmış olduğu davranışın akıbetinin iyi olmayacağını bildiği için 

kaçtı.514 Ancak nereye kaçtığı ya da gizlendiği kaynaklarda belirtilmemiştir. O, 

kendisine eman verilinceye kadar da ortalıkta görünmedi. Daha sonra kendisi için 

Rasûlullah’tan eman istendi. Rasûl-i Ekrem’de ona istenen emanı vererek onu 

affetti.515  

Kaynaklarda Abdullah b. Hatal’ın iki şarkıcı cariyesinden birinin öldürüldüğü 

noktasında ittifak vardır. Ancak hangisinin af edilip hangisinin ise öldürüldüğü 

noktasında bir ittifak yoktur. Meselâ İbn Hişâm, bu iki şarkıcı cariyeden birisinin 

öldürüldüğünü diğerinin ise kaçtığını aktarırken kimin öldürüldüğünü açık olarak 

zikretmemiştir.516 Vâkıdî, öldürülenin Erneb veya Fertanâ olabileceğini zikrettikten 

sonra Fertanâ’nın Hz. Osman’ın Hilafeti zamanına kadar yaşadığını aktarmıştır. Bu 

rivayetten anlaşılmaktadır ki öldürülen Fertanâ değil Erneb bir diğer adıyla 

Kuraybe’dir.517 İbnü’l-Esîr, ise ismi Kuraybe olanın öldürüldüğünü diğerinin ise 

                                                           
510 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; 
Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VIII, s, 9-10. 
511 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126; Musatafa el-A’zamî, Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy Kâtipleri”, 
Bütün Yönleriyle Asr-ı  Saadette İslâm, I, s, 431;  
512 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 282-283. 
513 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 258-259; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-42; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 136; 
Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; Taberî, et-Târih, III, s, 58-61; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 123-
127; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, s 297-298. 
514 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
515 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283. 
516 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40-41. 
517 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283. 
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kaçtığını aktarmıştır.518 Diğer kaynakların vermiş olduğu bu verilerden yola çıkarak 

kaçıp kurtulan sonra da kendisine eman verilen cariyenin Fertanâ olduğu bilgisi 

kanaatimizce kesinlik kazanmaktadır. 

Fertanâ kılık kıyafet değiştirerek Rasûlullah’ın huzuruna gelerek Müslüman 

oldu. Diğer bir rivayete göre kendisi için Hz. Peygamberden eman talebinde 

bulunuldu. Rasûlul-i Ekrem’in bu talabe olumlu cevap vermesi üzerine gelerek 

Müslüman oldu. Hayatı bağışlanan Fertanâ Hz. Ömer’in hilafeti zamanına kadar 

yaşadı. Bu dönem içerisinde ismi kaynaklarda belirtilmeyen birisi hataen atıyla 

çiğneyerek onu öldürdü.519 Diğer bir görüşe göre ise Fertanâ Hz. Osman’ın hilafeti 

zamanında520 ismi belirtilmeyen birisi yanlışlıkla onun kaburga kemiklerinden birsini 

kırarak ölümüne neden oldu. Hz. Osman’da onun ölümüne sebep olan kişiye diyetini 

ödetmiştir.521 Vâkıdî’nin vermiş olduğu bilgiye göre Hz. Osman suçlunun hatasının 

büyüklüğü nedeniyle miktar olarak iki bin, altı bin veya sekiz bin dirhem ödemesine 

hükmetmiştir.522 

Kaynaklarda Fertanâ’nın görüldüğü yerde öldürülmesine neden olarak sadece 

yukarıda aktardığımız bilgiler aktarılmıştır. Müşrik insanların duygularını tatmin 

etme adına Fertanâ’nın raks ederek Hz. Peygamber’e hakaret etmesi kanının heder 

edilmesinin ana nedenidir.  Başka deyişle Fertanâ, İslâm ümmetinin en kutsal 

değerlerinden birisi olan Hz. Peygamber’e dil uzatıp onu incitmesi nedeniyle kanı 

heder edilmiştir. Çünkü Rasûlullah’ın incinmesi, üzülmesi demek bütün ümmetin 

incinmesiyle eşdeğerdeydi. Rasûl-i Ekrem’e yapılan hakaret bütün Müslümanlara 

yapılmış bir hareket olduğu için ağır büyük bir suçtu. Normal bir insana hakaret 

etmek suç sayılırken bir devlet başkanı daha önemlisi bir Peygamber olan 

Rasûlullah’a yapılan sözlü saldırının cezalandırılmasından daha normal bir şey 

olamaz. Hz. Peygamber’in bu emrinden yola çıkılarak şu sonuca ulaşabiliriz. Kim 

dini değerlere sözlü ya da fiili saldırırsa cezalandırılması caizdir. Ancak cezanın türü 

zamanın şartları ve hukuk kurallarına göre caydırıcı olacak şekilde ağır olmak 

şartıyla değişken olabilir. Ancak, Hz. Peygamber’in emri zamanlar üstü bir değer 

                                                           
518 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
519 Taberî, et-Târîh, III, s, 60; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
520 Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; Taberî, et-Târîh, III, s, 60; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
521 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126;  
522 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457. 
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olduğu için kişiye hatasından dönmesi teklif edilir. Şayet suçunda ısrar edip aynı 

hakaretlerine devam ederse onun için verilecek en güzel ceza kanaatimizce Hz. 

Peygamber’in uygun gördüğü yukarıdaki cezadır. 

Kısaca yukarda detaylı bir şekilde anlattığımız bu kişiler, İslâm aleyhinde 

kurmuş oldukları yıkıcı komplolardan dolayı cezalandırılmışlardır.523 “Kanı Heder 

Edilenler” olarak meşhur olan bu listede adı geçenlerin cezalandırılması ile ilgi şu 

kanaate ulaştık. Burada verilen ölüm cezası, zulüm ve tuğyanlıkta hak hukuk 

tanımayan insanlara verilmiş yerinde bir cezadır.  

Fetih günü kanı heder edilen kişilerin sayıları ve isimleri üzerine aktarılan 

rivayetler hakkında Mevlânâ Şiblî Numânî’nin yaptığı tespitler yukarda da 

zikrettiğimiz üzere son derece önemlidir. İnsanların kafasında oluşacak bazı sorular 

kanaatimizce onun bu isabetli, makul tespitleri sayasinde çözülecektir. Şiblî Numânî, 

Siyer, Meğâzî ve Tabakât kitaplarının yukarıda zikrettiği rivayetleri hadisçi bir bakış 

açısıyla veya hadis ilmi metodoyla incelenmesi durumunda bu rivayetlerin doğru 

olmadığının anlaşılacağını söylemektedir. Başka deyişle anlatılanları hadisçilerin 

tahkik usûlü dairesinde tenkid ettiğimizde bu rivayetlerin elle tutulur yeri olmadığı 

derhal meydana çıkmaktadır. Gerekçe olarakta Şiblî Numânî şu noktaları 

zikretmiştir: Öldürülmesi emredilen kişilerin suçlarını hemen hemen bütün 

Mekke’liler işlemişlerdi. Kureyş’ten üç-dört kişi dışında Hz. Peygamber’e en ağır 

işkenceleri yapmayan kimse kalmamıştı. Üstelik ölüme mahkûm edilen adamların bir 

kısmı Kureyş’in diğer büyükleri derecesinde hunhar kişiler de değildi. Dolayısıyla da 

suçları birbirine yakın bu kişilerden yaklaşık on kişinin cezalandırılması ne kadar 

doğrudur. Şiblî Numânî, bu tespitleri yaptıktan sonra dirâyet usûlü dairesinde vuku 

bulunan bu muhakemeler, okuyucuları yahud tenkitçileri ikna etmeye yetmezse 

rivayet açısından da bu rivayetler tamamen değersiz kalmaktadır dedikten sonra 

Buhârî’nin, fetih günü öldürülen yegâne kişinin Abdullah b. Hatal olduğunu 

söylemesini delil olarak göstermektedir. Devamında da o, diğer kişiler hakkında 

verilen öldürme emri hakkındaki rivayetlerin İbn İshâk’a kadar ulaştıktan sonra son 

bulduklarını söylemektedir. Ona göre Sâir raviler ma’lum olmadığı için bu rivayetler 

hadis usülü açısından münkatı’ yani kopuktur. Bu itibarla da sağlam değildir. 

                                                           
523 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 202. 
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Dolayısıyla da bu tip rivayetlere güvenilemez, güvenilmesi doğru değildir. 

Devamında Şiblî Numânî, bu konuda ileri sürülecek en güvenilir rivayet Ebû 

Davud’un fetih günü “dört kişiye hiçbir yerde can güvenliği verilemez..”524 

rivayetidir. Ancak Ebû Davud, bu hadisi aktardıktan sonra “Bu rivayetin hadis 

usulüne tam uygun bir senedine ulaşamadım. Başka deyişle bu rivayeti tevsik edecek 

kuvvetli bir sened bulamadım.”diyerek kaygısını ortaya koyduğunu söylemektedir. 

Bu rivayetin ravilerinden olan Ahmed b. el-Mufaddal’ın rivayeti hakkında el-

Ezdî’nin “münker” yani hadisi reddedilen kişi dediğini aktarmaktadır. Ayrıca aynı 

rivayetin bir başka ravisi olan Esbât b. Nadr hakkında ise Nesâî’nin “Sağlam 

değildir.” dediğini zikrettikten sonra böyle önemli bir olayda bu illetlerin otomatik 

olarak rivayeti şüpheli kılmaya kâfi olduğunu zikretmek süretiyle mantıklı bir 

çözümlemede bulunmaktadır. Mevlânâ Şiblî Numânî: “ Fetih günü ileri gelen bazı 

müşriklerin kaçtıkları muhakkaktır. Ancak bunların, idama mahkûm edildikleri için 

fırar ettiklerine dair İbn İshâk’ın ileri sürdüğü sözler, onun şahsî tahminlerinden 

başka bir şey değildir.” diyerek büyük bir iddiada bulunmaktadır.525 Mevlânâ 

Şiblî’nin bu konuyla alakalı görüşlerinin tamamının okunmasının faydalı olcağını 

düşünüyoruz.526 Biz de bu görüşlere katılıyoruz. Ancak sadece hadisçi mantığıyla 

tarihi rivayetlere bakılmasının da doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir 

mantık birçok tarihi rivayetin rafa kalkmasına neden olur ki bu da geçmişle gelecek 

arasındaki önemli köprülerin yıkılmasına neden olur. Buna bağlı olarak da toplumda 

hafıza kaybı ortaya çıkar, bu da geçmiş dönemlerin ekonomik, sosyal ve kültürel 

olarak iyi anlaşılmamasına neden olacağı için sakıncalıdır. Ancak farklı varyantlarına 

değindiğimiz elimizdeki kısıtlı rivayetler incelendiğinde öldürülmeleri noktasında 

aktarılan rivayetlerin zayıf olduğu Mevlânâ Şiblî’nin dediği gibi görülmektedir. 

Genel değerlendirme; Hz. Peygamber, hükümlerinde daima adaletten 

ayrılmamış ashâbına da adaletli olmalarını emretmiştir. Aynı şekilde Rasûlullah, 

zulme asla razı olmamış ve zulmün her çeşidini de ümmetine yasaklamıştır. Bunun 

en güzel ve en genel ifadesi Veda Hutbesi’nde ifade edilmiştir. Kıyamet günü 
                                                           
524 Ebû Dâvûd, Cihâd 117. ancak yukarıdaki bölümlerde de zikrettiğimiz üzere Ebû Dâvûd’ın bazı 
rivayetlerinde bu sayı altıdır. 
525 Mevlâna Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, 326-327, Büyük İslâm Tarihi, Asr-ı Saadet, tec. Ö. Rıza 
Doğrul, I, s, 348-351. 
526 Ayrıntılı bilgi için bkz: Mevlâna Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, 326-327, Büyük İslâm Tarihi, Asr-ı 
Saadet, tec. Ö. Rıza Doğrul, I, s, 348-351. 
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Allah’ın özel ikramına tabi tutulacak yedi kişiyi sayarken “Adaletli devlet 

başkanı’nı’”527 ilk olarak sayması son derece manidardır. İslâm her zaman 

mazlumdan yana karar verir. Mazlumun diline, dinine ırkına bakılmaksızın kendinse 

yardım edilir ve bedduasında sakınılır. Çünkü Hz. Peygamber: “Mazlumun 

bedduasından sakının. Çünkü onu duası makbuldür.”528 buyurarak ümmetini 

uyarmıştır.  

Mekke’li müşrikler, fetih gününe kadar Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara 

yaptıkları akla hayale gelmez işkence ve kötülükleri hatırladıklarında vardıkları 

sonuç; ölümü fazlasıyla hak ettikleri hükmü olmuştur. Dolayısıyla da bazı ileri 

gelenler, kurtuluşu kendilerince kaçmakta bulmuşlardır. Ama vicdanların kendileri 

hakkında vermiş olduğu bu kararır tam tersini Hz. Peygamber onların çoğunluğu için 

hükmetti. Şöyle ki Rasûlullah, onlara geçmişte yaptıkları kötülükleri onların yüzüne 

vurabilirdi ama vurmadı. Bu davranışıyla kalpleri taştan daha katı olan müşriklerin 

hemen hemen hepsinin kalpleri yumuşadı. Hz. Peygamber: “İyilikle kötülük bir 

olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık 

bulunan kimse, sanki (sana) candan bir dost olur.”529 ayeti gereğiyle onlara muamele 

etmiştir. Hz. Peygamber’in vermiş olduğu bu genel af onun kavmine olan sevgisini 

ne kadar çok olduğunun bir göstergesidir. Daha doğrusu insana ne kadar çok değer 

verdiğinin açık ifadesidir. Rasûlullah, Müslümanlara tuzak kurup öldüren, şiirleriyle 

Hz. Peygamberi ve İslâmiyet’i yeren birkaç kişiyi bu affın dışında tutmuştur.530 Bu 

da deve de kulak mesafesinde olup yok hükmündedir. Dünya tarihine baktığımızda 

kendisine ve halkına yapılan onca işkence ve eziyetlere rağmen fırsat eline geçtikten 

sonra hepsinden intikam alma imkânı varken onları bağışlayan birisine Rasûl-i 

Ekrem dışında kimseye tarih şahit değildir. Hz. Peygamber’in en büyük affı 

Mekke’nin fethi akabinde kendisine her türlü eza ve cefayı yapan ve kendisi başta 

olmak üzere ashâbını, çok sevdikleri Mekke’den hicret etmek zorunda bırakan 

Kureyş’lilere yapmıştı. Öyle ki fetih sonucunda önünde toplanarak tir tir titreyen 

müşriklere: “Haydi gidiniz hepiniz serbestsiniz”531 buyurarak onları rahatlattı.  

                                                           
527 Buhârî, Ezân 36. 
528 Buhârî, Cihâd 180; Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, s, 258. 
529 Fussilet 41:34. 
530 M. Yaşar Kandemir, Sevgi Peygamberi, s, 167. 
531 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126. 
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Fetih günü yapılan genel af ilanı son derece önemli olduğu için üzerinde 

durmadan geçemeyeceğiz. Çünkü bu ilan konumuzun daha iyi anlaşılmasına ışık 

tutacak bilgileri içerisinde barındırmaktadır.  Öncelikle Hz. Peygamber’in umumi 

afla serbest bıraktığı müşrikler, geçmişte Mekke döneminde kendisi başta olmak 

üzere ashâbına her türlü haksızlığı, zulmü reva gören kimselerdi. İşledikleri suç 

bakımından hepsi aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Kimisi doğrudan zulmü işleyerek 

diğerleri de bu zulme sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Burada asıl üzerinde durmak 

istediğimiz konu Hz. Peygamber’in takındığı tavırdır. O da şudur; böyle erdemli bir 

davranışı ancak duygularına hâkim olan, kin ve düşmanlığını kontrol edebilen bir 

kimse yapabilir. Rasûlullah’ın bu tavrı şu hadiste en belîğ şekilde kendini ifade 

etmektedir: “Ben, savaş ve rahmet Peygamberiyim.”532 Yani Rasûlullah, düşmanın 

anladığı dilden gerektiğinde “Savaş Peygamberi” olarak mücadele ediyor, güç, 

kuvvet eline geçtiği sıra ise yukarıdaki genel afta kendini gösterdiği gibi “Rahmet 

Peygamberi” oluşunun gereğine göre davranıyordu.533 Kısaca öldürülmeleri 

emredilen yukarıdaki kişiler kin ve intikam duygularına kurban edilmemişlerdir. 

Şayet böyle düşünecek olsa idi İslâm’a ve onun mensuplarına karşı Mekke’li 

müşriklerin hepsi aşağı yukarı musavi idi. Yani asgari olarak hepsi, aynı suçu 

işlemişti. Dolayısıyla da bu görüşte olanlar büyük bir bühtan içerisindedirler. Fetih 

günü umumî aftan istisna edilen kişilerin sayısı hakkında Siyer yazarları ile 

Muhaddisler arasındaki yukarıdaki farklılık “Hâtemü’l-Enbiyâ” müelliflerine göre 

büyük bir ihtimalle şundan kaynaklanmaktadır: Safvân, İkrime, Abdullah b. Zibe’râ 

gibi şahıslar geçmişteki hataları nedeniyle öldürülmekten korkup kaçmışlardı. Bu 

kişiler kaçtıkları için siyerciler, kanları helâl kılınmış şahıslar arasında onların da 

isimlerini zikretmişlerdir. Hâlbuki onların kaçmış olması ölüme mahkûm edildikleri 

demek değildir. Onlar, suçlarını çok iyi bildikleri için kaçmışlardı. Böyle ortalığın 

karışık, hengâmeli olduğu durumlarda böyle şeyler her zaman olağandır. Ortalık 

yatıştıktan sonra kaçıp saklanan kişiler saklandıkları yerden çıkarak gelip Hz. 

Peygamber’in huzurunda affa nail olmuşlardır. Rasûl-i Ekrem’e bu nedenle hucüm 

için fırsat bekleyen kalemler boşuna heyacanlanıyorlar. Burada Hz. Peygamber’e dil 

uzatacak bir şeyler bulamazlar. Çünkü yukarıda da bizim delilleriyle detaylı bir 

                                                           
532 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, s, 405. 
533 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti, II, s, 440. 
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şekilde aktardığımız tarihi deliller böyle bir şeye mahal bırakmamaktadır. Biz de bu 

tespite katılıyoruz.534  

Fetih hareketinde kan dökmemek için yapılan hazırlığın gizli tutması Hz. 

Peygamber’in asıl amacının intikam almak olmadığının en bariz delilidir. Çünkü o 

fazla kan akıtılmadan fethi, gerçekleştirmek istiyordu. Bu isteğide gerçekleşmiştir. 

Şöyle ki bir iki münferit çatışmanın dışında savaş yapılmadan Mekke’ye girilmiş ve 

Müşriklerden ancak birkaç kişi öldürülmüştür. Mekke gibi müşriklerin kalesi ve 

Hicaz’ın en büyük şehrinin alınmasında bu kadar ölüm hiç hükmündedir. Ensâr’ın 

sancağını elinde bulunduran Sa’d b. Ubâde galeyana gelerek Ebû Süfyân’ın yanından 

geçerken: “Bugün kan dökme günüdür. Bugün harem bölgesinde kan dökme helal 

olacaktır. Allah Kureyş’i bugün zelil kılacaktır.” dediğinde bu sözleri duyan Hz. 

Peygamber, onu sancaktarlıktan azlederek yerine Kays b. Sa’d’a atadı. Bu görev 

değişimi, Rasûl-i Ekrem’in ilk amacı insanları öldürmek değil onların kalplerini 

dirilterek gönüllerini kazanmak olduğunun bir göstergesidir. Sa’d b. Ubâde’nin 

aksine Rasûl-i Ekrem: “Hayır, bugün merhamet günüdür. Kâbe’nin ta’zim edileceği, 

Allah’ın Kureyşlileri İslâm’la şerefli kılacağı gündür.”535 buyurması fazla söze gerek 

bırakmamaktadır. 

Rasûl-i Ekrem’in hayatı af ve müsahama örnekleriyle doludur. Bunun en 

canlı şahidi, delili Mekke’nin fethidir. Çünkü Hz. Peygamber, fırsat eline geçtiği 

halde onları cezalandırmamıştır. Hâlbuki savaş hukukuna göre Rasûlullah, onları 

öldürebilirdi. Ancak rahmet Peygamberi af yolunu tercih etmiştir. Hz. Peygamber, 

onları affettikten sonra da onlara müslüman olmaları için her hangi bir baskı 

yapmamış ve yapılmasına da fırsat vermemiştir. Zaten ilahi mesaj da zorlamayı 

yasaklıyordu. Bu nebevi jeste Mekkeliler’in çoğunluğu müslüman olarak cevap 

vermişlerdir. Hz. Peygamber bu davranışıyla sadece Mekke’li müşriklere değil bütün 

insanlığa insanlık dersi vermiştir. Şöyle ki Hz. Peygamber, en azılı can düşmanlarını 

affedip onlara sevgi aşısı vererek fethi, iyilik ve vefakârlık günü olarak 

ölümsüzleştirmiştir.536 

 

                                                           
534 A.Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hâtemü’l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayatı, s, 381-384. 
535 Buhârî, Meğâzî, 48. 
536 Halil İbrahim Kutlay, Nebevî Mesaj, s, 121. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖLDÜRME EMRİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ 
Son din olan İslâm dini, insanlığın ortak değerleri ve hakları olan İnanç 

değerlerinin, can güvenliğinin, mal emniyetinin, neslin ve aklın korunması gibi 

değerleri koruma altına almıştır. Bu temel haklar, insanın en güzel şekilde yaratılmış 

olmasından kaynaklanan bir hak olup zaruri durumlar olmadan kısıtlanamaz. Bu 

değerler, toplumda huzurlu bir şekilde her türlü kargaşa ve kaostan uzak bir hayat 

yaşamanın asgari şartıdır. Zaten bunlar insanın tabii olarak sahip olduğu haklardır.  

İslâmiyet, konumuzla doğrudan ilgilisi olan yaşama hakkını kutsal olarak ele 

almıştır. İslâm dini, haksız yere insan hayatına son vermeyi başka bir deyişle adam 

öldürmeyi Kur’ân-ı Kerim’de büyük günahlardan saymıştır.537 Bir insanın hangi 

gerekçelerle öldürüleceği ayet ve hadislerle belirtilmiştir. Örneğin; “Fitne 

çıkarmak”538ve “bir canı haksız yere öldürmek”539 gibi. En küçük haksızlığa dahi 

izin vermeyen bir din, hiç haksız yere keyfi olarak insan öldürülmesine izin 

vermeyeceği bir gerçektir. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana 

dokunulmayacağı vurgulanmıştır. Herkes istediği gibi rastgele adam öldüremeyeceği 

nasslarda belirtilmiştir.  

Cenâb-ı Hak tarafından “âlemlere rahmet olarak”540 gönderilen Hz. 

Peygamber, tarihteki bazı zalim hükümdarlar gibi istediğini asıp kesmemiştir. Rasûl-i 

Ekrem, duygu, düşünce ve aksiyon arasında tam bir denge içerisinde hareket etmiştir. 

Başka bir deyişle yaptığı her iş hak ve adalet üzerinedir. Buna Kur’ân şahittir. Şöyle 

ki Abdullah b. Ümmü Mektûm’e yüzünü ekşitmesinden dolayı hemen “Abese” 

sûresiyle uyarılan Rasûlullah’ın öldürülmelerini emrettiği bu kişiler hakkında böyle 

bir uyarı almaması konumuz açısından son derece önemlidir. Yani verilen bu emirler 

bir nevi ilahi irade tarafından onaylanmıştır. 

Barış, hoşgörü ve adalet Hz. Peygamber’in getirdiği ilkelerin temelini 

oluşturmaktadır. Bu ilkeleri Rasûlullah bizzat hayatına yansıtmıştır. Aynı şekilde 

evrensel eskimez değerler olan doğruluk, dürüstlük, iffet, sadakat vb. özelikler Hz. 

                                                           
537 Mâide 5:32. 
538 Bakara 2:191. 
539 Mâide 5:32. 
540 Enbiyâ 21:107. 
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Peygamber’in üzerinde âdeta cem olmuştu. Zaten İslâmiyet’in ilk yıllarında 

kendisine tabi olanları peşinden gitmelerini sağlayan en önemli etken Rasûlullah’ın 

yukarıdaki değerlerin timsali olması idi. Konumuz açısından Rasûl-i Ekrem’in 

adalete son derece önem vermesi onun cezalandırılmasını istediği kişiler noktasında 

neden cezalandırıldıkları noktasında bize bazı ipuçları vermektedir. Adaletin zıddı da 

zulümdür. Cenâb-ı Hak, zulmü kendine bile haram kılmıştır. Zulmün her çeşidi 

İslâm’da yasaklanmıştır. İslâm’da beraat-ı zimmet asıldır. Bunun için suç ispat 

edilmedikçe kişiler masum olduğuna hükmedilir. Bu aynı zamanda da bir evrensel 

ilkedir. Bu sebeple Hz. Peygamber, öldürülmesini istediği kişileri hoşuna gitmediği 

için zevkine öldürtmemiştir. Hepsi, suçları ayet, hadis ve şahitlerle sabitlenen 

insanlardır. Çünkü Peygamber de olsa meşru bir neden olmadan haksız yere bir canı 

öldürmek dînen caiz değildir.  

Rasûl-i Ekrem, duygu, düşünce ve aksiyon arasında tam bir denge içerisinde 

hareket ederdi. Zaten bu tebliğ ettiği dinin emrettiği bir durumdur. Kâinatta yaratılan 

varlıkların en merhametlisi Hz. Muhammed’dir. Ancak merhamet abidesi olan 

Rasûllah’ın bu vasfı her şeyi hoş görüyor anlamına gelmemektedir. Bunun en önemli 

delilleri sonraki sayfalarda ayrıntılı olarak aktarılacaktır.  Rasûl-i Ekrem, her ne 

kadar merhametin zirvesini temsil etse de İslâm’a onun mensuplarına ve insanlara 

haksız yere hakaret, iftira ve karalama girişimlerinde bulunanlara asla göz 

yummamıştır. Onların zararlı bu davranışlarını ortadan kaldırmak için ciddi tedbirler 

almış ve uygulamaya koydurtmuştur. Hz. Peygamber adalet, hak hukuktan hiçbir 

zaman ayrılmamıştır. Şöyle ki Rasûlullah, devamlı Allah’ın kontrolü altında olup en 

ufak bir hatada bile hemen düzeltilirdi.  

Cahiliyye döneminde genelde Arap Yarımadası’nda özelde ise Hicaz 

bölgesinde tam bir insanlık dramı yaşanıyordu.  İnsanın doğuştan kazandığı insanî 

değerler bu zamanda, ayaklar altında çiğneniyordu. Bu dönemde gücü elinde 

bulunduranlar her zaman haklı, zayıf insanlar ise suçlu konuma mahkûm idiler. 

Adetsizliğin kol gezdiği yani hukuktan uzak bir düzenin hüküm sürdüğü böyle bir 

dönemde Rasûlullah, hayvanlara bile değer vererek haksızlığa sessiz kalmamıştır. 

Zaten İslâmiyet, haksız yere yapılan bütün fiil ve davranışları yasaklamıştır. 

Hayvanların bile haksız yere öldürülmesini yasaklayan Hz. Peygamber hiç insanı 

meşru bir neden olmadan insanın öldürülmesini emreder mi? Dolayısıyla Hz. 
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Peygember’in verdiği bütün öldürme emirlerinin bir ve birden çok sebepleri vardır. 

Bu sebeplerin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki gibi bir kategorik bir ayrım 

yapılmıştır. Bu nedenle konuyu dînî, siyâsî, hukûkî, askerî, ekonomik, psiko-sosyal 

ve ahlakî başlıklar altında ele alınmıştır. Çünkü bu ayrım konunun daha iyi 

anlaşılmasını kolaylaştıracağı için önemlidir. 

 

A. DÎNÎ SEBEPLER 
Din olgusu, ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Âdem’den beri 

varolagelmiştir. Dolayısıyla da din olgusu, tarihin her döneminde etkisini 

hissettirmiştir. Bu durum dinin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunun 

açık bir göstergesidir.  Yani din, insanlıkla yaşıttır hatta ondan daha önceye dayanan 

bir olgudur. İslâm, fıtrî, tabiî bir dindir. İnsan maddi ve manevi yapısı olmak üzere 

iki yönlü bir varlıktır. Maddi yönü dünyayı manevi yönü ise daha çok ahireti 

ilgilendirir. İnsan, bu ikisinin dengede olmasıyla ancak huzurlu bir hayat 

yaşayabilmektedir. Bunların ikisini birbirinden ayırmaya kalkmak insanlığın sonunu 

getirmek demektir. Bundan dolayı bütün ilahî dinler ve hukuk sistemleri bu değerleri 

koruma altına almışlardır. Günümüzde din ve vicdan özgürlüğü, insan haklarının 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kısaca dinin, insanın hayatına yön veren en 

önemli olgu olması nedeniyle günümüzde de inanç değerleri yasalarla koruma altına 

alınmıştır.541 Bu kısa girizgâhtan sonra bu başlık altında işlenecek başlıklar şunlardır:  

 

1.İnanç Değerlerinin Korunması 

Bütün semavî dinler insanlığın ortak değerleri olan şu beş temel evrensel 

değeri korumayı amaç edinmiştir: Hıfzu’d-Din, Hıfzu’n-Nefs, Hıfzu’l-Mal, Hıfzu’l-

Akl ve Hıfzu’n-Nesl. Yani, dinin, canın, malın, aklın ve neslin korunmasıdır. Bu beş 

ilke günümüz insan hakları teorilerinin omurgasını oluşturması açısından da önemini 

hala korumaktadır. Doğuştan getirilen bu haklar insana devlet tarafından bir lütuf 

olarak verilmemiştir. Bu insanlara yüce bir otoriterin vergisidir. Dolayısıyla da bunu, 

dünyevi bir gücün kısıtlaması doğru değildir. Temel haklar, insanın en güzel şekilde 

yaratılmış olmasından kaynaklanan haklar olup zaruri durumlar olmadan 

                                                           
541 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, s, 11-15.  
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kısıtlanamaz. Bugün insan hakları çerçevesinde düşünülen bütün temel hak ve 

özgürlüklerin bu beş ilke çerçevesinde yer aldığı görülecektir. Buda Batının 19. yy 

da ulaştığı insan haklarını korumaya yönelik kanunlara İslâm’ın çok öncelerden 

ulaştığının bir göstergesidir. İnsanın sahip olduğu bu beş hakka sahip olmak için 

aranan tek şart insan olmaktır. Çünkü bu özellikler verilirken herhangi bir kayıt 

konulmaması bunun delilidir. Bu haklar birbiriyle bağlantılı olup biri diğerine tercih 

edilemeyecek değerlerdir. Bunlardan biri eksiltilir ya da kısıtlanırsa insan 

yaşayamaz. Devlet, insanın evrensel dokunulmaz haklarını ortadan kaldırmaya, 

kısıtlamaya yönelik ya da dokunulmazlıkla çelişen kanunlar yapamaz.542  

Son ilahi din olan İslâmiyet’te bu değerler üzerine azami itina göstermiş ve 

mensuplarına da bu değerlere sahip çıkmalarını tavsiye etmiştir. Çünkü bu değerler 

bir toplumda huzurlu ve barış içerisinde yaşamanın asgari şartlarını 

oluşturmaktadır.543 Onun için Hz. Peygamber, yukarıdaki değerlere kast eden ve 

bütün uyarılarına rağmen hala hatasında ısrarcı olan kişileri son çare olarak caydırıcı 

olması için cezalandırma yoluna gitmiştir. Çünkü bunda dinin selameti için fayda 

vardır. Rasûlullah, insanın dokunulmazlığını Veda hutbesinde evrenselleştirmiştir: 

Hayatın, malın, ırzın yani onur ve kişilik haklarının dokunulmazlığını gibi.  Hz. 

Peygamber, tüm insanlığı bunun içine alarak burada ayrımcılık yapmamıştır.  

Yukarıda saydığımız değerlerden dinin korunması insanın hem dünyasını 

hem de ahiretini ilgilendirdiği için bir nebze diğerlerinden önde gelmektedir. 

Dolayısıyla Rasûl-i Ekrem’in Nadr b. Hâris, Ukbe b. Ebî Muayt, Ka’b b. Eşref, Ebû 

Afek, Asmâ bnt. Mervân, Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh ve İkrime hakkında vermiş 

olduğu ölüm kararlarında bunların inanca yönelik saldırılarda bulunmaları etkili 

olmuştur. Çünkü bu kişiler insanların kafasını karıştırmak suretiyle onları dinden 

uzaklaştırmaya çalışırlardı. Rasûlullah, hem bir Peygamber hem de bir devlet başkanı 

olarak bu konuda sessiz kalması doğal olarak düşünülemezdi. Hz. Peygamber, İslâm 

dinine saldıran şahıslara herhangi bir müdahalede bulunmasaydı Müslümanlara 

sözlü, fiili saldırıların ardı arkası kesilmeksizin artarak devam ederdi. Dolayısıyla 

bundan İslâmiyet ve mensupları çok zarar görebilirdi. Ümmi bir toplumda İslâm 

hakkında ileri geri yapılan konuşmaların cahil bir kamuoyu nezdinde önemli bir 

                                                           
542 Recep Şentürk, İslâm’da İnsan Hakları ve Dokunulmazlık, s, 4-7. 
543 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, s, 112–113. 
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gündem oluşturacağı muhakkaktır. Özellikle bu noktada öldürülen yukarıdaki 

kişilerin çoğunluğunun şâir olması inanca yönelik saldırıların çoğunlukla bu kimseler 

tarafından yürütüldüğünü ortaya koymaktadır.  

Son dönemlerde İslâm ve terör kelimelerinin yan yana zikredilmesi kasıtlı bir 

amaca hizmet etmektedir. Böylece biri zikredildiğinde insanların zihinlerinde 

diğerinin çağrıştırması amaçlanmaktadır. Bu şekilde insanlar, İslâm’dan soğutularak 

uzaklaştırılmak istenmektedir. Her ne kadar bunda biraz başarı sağlasalar da İslâm’ın 

ilerlemesine bakıldığında bu planın tam başarılı olmadığı görülmektedir. Çünkü 

iyiliği emredip kötülüğü yasaklamayı544 mensuplarına emreden bir din nasıl olurda 

müntesiplerini teröre teşvik eder bu çelişki kabul edilir bir şey değildir. Lakin ileri 

sürülen iddialar İslâm’la bağdaşır bir yanı da yoktur. Terörün temel hedefi toplumda 

güveni, huzuru sarsmaktır. Terörizim, bunu yapabilmek için ise masum insanları 

kendine hedef seçer. Görüldüğü gibi bunun ne dînî ne de ahlakî yönden meşru bir 

tarafı yoktur. Kısaca terörün dini ve kimliği yoktur.545 

Kur’ân-ı Kerim’de: “Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız 

Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden 

başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.”546 ayeti ile inanca baskı yaparak yok etmek 

isteyenlerle sonuna kadar savaşılması emredilmiştir. Yani Müslümanların hiçbir 

baskı olmaksızın özgür iradesiyle seçmiş olduğu inançlarından dolayı kendilerine 

baskı yapan şahısların tasfiyesi caizdir. Şayet Rasûlullah, İslâm’a ve Müslümanlara 

dil uzatan bu kimseleri cezalandırmamış olsaydı onların, İslâm düşmanları arasında 

itibarı doğal olarak artacaktı. Hz. Peygamber’in ise sessiz kalışı onun bu saldırıları, 

baştan kabul edişi anlamına gelirdi ki bu tebliğ ettiği dinin değerlerine taban tabana 

zıt bir tavırdır.   

Abdülkadir Avde, bağilerin söz söyleme hürriyetini şöyle ifade etmektedir: 

“Bâğiler, inandıkları şeye meşru olan sulh yolu ile davet (duyurma, propaganda 

etme) hakkına sahiptirler. Yani, şer’i naslar hududunda kalmak şartıyla istediklerini 

söylemekte hür hürdürler. Hakkı temsil edenlere de bunların fikirlerini reddetmek, 

bu fikirlerinin çürüklüğünü onlara beyan etmek terettüp eder. Bu iki gruptan bir 

                                                           
544 Âl-i İmrân, 3: 104. 
545 Komisyon, İslâm’a Giriş,  Gençliğin İslâm Bilgisi, s, 426-428. 
546 Bakara 2: 193. 
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sözlerinde çağrısında Şer’i naslardan dışarı çıkarak, onlara tecavüz vaziyetine 

geçecek olursa, cürüm işlemiş olur ve cezalandırır.”547 “Dinde zorlama yoktur..”548 

ilahi düsturu insanın kalbine, gönlüne zor kullanılarak girilemeyeceğini, böyle bir 

yolla girilmesinin caiz olmadığını en güzel bir şekilde gözler önüne sermektedir. Hz. 

Peygamber, hiçbir zaman insanlara Müslüman olmaları için baskı yapmamıştır. 

Zaten böyle bir uygulama faydadan çok zarar getireceği için mantıken de uygun bir 

politika değildir. Çünkü böyle bir hareket dinler, toplumlar ve devletlerin geleceği 

için en tehlikeli bir grup olan ikiyüzlü insanların âdetini artırmaktan başka bir faydası 

olmayacaktır. Bu gerçeği Ali İzzetbegoviç: “…İnsan, zorla alıştırmayla, kanunlarla, 

kaba kuvvetle ıslah edilemez, sadece davranışı değişir..”549 diyerek ifade etmiştir. 

İnsanların beyinlerini ipotek etmek isteyenlere karşı Hz. Peygamber, her zaman 

mücadele etmiştir. Peygamberimizin hayatında tebliğ birinci ve asıl amaçtır. 

Gönülleri fethetmeden bedenlere, topraklara sahip olunamayacağını bildiği için 

Rasûlullah, hiçbir zaman güç ve zor kullanarak insanları Müslüman olmaya 

zorlamamıştır. Kısaca, Rasûl-i Ekrem, Müslüman olmadığından dolayı hiçbir 

kimseyi öldürtmüş değildir. Öldürtemezdi de, çünkü getirdiği dinin temel prensiplere 

böyle bir uygulama tamamen aykırıdır. Ancak dine, hiçbir delile dayanmaksızın 

saldıran, inanç değerlerini karalayan yukarıda isimlerini zikrettiğimiz kötü niyetli 

insanları son çare olarak cezalandırmıştır. Bu gerçeği Ahmet Önkal şu ifadeler ile 

ortaya koymaktadır:  “Canı, malı, namusu vatanı düşmana karşı koruma ne derece 

meşrû ise inancı yani dini baskıdan kurtarmak da o derece, hatta daha ziyade 

meşrû’dur..”550 

 

 2. Müslümanlara Zulmedilmesi 

Cenâb-ı Hak, zulmü kendine haram kılmıştır. Dolayısıyla da zulmün her 

çeşidi İslâm’da yasaklanmıştır. Zulüm, adaletin tersi olup bütün semavî dinlerde 

insanların birbirlerine zulmetmeleri yasaktır. Zaten zulüm, insanın şeref ve 

haysiyetine yakışmayan ilkel bir davranıştır.  

                                                           
547 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, VI, s, 199. 
548 Bakara 2: 256. 
549 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s, 121. 
550 Ahmet Önkal, Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s, 207. 
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Hz. Peygamber, 63 yıllık ömründe insanları bırakınız, hayvanları bile 

incitmemiştir. Ancak, Rasûl-i Ekrem başta olmak üzere Müslümanlar, özellikle 

Mekke döneminde müşriklerden akla hayale gelmeyen işkencelere, saldırılara, 

zulümlere maruz kalmışlardır. Zaten bu zulümler nedeniyle Mekke’de huzur 

bulamayan Müslümanlar önce Habeşistan’a son olarak da topluca Medine’ye hicret 

etmek zorunda kalmışlardı. Müslümanların, şerden kaçmalarını rağmen gittikleri 

yerlerde de İslâm düşmanları onları rahat bırakmamışlardı. Adeta Müslümanlara 

zulmetmek bazı müşriklerin kanına işlemişti.  

İslâm düşmanlarının Müslümanlara yaptığı zulüm çok ağırdı. Konumuz bu 

olmadığı için detaya girmek istemiyoruz. Ancak yukarıda da detaylı bir şekilde 

aktarmış olduğumuz bazı örnekler üzerinde durmak istiyoruz.  Meselâ Müslümanlara 

ve Rasûl-i Ekrem’e işkence eden kişilerin başında İkrime, Safvân, Nadr b. Hâris ve 

Ukbe b. Ebî Muayt gelmektedir. İkrime ve Safvan’ın babalarından aşağı kalır 

yanlarının olmaması kısaca yaptıkları işkence hakkında kanaatimizce yeterli bilgi 

vermeye yetmektedir. 

Ukbe b. Ebî Muayt’ın Hz. Peygamber’in üzerine namaz kılarken deve 

işkembesi atması bununla da yetinmeyerek Rasûl-i Ekrem’i öldürmeye teşebbüs 

etmesi onun nasıl bir zâlim olduğunu göstermektedir.551 Sahâbeden Abdullah b. 

Amr’a müşriklerin Hz. Peygamber’e yaptıkları eziyetlerin en ağırlarını anlatması 

istendiğinde O’nun bu olayı anlatması olayın vehametini gözler önüne sermesi 

açısından önemli başka bir delildir. 552  Görüldüğü gibi Ukbe, kimseye zararı 

olmayıp sadece insanları dine, hak-hukuka çağırdığı için Rasûl-i Ekrem’in canına 

kastetmiş bir caniydi. Hz. Peygamber’in hem uhrevi hem de dünyevi konumu göz 

önüne alındığında bu saldırının kabarıklığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

“….Zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur.” 553 ayeti Rasûl-i Ekrem’in 

haklarında ölüm emri verdiği kişilerin zalim olduklarının bir göstergesidir. Çünkü 

şayet o kişiler zalim olmamış olsalardı bu ayet ihlal edilmiş olacağından mutlaka 

Cenâb-ı Hak tarafından Hz. Peygamber derhal uyarılırdı. Tarihi verilere ve ayetlere 

                                                           
551 Buhârî, Kitâbu’s-Salât 107, Kitâbu’l-Vudû’ 74, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer 97, Kitâbu’l-Cizye 21, 
Kitâbu Fedâili Ashâbu’n-Nebî 5; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, I, s, 190–192; Muhammed Hamidullah, İslâm 
Peygamberi, I, s, 96. 
552 Zebidî, Tecrîd-i Sarîh, X, s, 44. 
553 Bakara 2: 193. 
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baktığımızda öldürme emirleriyle ilgi Rasûlullah’ın uyarılmadığı görülmektedir. 

Buna karşılık Bedir esirlerini affettiği için Hz. Peygamber, Enfâl süresinin 67 ile 68. 

ayetleriyle sert bir şekilde uyarılmıştır.554 

Hz. Peygamber’in bu cezalarla işkencede sınır tanımayan zorbaların 

yaptıklarının yanlarına kâr kalmaması için o dönemin şartlarına uygun verilmiş bir 

ceza çeşididir. Zaten İslâm’da ceza anlayışında aslonan caydırıcılıktır. Yani ceza, 

İslâmiyet’te amaç değil bir araçtır. Bir ıslah politikasıdır. Müşriklerin yapmış olduğu 

zulümlerden, işkencelerden Yâsir ve Sümeyye gibi kimi zayıf Müslümanlar şehit 

oldu. Habbâb, Bilal-i Habeşi, Zübeyr ve Hz. Zeynep gibi kişiler, vücutlarına kalıcı 

yaralar almıştır. Hatta Hz. Zeynep’in Medine’ye gelirken İbn Esved’in saldırısına 

uğramış olup neticede bu saldırının etkisiyle çocuğunu düşürmesi ve kısa bir zaman 

sonra da kendisinin vefat etmiş olması müşrikleri zalimlikte cinsiyet ayrımı 

gözetmediklerinin delilidir.555 Onun bu hale gelmesine neden olan şahıs Hebbâr b. 

Esved’dir. Buna benzer bir saldırıyı da Hz. Fatıma’ya Huveyris b. Nukayz yapmıştır. 

Farzedelim ki Hebbâr b. Esved ile Huveyris, bu saldırıyı günümüz devlet 

başkanlarından birisinin kızına yapmış olsalar acaba akıbetleri ne olurdu? 

Kısaca Rasûl-i Ekrem, Müslümanların mal, ırz ve canlarını doğal olarak 

koruma altına almak için bu kararları vermiştir. Çünkü Hz. Peygamber, devamlı 

mazlumun yanında olmuştur. 556 

 

3. Dâveti Engellemeye Çalışmaları 

İslâm daveti, insanları hakka çağıran onlara hakkı gösteren bir dünya görüşü 

ve anlayış tarzıdır.557 Rasûlullah’ın en sevmediği şeylerin başında da insanların hakkı 

engellemeye çalışmaları gelmektedir. Bu nedenle Hz. Peygamber, insanların doğruyu 

bulabilmeleri için engelleri kaldırmayı kendine şiar edinmişti. İlk amacı insanları 

kazanmak olan Rasûlullah, öldürmeyi sevmezdi. Ancak Rasûl-i Ekrem, tebliğin 

                                                           
554 Enfâl 8: 67-68. “Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar, hiçbir peygambere 
esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) ahireti 
istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, 
aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.” 
555 İbn Hişâm, es-Sîre, II, s, 232; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 30. 
556 M.Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 188-189. 
557 Ali Şeriati, Muhammed Kimdir, s, 39. 
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önüne çeşitli engeller koymayı kendine adet edinen kişileri maslahat gereği 

öldürtmüştür. 

Yirmi üç yıllık Risâlet görevinin yarıdan çoğu Mekke’de geçmiştir. Bu 

dönem Müslümanlar için son derece sıkıntılı geçmiştir. Çünkü Kureyş’in önde gelen 

liderleri insanların İslâm’la tanışmaması için çeşitli tedbirleri almışlardır. Mekke’ye 

dışarıdan gelen tüccar ve hacılara baskı yapmaları bunun bir göstergesidir. Hatta 

Rasûl-i Ekrem hakkında “Sihirbazdır”, “Kâhindir”,“Şâirdir” ve“ Mecnundur” gibi 

karalama kampanyalarını devreye sokarak İslâm davetinin ilerlemesini durdurmaya 

çalışmışlardır. Örneğin; daveti engellemeye kalkışan kişilerin başında Ebû Süfyân, 

İkrime, Safvân, Nadr b. Hâris, Ukbe b. Ebî Muayt ve Hind bnt. Utbe gelmektedir. 

Bunların daveti engellemek için yapmış oldukları faaliyetler çeşitli olup insanları 

korkutmaya yönelik engellemelerdir. Özellikle İslâm düşmanlığında liderlik yapan 

müşrik önderlerden Ebû Süfyân, İkrime ve Safvân’ın, insanların Hz. Peygamber ile 

buluşmasına engel olabilmek için bütün imkânlarını seferber etmiş olmaları 

kanaatimizce fazla söze gerek bırakmamaktadır. Hz. Peygamber hakkında aleyhte 

propaganda yaparak İslâmiyet’in ilerlemesini durdurmak istiyen Yahûdilere örnek 

ise; Ebû Afek, Ka’b b. Eşref ve Ebû Râfi’yi verebiliriz. Yukarıda bu kişilerin İslâm 

davetini durdurabilmek için nasıl planlar ve propagandalar yaptıklarını detaylı bir 

şekilde anlatmış olduğumuz için burada tekrar zikretmiyoruz. 

İslâm daveti, maddi engellemelerin yanında ve sözlü engellemelerede maruz 

kalmıştır. Sözlü yani psikolojik engeller koyan kişilerin başında Abdulah b. Zibe’ra, 

Ebû Azze ve Ka’b b. Eşref gibi dillerini silah gibi kullanan kişiler gelmektedir. 

Özellikle şâirlerin zararlı sözleri sadece kendileriyle sınırlı kalmayarak başka 

insanları da içine aldığı için zararın boyutu doğru orantılı olarak artmaktaydı. Buna 

bağlı olarak da İslâm daveti karşısında büyük bir halk kamuoyu oluşmaktaydı. Bu 

nedenle Hz. Peygamber, şâirlerden Ebû Râfi, Asmâ bnt. Mervân, Ebû Afek, Ka’b. b. 

Züheyr, Abdulah b. Zibe’ra, Ebû Azze ve Ka’b b. Eşref’in öldürülmesini 

emretmiştir. Kısaca Hz. Peygamber, İslâm daveti ile insanlar arasına maddi ve 

manevi engeller koyan kişileri İslâm davetinin bekası için öldürülmesini emretmiştir. 

Yalnız burada bir noktanın altını çizmek istiyoruz. Hz. Peygamber, insanları 

Müslüman olmadıkları için asla öldürtmemiştir. Rasûl-i Ekrem’in, insanları inançları 

için öldürmediğine en önemli delil, Medine’de Yahûdiler ile birlikte yaşaması ve 
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fetih günü umumî afla Mekke’li müşrikleri affetmesidir. Dolayısıyla da bu tarihi 

veriler, günümüzde İslâm’a ve Hz. Peygamber’e yönelik yapılan saldırıların,  ne 

kadar art niyetli olduklarını göstermesi açısından son derece önemlidir. 

Hz. Peygamber’in öldürülmelerini istediği bu kişilerin arka planına 

baktığımızda amaçladığı esas gaye, müşrik, Yahûdi ve Münâfıkların İslâm daveti 

hakkındaki kötü emellerine fırsat vermemekti. Yoksa Batı’lı bazı müşteşriklerin 

iddia ettiği gibi İslâmiyet dışındaki insanları zorla Müslüman etmek ya da toptan 

köklerini kazıyıp tarih sahnesinden silmek değildir. Hem bu iddia İslâm’a atılmış bir 

iftiradır. Çünkü İslâm dininin kendisi zorla insanları Müslüman edilmesini 

yasaklamış iken nasıl olurda Kur’ân-ı Kerim’in uygulayıcısı konumda olan Hz. 

Peygamber, bu açık emre aykırı hareket etmiş olsun. Bu, tutarsız bir görüştür. Tarihi 

kaynaklara objektif bakan her okur-yazar, bu gerçeği görecektir. Çünkü Rasûlullah 

hiçbir zaman katliama gitmemiştir. Kendisine en büyük zulmü yapan Mekke’li 

müşriklere yaptığı büyük jest bunun en canlı örneğidir.558 Hz. Peygamber’e, İslâm’a 

ve Müslümanlara kin besleyen, onların davasını ortadan kaldırmak için tuzaklar 

tertiplemeyi düşünen ve tertipleyen şahısları Rasûl-i Ekrem’in hem Peygamber hem 

de devlet başkanı olarak cezalandırmış olması doğaldır. Çünkü Rasûl-i Ekrem, 

meydana gelen bu zararlı, yıkıcı çalışmalar karşısında kayıtsız kalsa idi Müslümanlar 

ve insanlık daha vahim bir sonla karşılaşabilirdi. Üstelik böyle bir tutum Hz. 

Peygamber’i zamanın könjöktüründe zor durumda bırakabilirdi.  

 Müşriklerin daha büyük tahribatlarına mani olmak için bazılarının 

cezalandırılmasını Hz. Peygamber emretmiştir. Rasûlullah’ın bu şekilde emir 

vermesi kendi nefsi için değil daveti ve kendisine tabi olanların geleceği içindir. 

Müşriklerden özellikle İkrime, Safvân ve Ebû Süfyân, insanların Müslüman olurlar 

korkusuyla Hz. Peygamberle buluşmaması için güç kullanarak korku çemberi 

oluşturuyorlardı. 559 İslâm bu nedenle onların kanlarını helal saymıştır. Onlar İslâm’la 

insanlar arasına girmekten vaz geçmeleri halinde İslâm’ın ve Rasûlullah’ın onlarla 

alıp vereceği yoktur. Bunun en güzel ifadesi “Sizin diniz size benim dinim 

banadır.”560 ayetidir. Hz. Peygamber, onlarla küfürlerinden dolayı değil, insanın 

                                                           
558 Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, s, 300-303. 
559 Tevbe 9:12 
560 Kâfirûn 109:6 
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gerçek saadetine, mutluluğuna engel oldukları için öldürülmelerini emretmiştir. Bu 

tutum aynı şekilde de Rasûlullah’ın savaş mantığını da ortaya koymaktadır.561  

Hz. Peygamber, toplumun selameti ve tüm insanlığın kurtuluşu için yeri ve 

zamanı geldiğinde gerekli metot ne ise onu kullanarak problemleri çözmeye ve 

engelleri kaldırmaya çalışmıştır. Bu engeller bazen kabile ve devletler düzeyinde 

olduğu gibi bazen de işlediğimiz konuda olduğu gibi fert olarak münferit kişiler 

bazında olmuştur. Hz. Peygamber, yanlış bir kapının açılmasına ve yahut 

aralanmasına yol açacak en küçük bir işe dahi göz yummamıştır. İslâm davetinin 

selameti için de verilen bu emirler, alınması gerekli birer önlem şeklinde anlamak 

daha doğru olacağını düşünüyoruz. 

 

 4. Kısâs Gereği 

Kısâs, bir fıkıh terimi olarak yaralama, sakatlama ve öldürmeye yönelik 

suçlarda uygulanan ve genellikle misilleme esasına dayanan cezâ manasına 

gelmektedir.562 Kısâs; kapsamı, çerçevesi ve infâz şekli toplumlara göre değişiklik 

arzetmekle beraber, cana ve vücut bütünlüğüne yönelik kasıtlı işlenen suçların 

kısâsla cezalandırılması günümüze kadar intikal etmiş en eski hukuk kurarlarından 

biridir. “Cana can, göze göz, dişe diş” şeklinde formüle edilen kısâs toplumdaki seri 

cinayetlerin, kan davalarının önünü kestiği için caydırıcılığı çok yüksek olan bir 

cezadır.  Kısâs, bütün ilahî dinlerde vardır.563 Temel insan haklarının çekirdeğini 

oluşturan ve diğer hakların kullanılması kendisine bağlı olan hayat hakkını güvence 

altına almaya yönelik bir müeyyidedir. Adam öldürme toplumsal düzene yönelik bir 

tecavüzdür. Bu nedenle de haksız yere adam öldürmek büyük günahtır.“… Kısâsta 

sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.”564ayeti de bu gerçeğe 

işaret etmektedir. 565 İlk anda insana bu kural kötü ve ilkel gelse de genel anlamda 

bütün insanların haklarının korunması söz konusu olunca ne kadar isabetli olduğu 

görülmektedir. Çünkü bir cana keyfi kıyan kimse diğer insanlar için her zaman 

                                                           
561 Mustafa İslâmoğlu, Yürek Fethi, s, 33–34. Mustafa İslâmoğlunun yapmış olduğu bu izahat Hz. 
Peygamber’in öldürülmesini emrettiği kişilerin hepsini kapsayacak türden bir açıklamadır. 
562 Şamil Dağcı, “Kısâs” DİA, XXV, s, 488-494; Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, Ankara, 2007, 
s, 376-377. 
563 Mâide 5:45. 
564 Bakara 2: 179. 
565 Şamil Dağcı, “Kısâs” DİA, XXV, s, 488-494. 
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tehdittir, onun için etkisiz hale getirilmesi toplumun faydasına olduğu için elzemdir. 

Kısâs, Allah’ın adaletine ve onun sonsuz merhametine yaraşmayan bir şey 

zannedilmemelidir.566 Şayet böyle bir şey olsa Cenâb-ı Hak, “Kısâsta hayat vardır.” 

buyurmazdı. İnsan, yaratılış gereği kâinatın bir nevi özünü kendinde cem’ ettiği için 

değerlidir. Dolayısıyla da ona yapılacak en ufak haksız bir uygulama cezasız 

bırakılamaz. Bazı suçlar vardır ki onların hoş görülmesi toplumdaki huzurun 

gitmesine neden olacağı için çok sakıncalıdır. Günümüzde kısâsa benzer caydırıcı 

cezalar olmamasından dolayı birçok yakınımızı çok ucuz meselelerle kaybettiğimiz 

bir vakıadır.  

Kısâs hakkında bu genel bilgiden sonra Hz. Peygamber’in emriyle öldürülen 

şahıslara bakıldığında çoğunluğunun kısâs hükmü gereği öldürüldüğü görülmektedir. 

Kısâsan ölüme mahkûm olanlar şunlardır. Ukl ve Urayne’li sekiz kişi, Hâris b. 

Süveyd, Abdullah b. Hatal, Mikyes b. Subâbe, Zeyneb bnt. Hâris, Kinane b. Rebi’ ve 

adı zikredilmeyen bir Yahûdi’dir. Rasûl-i Ekrem, bunlar dışında bazı kişileride 

kısâsla öldürtmüştür.  Ancak onlar hakkından fazla bilgiye ulaşamadığımız için 

sadece burada belirtmekle yetineceğiz. Meselâ Hz. Peygamber, Hendek savaşında 

Hallâd b. Süveyd’i öldüren Kureyza’lı bir kadın567 ile Taif muhasarasından önce 

Hüzeyl’den bir adamı öldürmesi nedeniyle Leysoğullarından bir adamı kısâsen 

öldürtmüştür.568 

Kısâs, İslâm’ın muhafaza altına aldığı beş temel insanî ve ahlakî değerin ( 

akıl, din, can, ırz ve mal) korunması ilkesinin önemli bir parçasını teşkil etmesi 

sebebiyle önemi gün gibi ortadadır. Şöyle ki klasik İslâm hukukçuları, kısâs ile diyet 

cezasının insanın hayatını, sarhoşluk için öngörülen ceza aklı, zina ve kazf suçlarına 

uygulanacak ceza ırzı, hırsızlık suçuna verilecek ceza malı, eşkıyalık ve bağy suçu 

için ön görülen cezada yukarıdaki değerlerden birkaçını ve sonuçta kamu düzenini 

korumayı hedeflediği için önemi bir kat daha iyi anlaşılmaktadır.569  

Kur’ân-ı Kerim, Müslümanların hem ilahı kitabı hem de uymaları gereken bir 

anayasasıydı.  Hz. Peygamber’in yukarıda haklarında ölüm emri verdiği kişilere 

bakıldığında ilahi anayasanın maddelerinden biri olan kısâsı uygulamaya koyduğu 
                                                           
566 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dil, I, s, 500. 
567 İbn Hişâm, es-Sîre, III, 164-165. 
568 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 140. 
569 Ali Bardakoğlu, “Had”, DİA, XIV, s, 547-551. 
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görülmektedir. Yani Hz. Peygamber’in bunda bir dâhilliği yoktur. Sadece Rasûlullah, 

bir devlet başkanı olarak mevcut kanunu yürürlüğe koymuştur. Görüldüğü gibi de 

yaklaşık on küsur kişi bu maddenin ihlal edilmesi nedeniyle ölüme mahkûm 

edilmişlerdir.  

 

B. SİYÂSÎ SEBEPLER 
Her devletin siyasî bir politikası vardır. Özellikle bu politika, iç ve dış 

politika olmak üzere ikiye ayrılır.  İç politika daha çok toplumun huzur ve refah 

içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik siyasî kararlardır. Dış politika ise daha çok 

dıştan gelecek tehditleri engellemeye ve öncelikle sorunları diplomatik yolla çözmeyi 

hedefleyen bir politikadır. Devlet başkanı, devletinin bekasını, itibarını, halkının 

güvenliğini, huzurunu bozmaya yönelik bütün girişimlere müdahale ettiği bir 

vakıadır.  Şöyle ki hiçbir devlet başkanı kendisi başta olmak üzere devletine ve 

milletine yapılan saldırılara tarihte göz yummamıştır. Yumması da zaten 

düşünülemez.  

İleri görüşlü, iyi bir devlet başkanı olan Hz. Peygamber de bu noktada sessiz 

kalmamıştır. Ancak Rasûl-i Ekrem, her noktada olduğu gibi burada da diğer 

liderlerden bazı özellikleriyle ayrılmaktadır. Şöyle ki Hz. Peygamber’in 

öldürülmesini emrettiği kişileri tamamen dönemin siyasî, askerî, dînî, sosyolojik ve 

kültürel şartlarını göz önüne alarak ön yargıdan uzak çağının şartları uygun kararlar 

vermiştir. Özellikle de Hz. Peygamber, şartlar ne olursa olsun insafı elden 

bırakmamıştır. Dolayısıyla da diğer devlet başkanlarıyla kıyas edilemeyecek kadar 

nevi şahsına münhasır bir devlet başkanıdır. Yukarıda detaylı olarak aktardığımız bu 

emirlere bakıldığında bu kararların asla keyfi kararlar olmadığı aşikârdır. Verilen her 

bir kararın sağlam hukûkî, siyâsî, ahlakî vb temellere, dayandığı ortadadır. Kararlara 

bakıldığında da kararların şeffaf olduğu görülmektedir. Yani öldürülmesi emredilen 

kişiler bazı siyâsî oyunlara kurban edilmemişlerdir. Özellikle devlet eliyle yapılan 

faili meçhul cinayetler olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli delili liderleri Ka’b 

b. Eşref’in öldürülmesi akabinde devlet başkanı olarak Rasûlullah’ın huzuruna çıkan 

Yahûdilere Hz. Peygamber’in vermiş olduğu cevaptır. Bir diğer delil de Fetih Günü 
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Rasûl-i Ekrem’in söylemiş olduğu şu veciz sözdür: “Hiçbir Nebi’ye işaretle 

öldürmek yakışmaz. Çünkü Peygamberler, hain bir şekilde bakmazlar.”570 

Rasûl-i Ekrem, yirmi üç yıllık nübüvvet görevinde bunun on yılı devlet 

başkanı olarak geçmiştir. Mekke döneminde devlet kurulmadığı için böyle bir ayrımı 

uygun bulduk. Rasûlullah, İslâm devleti Medine’de kurduktan sonra dünyaya huzur 

getirecek bir siyaset izlemiştir. Uygulamalarına bakıldığında bu görüşe rahatlıkla 

ulaşıldığı görülecektir. Ancak devletinin bekasını, itibarını, halkının güvenliğini, 

huzurunu, ekonomisi bozmaya kalkışan kişi ve devletlere hak ettikleri dersi vermek 

için caydırıcı bazı kararlar almıştır. Bu kararlardan konumuzla alakalı olan kısmı 

toplumun ve devletin faydasını göz önüne alınarak haddini fazlasıyla aşan bazı 

şahısların hakkında verilen ölüm kararlarının siyâsî nedenleri üzerinde durmaya 

çalışacağız. 

Şimdi bu bölümde verilen ölüm emirlerinde etkisi olduğunu düşündüğümüz 

bazı nedenleri detaya kaçmadan açıklamak istiyoruz. 

 

1. İslâm Devletinin Bekâsını Sağlamak 

Hz. Peygamber, davetin selameti için her türlü tehditlerin üzerine kararlı bir 

şekilde gitmiştir. Zararlı fiil ve davranışlarında ısrarcı olmayanları sadece uyarmakla 

yetinmiştir. Hatta onların suçlarını kabul edip özür dilemeleri sebebiyle affetmiştir. 

Ancak hatasında ısrarcı olup geri adımda atmayan dik kafalı kişileri de anlayacakları 

dilden caydırıcı ve ibret olması için cezalandırmıştır.   

Hz. Peygamber, hayatı boyunca başta dînî konular olmak üzere, sosyal, 

içtimai, iktisadi ve askeri alanlarda son derece titiz ve hassas bir program 

uygulamıştır. Bunun en canlı göstergesi 23 yıl gibi kısa bir zamanda büyük bir 

oluşum olan İslâm medeniyetini ve devletini kurmasıdır. 

Rasûl-i Ekrem, lideri ve Peygamberi olduğu toplumun selameti ve tüm 

insanlığın kurtuluşu için yeri ve zamanı geldiğinde gerekli metot ne ise onu 

kullanarak problemleri çözmeye ve engelleri kaldırmaya çalışmıştır. Bu engeller 

bazen kabile ve devletler düzeyinde olduğu gibi bazen de işlediğimiz konuda olduğu 

                                                           
570 Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 280; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, s, 40; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, s, 141; Ebû 
Dâvûd, Cihâd 117;  Zehebî, Târîhu’l-İslâm, I, s, 316. İfadeler birbirine yakın olduğu için birlikte 
zikrettik. 
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gibi fert olarak münferit kişiler bazında olmuştur. Hz. Peygamber, fert düzeyindeki 

engeller ve zararlar, şahsın kendisine yapılan uyarılar sonucunda kendisinde olumlu 

bir değişme görülmeyince onun şerrinden kurtulabilmek için son çare olarak öldürme 

emri vermiştir. Müşriklerden Ebû Azze, Halid b. Süfyân, Muâviye b. Muğîre 

Yahûdilerden ise Ebû Afek, Ka’b b. Eşref ve Ebû Râfî, İslâm devleti aleyhinde 

girişmiş oldukları zararlı ve yıkıcı faaliyetler nedeniyle devletin bekası için 

öldürülmüşlerdir. Şayet Hz. Peygamber, İslâm aleyhinde yaptıkları propagandalar ile 

kamuoyu oluşturan bu kişileri cezalandırmamış olsa idi İslâm devletinin geleceği 

tehlikeye düşerdi. Belki bu cezalar olmasa bugün yeryüzündeki İslâm devletlerin 

hiçbirinin esamesi olmayabilirdi. Çünkü bu entrikacı, propagandacı kişiler özellikle o 

günün medya ayağını temsil eden şiir silahını iyi kullanarak kitleleri arkalarından 

sürüklüyorlardı. Buna bağlı olarak da İslâm devleti karşısında oluşan bu gruplar 

devletin geleceğini tehdit ediyorlardı. Bu tehdidin daha fazla kronikleşmemesi için 

Hz. Peygamber, insanları devlet aleyhinde kışkırtan, örgütleyen suç şebekesinin 

liderlerini öldürtmüştür. Bu liderlerin başında asker toplama safhasında Halid b. 

Süfyân ile müşrikleri ve Yahûdileri tahrik eden Nadr, Ebû Azze, Asmâ bnt. Mervân, 

Ka’b b. Eşref ve Ebû Râfî gelmektedir. 

Bunlar, evrensel hukuk ilkelerinin her devlet başkanına devletinin bekası 

korumak için verdiği doğal haklardır. Onun içinde bu kararlar, evrensel hukuk 

normlarına uygundur. Çünkü devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya 

teşebbüs eden kişilerin cezalandırılacağı günümüzde yürürlükte olan hukuklarda 

geçerli bir kanundur. Meselâ ülkemizde idam kararı kaldırılmadan önce bu tip 

insanlara verilen ceza idamdı. Yani ölümdü.  Şimdi ise ağırlaştırılmış müebbet cezası 

verilmektedir. Aslında bunun da ölümden farkı yok. Dolayısıyla Rasûlullah’ın 

vermiş olduğu emirlere bu çerçeveden bakılması gerekmektedir. 

 

2. Devletin İtibarını Korumak 

Hz. Peygamber, bir devlet başkanı olarak devletin itibarını korumakla görevli 

birinci şahıstır. İçerde ve dışarıda itibarı olmayan hiçbir devletin yaptırım gücü 

olamaz. Başka deyişle itibarını kaybeden bir devlet saldırıya, işgale maruz kalmaya 

müsaittir. Zayıf düşen insan bedeni nasıl mikropların istilasına uğrayarak çeşitli 

hastalıklara yakalanıyorsa devletin itibarı da kaybolduğunda düşmanlar bundan 
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cesaretlenerek saldırıya geçebilmektedir. Osmanlı devletinin durumunu buna 

örnektir. Bu zor duruma düşmemek için devlet her zaman güçlü görünmelidir. Bunu 

sağlamak içinde itibarını sarsmaya yönelik her türlü girişime hak ettiği ceza 

verilmelidir. Çünkü verilen bu cezalar karşıdaki güçlere bir gözdağı vereceği için son 

derece önemlidir. Hz. Peygamber, Uhud sonrasında Mekke’nin çok yakınında İslâm 

aleyhinde adam toplayıp Medine’ye saldırmakla meşgul Halid b. Süfyân’ı öldürterek 

Mekke’li müşriklere gözdağı vermiştir. Zımnen bu cezalandırmanın arka planında şu 

vardır: Bakın ey Mekke’li müşrikler, Uhud savaşında her ne kadar siz üstün çıkmış 

gibi görünseniz de burnunuzun dibindeki İslâm’a zararlı, çıbanbaşı olan liderleri 

konaklarında öldürebilecek kadar güçlüyüz. Ona göre ayağınızı denk alın izlenimi 

muhataplarına vermektedir. Rasûlullah, böyle bir yola başvurarak İslâm devletinin 

geleceğini garanti altına almıştır. Çünkü bu olay Hz. Peygamber, başta olmak üzere 

Müslümanlar aleyhinde asker toplamaya kalkışacak kişilerin geri adım atmalarını 

sağlamıştır.571 

Aynı şekilde devlet başkanına söz verdiği halde sözünde durmayan Muâviye 

b. Muğîre ile Ebû Azze’nin cezalandırılmış olması da devlet başkanın itibarıyla 

doğrudan alakalı olması nedeniyle devletin itibarını da dolaylı olarak içine 

almaktadır. Yani, hiç kimse İslâm devletinin başkanını aldatma küstahlığında 

bulunamaz. Bulunanın sonu Ebû Azze gibi ölümle cezalandırılır. Bu olaydan sonra 

kendini acındırarak Hz. Peygamber’i aldatmaya yönelik herhangi bir müşrik saldırıya 

rastlamamış olmamız verilen bu kararın ne kadar yerinde olduğunu göstermesi 

açısından dikkate değerdir. 

 

3. Devlet Başkanına Suikast Girişimi ve Hakaret Edilmesi 

Devlet başkanı, bir milleti, toplumu temsil ettiği için ona karşı yapılacak fiili 

ve sözlü saldırı normal bir insana yapılmış saldırı ile aynı değildir. Çünkü o, 

bulunduğu konum itibariyle saygıya en layık kişidir. Günümüz hukuk kurallarında 

devlet başkanları özellikle devletin kurucuları özel koruma kanunlarıyla koruma 

altına alınmışlardır.   

                                                           
571 Abdurrahman el-Muhâcir, el-Menhecü’l-Hareke li’s-Sîreti’n-Nebeviyye,  II, s, 281–282. 
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Suikast girişimleri ilk insan ve aynı zamanda ilk Peygamber olan Hz. 

Âdem’in çocuğu Kâbil’in kardeşi Habil’i öldürmesiyle başlamıştır. Onun içindir ki 

cinayet, insanlıkla yaşıt bir suçtur. İslâm dini, haksız yere insan hayatına son vermeyi 

başka bir deyişle adam öldürmeyi büyük günahlardan saymıştır. Bu gerçeği Kur’ân-ı 

Kerim: “Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın 

(haksız yere) bir cana kıyarsa (öldürürse) bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her 

kim (de) bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. …”572 ayetiyle ifade 

etmiştir.  İslâm dini, suikasti cana yönelik bir saldırı olduğu için kesin bir dille 

yasaklamıştır. Cinayeti işleyen kişilere hem dünya hem uhrevi bir ceza vardır. Haksız 

bir yere Allah’ın mukaddes kıldığı ve yeryüzüne halife tayin ederek muhatap kabul 

ettiği insanı öldürmek yedi büyük günahtan birisidir. Dolayısıyla bu işe teşebbüs 

eden insanlar ellerini kollarını sallayarak rahat bir şekilde toplumda gezmesi 

insanlığa yapılmış bir hakarettir. Bunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. 

Çünkü burada insanlığa yapılmış bir saldırı söz konusu olup ortada bir zulüm vardır. 

Modern deyimle insanlık suçu vardır. Mazlumun da dini, dili, ırkı sorgulanmaz.  

Suikast normal vatandaş dışında bir devlet başkanına yapılmışsa bu daha 

vahim bir durumdur. Şöyle ki devlet başkanı konumu gereği bütün vatandaşları 

ilgilendirdiği için suçun derecesi makam itibariyle daha da artmaktadır. Meselâ 

günümüzde Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, Bakanlar’a ve Genelkurmay Başkanı’na 

yönelik bir suikast ve fiilî saldırı en ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Hatta 

yasalarla da bu durum açık bir şekilde ifade edilmektedir. Konumuz bu olmadığı için 

detaya girmek istemiyoruz. Ancak konumuzun iyi anlaşılması için bu girişi ve 

karşılaştırmayı uygun bulduk. Hatta günümüzde yürürlükte olan Türk Ceza 

Kanunu’na göre Cumhurbaşkanına yönelik suikast gerçekleştirilememiş olsa bile var 

olan fiili teşebbüs suç tamamlanmış gibi kabul edilerek ceza aynen verilmektedir.573 

Hz. Peygamber’in hayatına baktığımızda birçok suikastta maruz kaldığı 

görülmektedir. Mekke döneminde, Ebû Cehil başta olmak üzere Nadr ve Ukbe gibi 

İslâm düşmanlarının saldırısına maruz kalmıştır.  Aynı şekilde hicret öncesi Rasûl-i 

Ekrem’i öldürmek için ölüm timinin evinin önüne gelmesi, hicret sırasında 

Süraka’nın suikast girişimi, Medine’de Yahûdiler taşla ve zehirli yemekle suikast 
                                                           
572 Mâide 5:32. 
573 Detaylı bilgi için Türk Ceza Kanunu’nun 310 ile 319 maddeleri arasına bakılabilir. 
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girişimi, Ebû Süfyân’ın ve Safvân b. Ümeyye’nin Hz. Peygamber’i öldürtmek için 

tuttukları kiralık kâtillerin girişimlerini burada sayabiliriz. Ayrıca suikast hazırlığında 

olan Halid b. Süfyân’ı da burada zikredebiliriz. Bunların hepsi Allah’ın yardımıyla 

boşa çıkmıştır. Ancak devlet başkanları düzeyinde Ebû Süfyân’ın tertiplemiş olduğu 

ceza devletlerarası hukuk kuralarına aykırı olduğu için bir dış kriz olup diğerlerinden 

farklıdır. Rasûl-i Ekrem, bu kişilerden özellikle öldürülme emri vermesinde etkili 

olan daha doğrusu ana neden gibi görülen tek kişi vardır. O da Mekke’nin başkanı 

olan Ebû Süfyân’ın bir kiralık kâtili İslâm devletinin başkentine göndermek suretiyle 

Hz. Peygamberi öldürtmek istemesidir. Rasûlullah, Hayber günü zehirli etle 

kendisine bir suikast düzenleyen kadını suçunu itiraf etmesi nedeniyle affetmiştir. 

Buna karşılık bu saldırının tertipleyicisi olan Ebû Süfyân’ı öldürtmek için özel 

eğitimli birisini göndermesi doğal olarak akla bazı soruları getirmektedir. İki suikast 

arasında bir fark mı var? Biri kadın olduğu için mi affedilmiştir? Ebû Süfyân, devlet 

başkanları düzeyinde bir saldırıda bulunduğu için mi Rasûlullah, ona mukabele de 

bulunma ihtiyacı hissetmiştir? Bu sorular çoğaltılabilir. Ancak biz bu üç soruyla 

yetineceğiz. Cevap olarak hiç kuşkusuz diyebiliriz ki ikisi de cana yönelik saldırı 

olsa da Ebû Süfyân’ın siyasi konumu nedeniyle diğerinden daha büyük bir cürümdür. 

Şöyle ki devlet başkanını kendi başkentinde öldürmeye yönelik devlet düzeyinde bir 

saldırıdır. Bu nedenle aynı gibi görünse de bu saldırı daha ağırdır. Çünkü burada hem 

şahsa hem de devlete yapılan bir saldırı vardır. Dolayısıyla da hem devletin gücünü 

göstermek hem de devletin itibarı korumak için misillemede bulunulmuştur. 

Kanaatimizce bu Hz. Peygamber’in şahsına yönelik bir saldırının sonucu değildir. 

Çünkü buna benzer olaylarda Rasûl-i Ekrem, hiçbir zaman intikam alma yoluna 

gitmemiş ki buna da gitsin. Bu sebeple Ebû Süfyân’ı öldürtmek istemesi tamamen bir 

devlet siyasetidir. 

Hz. Peygamber’in konumu nev-i şahsına münhasır olup diğer devlet 

başkanlarından çok farklı bir konuma sahiptir. Çünkü Rasûl-i Ekrem, hem ahir 

zaman Peygamberi hem devlet başkanı, hem genelkurmay başkanı hem de yargının 

başıdır. Başka ifadeyle Hz. Peygamber, Allah’ın vermiş olduğu yetkiyle yasama, 

yürütme ve yargının başındaki kişidir. Dolayısıyla ona yönelik en ufak bir saldırı 

onun şahsından Ziyâde temsil ettiği makamın manevi dokunulmazlığına yapılmış bir 

cürüm olacağı için cezasız bırakılamazdı. Şu noktanın altını çizmek istiyoruz: 
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Rasûlullah, şahsına yapılan küstahlıkları sadece gerekçe göstererek kimseyi 

cezalandırmamıştır. Öldürülmesini isteği kişilerin bu gerekçe ile birlikte başka 

nedenler de birleşince son çare olarak bu yolu denemiştir. Eğer Rasûl-i Ekrem, bazı 

devlet başkanları gibi şahsına yönelik yapılan sözlü ve fiili saldırıların müsebbipleri 

cezalandırsaydı gazvelerde ölen düşman askerinin bir iki katı insan öldürmüş olması 

gerekirdi. Çünkü hemen hemen müşrik, Yahûdi ve münâfıklardan Rasûlullah’a 

hakaret etmeyen kalmamıştı. Ancak tarihi veriler göstermektedir ki Hz. Peygamber, 

bu yolu denememiştir. Sadece bunun yanında devletin manevi şahsiyetine diğer 

Müslümanlara yapılan hakaretler birleşince bu noktada sınırı fazlasıyla aşan birkaç 

kişi ölümle cezalandırılmışlardır. 

Müşriklerin ileri gelenleri İslâm’ın yayılışını durdurabilmek için yalan ve 

hilede sınır tanımıyorlardı. Tarihi kaynaklara baktığımızda bunca hakaret ve 

işkenceye maruz kalan Rasûl-i Ekrem’in, bunları hak etmediği bariz bir şekilde 

açıktır. Çünkü hiçbir zaman Hz. Peygamber, İslâm düşmanlarına ne sövdüğüne, ne 

mallarını çaldığına ne de onları dövdüğüne dair herhangi bir bilgiye kaynaklarda 

ulaşamadık.  

Süheylî, muâhid (sulh antlaşması yapan) kimse, Şâri'e (kanun koyucu, yani 

devlet başkanına) sebbettiği, hakarette bulunduğu takdirde katlinin caiz olduğunu 

söylemektedir. Buna örnek olarak ta Ka’b b. Eşref göstermektedir.574 Bizde buraya, 

Ebû Afek, Asmâ bnt. Mervân, Enes b. Züneym ve Ka’b b. Züheyr gibilerini 

sayabiliriz. Ayrıca burada Hz. Peygamber’e söven ancak ismi kaynaklarda 

belirtilmeyen kadını da zikredebiliriz. 

 

4. Düşman Hesabına Câsûsluk Yapmak 

Ces, kökünden “gözetleyen, araştıran” manasına gelen câsûs575; şerre dair 

gizliyi araştıran kimseye denir.576 Başka bir ifadeyle insanların sırlarını, gizli 

yönlerini öğrenerek onları taşıyan kişiye câsûs denir. İslâm’da başkalarının sırlarını 

araştırmak haramdır.  Şöyle ki Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: “…Birbirinizin 

                                                           
574 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, XII, s, 114. 
575 Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166. 
576 Mehmed Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, VI, s, 2803. 
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kusurunu araştırmayın…”577 yani tecessüs, câsûsluk yapmayın buyurarak 

Müslümanları kesin bir dille uyarmıştır.  

Câsûsluk, devlete karşı işlenen suçların en büyüklerinden olup cezası 

çoğunlukla ölümdür.578 Harbî olan kafir câsûsun öldürülmesi noktasında âlimler 

müttefiktir. Muâhid ve zimmî câsûsun öldürülmesi hususunda ise âlimler arasında 

ihtilaf vardır.579 Câsûs eğer mü’min ise cumhura göre öldürülmez ta’zir cezası 

verilir.580 İmam Mâlik’e göre dindaşlarına zarar verdiği için öldürülür.581 

Asr-ı Saâdette bazı câsûslar, İslâm’ın aleyhine düşmanlara yardım ve yataklık 

ettikleri için Hz. Peygamber, öldürülmelerine hükmetmiştir. Ancak bu câsûsların 

hepsi öldürülmemiştir. Meselâ Furat b. Hayyân, hakkında ölüm emri verildiği halde 

Müslüman olduğunu ilan etmesi üzerine öldürülmemiştir. Buna karşılık kaynaklarda 

adı zikredilmeyen bir kişi İslâm ordusu içerisine sızıp bilgi toplayıp kaçmaya 

çalıştığı sırada Hz. Peygamber’in emriyle Seleme b. Ekvâ, onu yakalayarak 

öldürmüştür.582Aynı şekilde Uhud savaşı sonucunda yolunu şaşırarak Medine’ye Hz. 

Osman’ın evine sığınan Muâviye b. Muğîre, Hz. Osman’ın araya girmesiyle 

kendisine üç günlük bir eman verildi. Şayet bu üç gün içerisinde Medine’yi terk 

etmeyecek olursa öldürüleceği kendisine bildirildi. Hz. Osman bütün yol 

hazırlıklarını yapıp ona teslim etmiş olmasına rağmen o, Medine de kalarak İslâm 

aleyhinde bilgi toplayarak câsûsluk yaptı. Netice de üç gün içerisinde Medine’yi terk 

etmediği için Rasûl-i Ekrem’in emriyle yakalanarak öldürülmüştür. 

Kısaca devletin ve Müslümanların sırlarını düşmanlarına taşıyan kişi hem 

devlete hem de Müslümanlara zarar verdiği için cezalandırılması caizdir. Ancak 

cezanın şekli ve uygulanışı câsûs’un dini ve durumuna göre değişir. Özellikle askeri 

bilgileri düşmana taşıyan gayr-i Müslim câsûsların öldürülmesi doğaldır. Hz. 

Peygamber’in Tarih ve Hadis kaynaklarında geçen uygulamaları bunun delilidir. 

 

 

                                                           
577 Hucurat 49: 12.  
578 Yusuf Fidan, İslâm’da Yabancılar ve Azınlıklar Hukuku, s, 238-240. 
579 Cengiz Kallek, “Câsûs”,  DİA, VII, s, 163–166; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 209–210, XIV, 
s, 139 
580Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, V, s, 209-210. 
581 Cengiz Kallek “Câsûs” DİA, VII, s, 163-166. 
582 Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer, 172. 
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5. Mürted Olmak 

Mürted dinden çıkan kişi demektir. Dolayısıyla mürtedi dini nedenler 

bölümünde değilde siyasi nedenler altında burada işlememizin sebebi mürtedin 

cezalandırılmasına neden olarak sadece sırf bazı şüphelerinden dolayı dinden çıkması 

değildir. Şöyle ki Müslüman olan kişi devlet başkanına biat ederek bir nevi akit 

yapmaktadır. Bu sebeple de mürtedin hem hukûkî hem de siyâsî yönü doğal olarak 

ön plana çıkmaktadır. Konumuzun iyi anlaşılması için Saffet Köse ile Abdurrahman 

Ateş’in konuyla ilgi yazdıkları makalelerden alıntılar yaparak aktaracağız.  Klasik 

fıkıh kitaplarında irtidat suçunun yani dinden çıkmanın tek başına idam cezası 

gerektiren bir suç olarak görülmediği uygulamalardan anlaşılmaktadır. İrtidat eden 

kişiler bununla birlikte Müslümanlara karşı savaş içerisine girmeleri nedeniyle bu 

cezaya müstehak olmuşlardır. Saffet Köse’nin Pezdevî’nın bu konuda söylemiş 

olduğu şu sözleri aktarması fazla söze gerek bırakmamaktadır: “İdam (Ölüm) cezası 

dinden dönmüş olmaktan değil savaşma eyleminden dolaydır.” Kısaca Saffet Köse 

Mürtedin cezalandırılmasıyla ilgili olarak: “Mürtedin irtidadından sonra 

başkaldırma ve devlete savaş açma gibi siyasi bir suçlu haline gelmesi sebebiyle 

(ölüm cezası) verilmiştir.”583 

Hz. Peygamber döneminde İslâm toplumundan ayrılıp düşman saflarına 

katılan kimseler birer savaşcı konumunda idiler. O dönemde savaş hali devam ettiği 

için bu kişiler Müslümanlarla ilgili hayatı öneme sahip bilgileri düşmana aktardıkları 

için câsûs konumundaydılar. Kısaca irtidat eden kişiler İslâm dinini terk ettikten 

sonra kendi köşelerine çekilip kendi hallerinde uğraşırlarken öldürülmemişlerdir. Bu 

gibi insanlar, aktif olarak düşman adına çalışmaları nedeniyle öldürülmüşlerdir. 

Dolayısıyla da mürtedin öldürülmesi İslâm’ı terk ettiği için değil ihaneti 

nedeniyledir. Kısaca irtidat hareketinin cezaî sorumluluğunun sebebi siyasî-dinî bir 

isyan olmasından kaynaklanmaktadır. İslâm toplumundaki dinden dönme suçu, Batı 

toplumlarındaki terör gruplarının toplum düzenini değiştirmeye suçlarına 

benzemektedir.584 

                                                           
583 Köse, Saffet, “Cihâd Şiddete Referans Olabilir mi?”,İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya, 
2007, s, 59. 
584 Ateş, Abdurrahman, İnanç Özgürlüğünün Sınırı/Kapsamı ve İnanç Özgürlüğü Açısından Mürtedin 
Cezalandırılmasına Dair Bir Değerlendirme, Kur’ân’ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı, Konya 
2007, s, 191-193. 
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İslâm’dan çıkan Hâris b. Süveyd, Abdullah Sa’d b. Ebî Serh, Sâre, Mikyes b. 

Subâbe ve Abdullah b. Hatal gibi insanların topluma doğrudan ve dolaylı ihanet 

etmesi ihtimali vardır. Öldürülmesinde bu ihanet yabancı bir kişinin ihanetinden daha 

zararlı olmaktadır. İşte bunun için Hayrettin Karaman’ın dediği gibi başka 

sistemlerde vatana ihanet suçuna verilen/öngörülen ceza İslâmiyet’te dinden dönen 

kişilere verilmektedir.585 Kısaca Mürted olan hakkında farklı hükümler vardır. Ancak 

konumuz İslâm hukuku olmadığı için detaya girmeyi uygun bulmuyoruz. Burada 

konumuzun iyi anlaşılması için Saffet Köse’nin “İslâm Hukuku Açısından Din ve 

Vicdan Hürriyeti” adlı çalışmasında bu konu ile ilgili görüşünü vererek yetineceğiz. 

Şöyle ki: “Mürtedin ölümle cezalandırılması dininden döndüğü için değil, ölümü 

gerektiren suçları işlemesi sebebiyledir.”586 Zaten Hz. Peygamber’in öldürdüğü 

Mikyes b. Subâbe ve Abdullah b. Hatal dinden çıktıkları için değil düşman devlete 

iltica ettikleri, zararlı faaliyetlerde bulundukları ve kâtil oldukları için 

öldürülmüşlerdir. Hâris b. Süveyd’de Uhud savaşında Mücezzer b. Ziyâd’ı 

öldürdüğü için öldürtmüştür. 

 

C. HUKÛKÎ SEBEPLER 
Medine vesikasını bakıldığında Hz. Peygamber’in Medine de kurmuş olduğu 

devletin bir hukuk devleti olduğu görülmektedir. Rasûlullah, hukuktan hiçbir 

zümreye taviz vermemiştir. Hukuk önünde her kesim eşittir. İnsanlar Hz. Âdem’in 

soyundan geldikleri için yaratılış ve soy itibariyle birbirlerine karşı hukuken 

üstünlükleri yoktur.587 

Hukukta önemli bir prensip vardır. O da şudur: Hükmün uygulanabilmesi için 

isnat ve değerlendirmelerin en başta gerçek ve somut vakıalara dayanması gereklidir. 

Cezanın amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, barışını 

korumak ve suç işlenmesini önlemektir. İslâm ceza hukukunda esas olan cezanın 

caydırıcı olmasıdır. Dolayısıyla cezaların keyfi olarak verilmesi dînen caiz değildir. 

 

                                                           
585 Hayrettin Karaman, İslâm’ın Işığında Günün Meseleleri, İst., 2003, II, s, 692. 
586 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti,  s, 103. Mikyes b. Subâbe, aynı 
cürümleri günümüzde işlemiş olsa ona verilecek ceza Hz. Peygamber’in vermiş olduğu cezadan aşağı 
değildir. 
587 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, İst., 2008, s, 396-398. 
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1. Antlaşmalara İhanet Edilmesi 

Hz. Peygamber’in hayatına bakıldığında savaşa karar vermesine neden olan 

olayların başında antlaşmaların bozulmasının etkili olduğu görülmektedir.  Hz. 

Peygamber, manen çok üzüldüğü Hudeybiye antlaşması akabinde çıkagelen Ebû 

Cendel ve Ebû Basîr’in konumu için bile antlaşmayı bozmamıştır. Yani Rasûl-i 

Ekrem, hayatı boyunca hiçbir zaman antlaşmayı bozan taraf olmamıştır. Ayrıca Hz. 

Peygamber, Müslümanlara da antlaşmalarına, sözlerine sadık kalmaları noktasında 

tavsiyelerde bulunmuştur.  

İslâm tarihine baktığımızda Mekke’li müşrikler başta olmak üzeri Yahûdiler 

Hz. Peygamber’in İslâmiyet’e davetine red ile dostluğuna düşmanlıkla: barışına 

savaşla, Medine vesikası ve Hudeybiye de yaptığı antlaşmalarda görüldüğü gibi 

ihanetle karşılık vermişlerdir.588 Yahûdilerle yapılan bütün mücadeleler başta olmak 

üzere öldürmeleri istenen bu kimselerin cezalandırılmasının ciddi ve haklı 

gerekçeleri vardır. Hz. Peygamber, onlarla yapılan antlaşmanın bozulmaması için 

imkânları seferber ederdi. Şöyle ki hainlikleri, vefasızlıkları hatırlatılarak yaptıkları 

yanlıştan dönmeleri istenirdi. Başka bir deyişle Hz. Peygamber antlaşmaya tam bir 

sadakatle bağlı kalan taraf konumundaydı.589 

Hz. Peygamber’in Yahûdi şâirler olan Ka’b b. Eşref, Ebû Afek, Asmâ bnt. 

Mervân, Ebû Râfi’ ve Kinâne b. Rebî hakkında vermiş olduğu öldürme emrinin 

hukuku bir dayanağı olduğu göze çarpmaktadır. Bütün bu emirler onların yürürlükte 

olan Medine vesikasını, daha doğrusu anayasasının gereklerine aykırı hareket 

etmeleri sebebiyle verilmiş bir nevi mahkeme kararlarıdır. Çünkü antlaşma gereği 

Hz. Peygamber, hem Medine’nin devlet başkanı hem de en yüksek yargı merciiydi. 

Dolayısıyla bu açık anayasa kararlarından yola çıkarak şöyle bir çıkarımda bulunmak 

mümkündür. Bu öldürülme emirleri bir yargılamanın sonucu verilmiş karalardır. 

Onlar, anayasayı ihlal ederek en büyük bir suçu işlemeleri nedeniyle böyle ağır bir 

cezaya çaptırılmışladır. O dönemdeki o tür bir suça en uygun cezada hiç kuşkusuz 

ölümdür. Kısaca Yahûdiler, Medine Anayasası’nda belirlenen ilke ve kurallara 

uymamaları gereği cezalandırılmışlardır. Vatandaşı olduklara devlete ihanet ettikleri 

                                                           
588 M.Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 271. 
589 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s, 188. 
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içinde günümüz hukukuna göre vatan hainliği sucundan yargılandıklarını da 

söyleyebiliriz.  

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: “Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini 

bozarlar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar 

yeminleri olmayan adamlardır. (Onlara karşı savaşırsanız) umulur ki küfre son 

verirler. Küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onlara güvenilip te anlaşma yapılmaz. 

Umulur ki vazgeçerler.”590 buyurarak müşrik liderlerin öldürülmesi noktasında 

onların iki noktayı ihlal etmeleri gerekçesiyle kendileriyle savaşılmasını 

emretmektedir. Bunlar; antlaşmaların bozmaları diğeri ise dine saldırmalarıdır.  

Ahde vefasızlık, propagandacıların sık başvurdukları bir durumdur.591 Şöyle 

ki bu kişiler, anlaşma yaparak karşı tarafa dost oldukları izlenimi verirler. Ancak 

gerçekte dost değildirler. Uygun zaman ve şartlar oluştuğunda içlerinde sakladıkları 

asıl kimliklerine göre hareket ederek aleyhte çalışmaya başlarlar. Bu tip hareketler 

karşı tarafı hazırlıksız yakalayacağı için büyük tahribatlara ve can kayıplarına neden 

olacağı için müsebbiplerinin cezalandırılmaması onlara verilmiş bir ödül olacağı için 

sakıncalıdır. İslâm’da savaş, arzulanmayan bir hadise olup mecburiyetten ara sıra 

başvurulan bir araçtır. Barış ise amaçtır. 

Öldürülmeleri emredilen yukarıda adlarını saydığımız Yahûdilere 

bakıldığında bu şahısların antlaşmaları bozan ve zulüm ve saldırganlıkta bulunan 

kişilere karşı verilmiş kararlar olduğu görülmektedir.592 Ebû Azze ile Muâviye b. 

Muğîre de burada zikredebiliriz. Çünkü bu ikisi de ahtlerine sadık kalmadıkları için 

öldürülmüşlerdi. Hz. Peygamber, antlaşmayı ayaklar altına alan kimselere ikazda 

bulunarak yaptıkları hatadan dönmelerini isterdi. Hatalarında ısrarcı olmayanları her 

zaman affetmiştir. Ancak yanlışında ısrar edenleri ise asla affetmemiştir.  

 

2. Verdikleri Sözde Durmamaları 

 İslâm’da verilen söze şartlar ne olursa olsun sadakat esastır. Çünkü Kur’ân-ı 

Kerim’de Cenâb-ı Hak: “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin 

söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük gazaba sebep 

                                                           
590 Tevbe 9:12 
591 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 384–385. 
592 Ahmet Keleş, Cihâd-Kılıç-Tebliğ Bağlamında İslâm’ın Yayılışı, s, 261. 
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olur.”593 ayetiyle yapmayacakları şeyleri söyleyen kişileri sert bir şekilde 

uyarmaktadır. İslâm dininde sözünde durmamak büyük bir günah olup münâfıkların 

halis özelliklerindendir. Yalanın toplumda oluşturduğu tahribat çok büyüktür. 

İnsanlar birbirlerinin sözlerine güvenemediği üzere toplumda ilişkilerde büyük bir 

aksama olacağı muhakkaktır. İtimadın kalmadığı yerde insanlar kimseye 

güvenemediği için toplumsal bazda kaynaşma olmaz. Çünkü insanlar, birbirlerini 

potansiyel suçlu gibi gördükleri için verilen sözlere asla itibar etmezler. Bu nedenle 

Hz. Peygamber, asla bu tip insanlara prim vermemiştir.  

 Bedir esirleri içerisinde olan Ebû Azze, kızlarının çok ve üstelik ihtiyaç sahibi 

bir fakir olduğunu Rasûl-i Ekrem’e söyleyerek kendisini affetmesini istediğinde 

Rasûlullah, onu ücretsiz olarak serbest bırakmıştı. Buna karşılık Hz. Peygamber, şâir 

birisi olması nedeniyle Ebû Azze’den bir daha İslâm aleyhinde hiçbir faaliyette 

bulunmayacağına dairde bir söz almıştı. Ancak Ebû Azze, verdiği bu sözde 

durmayarak bir sene gibi kısa bir süre sonra olan Uhud savaşına adam toplamak için 

diğer kabilelere İslâm aleyhinde propagandacı ve kışkırtıcı sıfatıyla bir fiil hem 

diliyle hem de bedeniyle iştirak etti. Netice de Hamrâu’l-Esed mıntıkasında 

Müslümanların eline tekrar istemeyerek esir düştü. Geçmişte verdiği sözü tutamadığı 

için akıbetinden tedirgin olacak ki dil dökmeye ve kendisine bir şans daha 

verilmesini istedi. Aldatılmaktan hoşlanmayan Hz. Peygamber, tarihin altın 

sayfalarına yazılan şu meşhur sözünü bunun üzerine söylemiştir: “Muhakkak mümin 

bir delikten iki kere ısırılmaz, sokulmaz.”594  Bu hadisin vürud sebebi yukarda 

anlattığımız olay üzerine gerçekleşmiştir.595 Görüldüğü üzere Ebû Azze’nin 

öldürülmesinin temelini sözüne ihanet etmesi oluşturmaktadır. Başka deyişle 

sözünde durmaması nedeniyle o, ölüme mahkûm edilmiştir. Aynı şekilde Muâviye b. 

Muğîre, Medine’yi üç gün içerisinde terk etmesi şartıyla kendisine Hz. Osman’ın 

hatırına üç günlük bir eman verilmişti.  Buna rağmen Muâviye, sözünde durmayarak 

Medine’de müşrikler namına bilgi toplamak amacıyla câsûsluk yapması nedeniyle 

yakalanarak Hz. Peygamber’in emriyle öldürülmüştür. Aynı şekilde Kinâne de 

sözünde durmaması sebebiyle ölüm cezasına carptırılmıştır. 
                                                           
593 Saf 61: 2-3. 
594 Vâkıdî, el-Meğâzî,  I, s, 111;  İbn Hişâm, es-Sîre, III, s, 53; Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 6; 
Ebû Dâvud, Edeb, 29.  
595 Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, s, 188. 
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 Bu durum masum değildir. Yıkıcı etkisi ve devlet başkanını aldatmaya 

yönelik bir girişim olduğu düşünüldüğünde cezanın makul olduğu görülmektedir. Bu 

olay, günümüzde Müslümanları ve devlet başkanını sözünde durmayarak aldatan 

kişilere caydırıcı olması bakımından örneklik teşkil ettiği söylenebilir.  

 

3. İnsan’ın Şeref ve Haysiyetinin Ayaklar Altına Alınması 

Bir insanın, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte her türlü 

hareket suçtur. Günümüz ceza hukukunda “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 

caydırıcı cezalar bulunmaktadır. İnsan’ın her türlü tecavüzden uzak kalmasını 

sağlamak amacıyla insanın şeref ve haysiyeti caydırıcı cezalar ile koruma altına 

alınmıştır.  

İnsanın cinsiyetine, rengine, inancına ve ırkına bakmaksızın bütün 

vatandaşlarının haysiyet ve mülkiyetinin korunması bir devlet başkanının birinci 

görevlerindendir. Devlet başkanı olarak Rasûl-i Ekrem, bu değerlerin korunup 

kollanması noktasında hiçbir zaman gevşeklik göstermeyerek bu görevi en iyi 

şekilde yerine getirmiştir. 

İnsan sosyal bir varlık olduğu için bir arada yaşamaya muhtaçtır. Dolayısıyla 

da bir arada yaşamanın getirdiği bazı haklar vardır. Bunlardan en önemlisi birbirini 

rahatsız edecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmaktır. Bu insanın en doğal 

haklarından birisidir. İnsan olunmadan Müslüman olunamayacağı düsturundan 

hareket eden Hz. Peygamber, komşuluk ilişkilerine son derece dikkat etmiş 

ümmetine de bu noktada tavsiyelerde bulunmuştur. Ancak onun bu insanî ve ahlakî 

davranışlarına müşrik komşuları riayet etmemiştir. Bunlardan en önde gelenleri,  

amcası Ebû Lehep ile Ukbe b. Ebî Muayt’tır. 

İslâm düşmanlarının şiirle İslâm’a ve Müslümanlara daha doğrusu onların 

şereflerine saldırmasının Rasûl-i Ekrem’e çok ağır gelmesi garipsenmemelidir. 

Çünkü Hz. Peygamber gibi ümmetine son derece müşfik olan bir lider için bu durum 

son derece normaldir.  Bu nedenledir ki Rasûlullah, İslâm’a ve onun mensuplarına 

dilleriyle elleriyle eziyet veren kişilere Müslüman şâirlerle cevap vermenin yanında 

onların kanlarını heder etmesi İslâm’ın prensiplerine daha uygundur. Çünkü 

böylelikle İslâm’ın uygun görmediği birçok gayri ahlaki söze meydan verilmemiş 
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olmakta ve daha büyük, yıkıcı kötülüklerin önüne geçilmiş olmaktadır. Böylece de 

Hz. Peygamber, İslâm’ın prensiplerini koruma altına almış oldu.596  

Rasûl-i Ekrem, ne dediğini, sözünün nereye gideceğini bilen ölçülü biri idi. 

Rasûlullah, üslubuna son derece dikkat ederdi. Şöyle ki nerede, nasıl ve ne zaman 

konuşacağını iyi ölçerdi. Buna karşılık İslâm düşmanları ise kışkırtıcı bir üslup 

kullanırlardı. Bunlardan bazıları şunlardır. Ka’b b. Eşref, Nadr b. Hâris, Ukbe, Ebû 

Afek, Asmâ bnt. Mervân, Süfyân b. Hâris, Huveyris b. Nukayz, Abdullah b. Zibe’râ, 

Fertanâ, Kuraybe, Sâre, ve Ka’b b. Züheyr’dir. Öldürülmesi emredilen bu kişilerin 

ortak özellikleri şâir olmalarıdır. Dolayısıyla da sahip oldukları bu yeteneklerini Hz. 

Peygamber başta olmak üzere Müslümanların şeref ve haysiyetlerini incitici sözler 

söylemede kullanıyorlardı. Meselâ Ukbe, müşrik arkadaşı olan Umeyye b. Halef’e 

küfrünü ispat etmek için Hz. Peygamber’in yüzüne tükürmüştür. Bu bir insanin izzeti 

nefsine yapılan en büyük bir hakarettir. Kişilik haklarına yönelik saygısızlıktır. Aynı 

şekilde Hz. Peygamber’e söven cariyenin öldürülmesini de burada zikredebiliriz. 

 

4. Din ve Vicdan Hürriyetinin Tanınmaması  

İnsan yaratıldığı günden bu güne kadar inançsız yaşamamıştır. Ancak 

inandığı şey her zaman hak olmamıştır. İnsanlar, bazen haktan uzaklaşarak puta, 

ağaca, ineğe, güneşe, aya vb. şeylere kutsiyet atfederek tapınmışlardır. Kısaca 

insanın fıtratında bir şeylere kulluk etme yetisi vardır. İnsan doğuştan fıtrat üzerine 

doğup sonra ailesi onu Hıristiyan, Yahûdi, Mecûsi ya da Müslüman eder. 

Hz. Peygamber, insanların fıtratında dine olan bu ilgiyi bildiği için sadece 

onlara hikmetle ve güzel öğütle dini tebliğ etmekle yetinmiştir. Rasûl-i Ekrem, hiçbir 

zaman insanları Müslüman olmaları için zorlamamıştır. Asr-ı Saâdette Rasûlullah’ın 

uygulamalarına bakıldığında din ve vicdan hürriyeti sonuna kadar riayet edildiği 

görülmektedir.  “Dinde zorlama yoktur.”597 ve “Sizin dininiz size; bizim dinimiz 

bize”598 ayetleri bunun en güzel delilidir. İnsanların kalplerine zorla girilemeyeceğini 

bilen Rasûl-i Ekrem asla baskı politikası uygulamamıştır. Günümüzde insanların 

gönüllerine zorla girmeye çalışan beşeri sistemlerin başarısız olduğu ortadadır. İslâm 

                                                           
596 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 259–260. 
597 Bakara 2:256.  
598 Kâfirûn 109:6 
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toplumu kin ve nefret toplumu değil, hürmet ve muhabbet toplumudur. Çünkü iman 

gönül, kalp işidir. 

Mekke döneminde baskıcı ve zorbacı müşrik liderler, Mekke’de yaşayan 

insanlara putperest ideolojisini zorla kabul ettirmeye çalışırlardı. Bunu sağlayabilmek 

için de onlar, ellerindeki gücü baskı aracı olarak kullanırlardı. Kureyş’in ileri gelen 

yöneticileri, insanların kendi akıllarıyla oluşturdukları putperest inancının geleceğini 

tehdit eden inanç mensuplarına sansür uygularlardı. Buna karşılık Hz. Peygamber, 

cahiliyye devrinde hak ve hürriyetleri elinden alınan insanlara bu haklarını iade 

etmiştir. Çünkü İslâmiyet, insanlara fikirleri, inançları açıkça ifade etme hürriyeti 

tanımıştır. İslâm toplumunda yaşayan farklı inanıştaki kişiler toplumun huzurunu, 

barışını bozmadığı ve İslâm değerlerine zarar vermediği müddetçe Rasûlullah, 

insanlara baskı uygulamamıştır. Zaten birisinin haklarının doğduğu yerde otomatik 

olarak karşıdakinin özgürlüğü biter. Daha doğrusu kısıtlanır.599 Buna karşılık İslâm 

düşmanı olan müşrikler, insanların beyinlerine kilit vururlardı. Şöyle ki insanların 

doğuştan kazanmış olduğu haklardan birisi olan düşünce özgürlüğünü kısıtlamak 

yoluyla hukuk ihlali yaparlardı. Onlar, insanlara düşünme ve seçim yapma fırsatı 

vermezlerdi. Müşrikler, kendi putperest inancı dışındaki İslâmiyet’i kabul eden 

insanları korku ve ölümle tehdit ederek din ve vicdan hürriyetini ihlal ediyorlardı. 

Böylece de müşrikler, hak-hukuk tanımaz bir tutum sergiliyorlardı.   

Mekke döneminde, din ve vicdan hürriyeti ihlal eden baskıcı liderlerin 

başında İkrime, Safvân, Nadr ve Ukbe geliyordu. Bu kişilerin hakkında sonradan 

ölüm emri verilmesi bir nevi evrensel insani hakları ihlal eden kişilerin günümüzde 

cezalandırılması gibi anlaşılabilir.  İnsanın hür iradesine ve gönlüne hükmetmeye 

kalkan insanlar toplum için her zaman tehlikelidir. Kendi inancı ve görüşü dışındaki 

insanlara hayat hakkı tanımayan bir insan cezalandırılmaya en müstahak kişi değil de 

nedir? Rasûl-i Ekrem’in vermiş olduğu bu kararlara iyi bakıldığında kanı heder 

edilen kişilerin, bu günkü evrensel hukuk kurarlarından bir veya birkaçını birden 

ihlal ettikleri görülecektir. Başka ifadeyle insan hakları evrensel beyannamesinin 

içerisindeki birden çok kriterin ihlal edildiği ortadadır.  

                                                           
599 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 396–400. 
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İslâm dini, İslâm’a, Müslümanlara ve dini değerlere hakaret edilmediği, 

onları küçük düşürücü söz ve eylemlerden sakınıldığı müddetçe insanlara inanç 

özgürlüğü tanımıştır. Ancak bir kişi başkalarının değerlerine hakeret etmeye 

başladığı anda orada inanç özgürlüğünden söz edilemez.600 Onun için yukarıda 

öldürülmesi emredilen kişilere bakıldığında bu ilkeyi fazlasıyla birçoğunun ihlal 

ettiği görülmektedir. Dolayısıyla da bu kişilerin öldürülmüş olması onların 

inançlarından dolayı gerçekleştiği zannedilmemelidir. Çünkü Hz. Peygamber sınırları 

ihlal etmedikleri müddetçe hiçbir kimseyi düşüncesinden dolayı öldürtmemiştir. 

Tarihi veriler buna şahittir.  

 

5. Suç ve Cezanın Şahsîliği İlkesinin Çiğnenmesi 

Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz. “Her koyun kendi bacağından asılır.” atasözü de bu gerçeğe işaret 

etmektedir. Bir kimse, başka birisinin yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamaz. 

Kur’ân- ı Kerim’in şu ayeti bunun ilahî delilidir: “Hiçbir suçlu başkasının suçunu 

yüklenmez.”601 Görüldüğü üzere İslâm’da suç ve ceza şahsîdir. Bu aynı zamanda 

evrensel bir hukuk prensibidir. 

Hz. Peygamber’e düşman olan Mekke’li müşrikler, suçsuz olduğu halde 

Rasûlullah’a olan kinlerini, öfkelerini yakınları olan kızları başta olmak üzere 

ashâbını cezalandırmaya kalkmaları bir insanlık sucudur. Kızlarından Zeynep, 

Ümmü Gülsüm ve Fâtıma’nın Medine’ye hicret ederken bunun kurbanı olmuşlardır. 

Şöyle ki Hz. Peygamber’le aralarındaki düşmanlıktan hareket eden Habbâr b. Esved, 

Hz. Zeynep’e Huveyris b. Nukayz ise Hz. Ümmü Gülsüm ve Fâtıma’ya saldırarak bu 

ilkeyi ihlal etmişlerdir.  Özellikle Hz. Zeynep, kendisine yapılan saldırı nedeniyle 

devesinden taşın üzerine düşmüş ve kan revan içerisinde kalmıştır. Bu esnada hamile 

olması sebebiyle de çocuğunu düşürmüştür. Kendisi de Medine’ye vardıktan kısa bir 

süre sonra ölmüştür. Görüldüğü gibi İslâm düşmanlarının kötülükleri ana rahminde 

olan bitenden hiçbir haberi olmayan masum çocuklara kadar ulaşmıştır. Hz. 

                                                           
600 Ateş, Abdurrahman, İnanç Özgürlüğünün Sınırı/Kapsamı ve İnanç Özgürlüğü Açısından Mürtedin 
Cezalandırılmasına Dair Bir Değerlendirme, Kur’ân’ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı, Konya, 
2007, s, 181-184. 
601 En’âm 6: 164; İsrâ 17: 15; Fâtır 35: 18; Zümer 39: 38. 
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Zeynep’in çocuğunun ölümüne neden olduğu için kanaatimizce İbn Esved kâtildir. 

Bu nedenle de ölümü cezasına müstehak olmuştur.  

Burada evrensel hukuk normunun ihlal edildiği bir gerçektir.  Yapılan saldırı 

tamamen yargısız bir infaz olup hukûka aykırıdır. Hz. Peygamber’in İbn Esved 

hakkında vermiş olduğu öldürülme kararı hukûkî bir karar olup zulmün cezasız 

kalmaması için yerinde bir karardır. Şayet bu cezalar verilmemiş olsaydı Hz. 

Peygamber’in ailesi başta olmak üzere Müslümanlara saldırıların önü alınamazdı. 

Herkes bundan cesaret kazanabilirdi.  

Rasûl-i Ekrem, hukuktaki suçun ferdiliği dikkate alarak sadece antlaşmaya 

aykırı hareket eden kişi ve grupları cezalandırmıştır. Başka ifadeyle Hz. Peygamber 

öldürülmeyi hak eden kişilerin yakınlarından hiçbirini öldürtmemiştir. Buna karşılık 

müşrikler ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesini fazlasıyla ihlal etmişlerdir. 

Dolayısıyla da verilen bu cezalar hukukî kararlardır.  

  

6. Temel Hak ve Hürriyetlerin İhlal Edilmesi 

İnsanlar, doğuştan bazı insanî temel haklara sahiptirler. Bu hakların 

korunması noktasında bütün dinler hemfikirdir. İnsan evrensel beyannamesinin 

önemli maddelerinin başında temel hak ve hürriyetler gelmektedir. Bu değerlerin 

korunması günümüz dünyası için medenî bir vecibe iken; Müslümanlar için ise farz 

bir vazifedir. Çünkü mensup olduğu dini, bu değerlere riayet etmesini 

emretmektedir.602 

Hiçbir otorite insanın doğuştan kazanmış olduğu hakları kısıtlama yetkisine 

sahip değildir. Ancak totaliter rejimler ve zalim liderler sırf menfaatleri gereği haksız 

olarak bu ilkeyi çoğu zaman ihlal etmişlerdir. Buna karşılık İslâm, toplumda ferdin 

temel özgürlüğü ile insan haklarının korunmasına son derece önem vermiştir. Hz. 

Peygamber, hiçbir zaman insanları inançları, giyimleri, düşünceleri nedeniyle 

cezalandırmamıştır. İçeriğine bakıldığında tarihte sistematik olarak ortaya konulan 

ilk insan hakları beyannamesi özelliği taşıyan Veda Hutbesi’nin temel hak ve 

hürriyetler noktasında son derece önemli ilkeler ortaya koyulduğu görülmektedir. 

Yani Rasûl-i Ekrem, temel hak ve hürriyetleri ihlal etmek bir yana ortaya koyduğu 

                                                           
602 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 396–398. 
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evrensel ilkelerle koruma altına aldığı bir gerçektir. Ancak bu durum herkese sınırsız 

özgürlük tanındığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Zaten böyle bir anlayış bozuk bir 

anlayış olmaktan öteye geçemeyeceği için üzerinde durmaya değmez. Şöyle ki bir 

insanın, inancın hak namına rahatsız edildiği durumlarda otomatik olarak hakların 

kısıtlanması zaruridir. 

Rasûlullah, kendisine yaşama, düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı 

tanımayan insanlara bu hakları tanıyarak büyüklüğünü göstermiştir. Ancak, bu ilkeyi 

fazlasıyla ihlal edip pişmanlık duymayan kişilerden bazılarını öldürttüğü de bir 

vakıadır. Bunlar, kendi şahsi çıkarları için değil toplumun menfaatleri ön planda 

tutularak verilmiş kararlardır. Çünkü Rasûl-i Ekrem’in hayatı boyunca herhangi 

biriyle şahsî bir sorunu yoktu. Buna tarihi veriler tanıktır. Ancak, Müslümanlara bu 

insanî hakları çok görüp onlara hayat hakkı tanımayan azılı İslâm düşmanlarını 

öldürtmüş olması bu ilkenin ihlal edildiği anlamına gelmez. Şöyle ki karşıdaki 

insanları sırf inancı nedeniyle her türlü hukuk ihlali yapan insanların 

cezalandırılmasından daha doğal ne olabilir ki? Yukarıda detaylı olarak anlatmaya 

çalıştığımız ölüm emirlerini şöyle anlamamızın daha doğru olacağını düşünüyoruz. 

Bu cezalar evrensel hukuk normlarından biri ya da bir kaçını ihlal eden, hak-hukuk 

tanımayan insanlara verilmiş hukukî cezalar olup asla şahsi, keyfî cezalar değildir. 

Örneğin İkrime, Ebû Süfyân, Safvân, Nadr b. Hâris ve Ukbe b. Ebî Muayt hakkında 

ölüm emri verilmiş olmasında bu ilkenin ihlal edilmiş olması etkili olmuştur. 

 

7. Adaleti Sağlamak 

İslâm, kısaca barış, huzur ve adalet demektir. Adalet mülkün temelidir. 

Adalet bir toplumu, devleti ayakta tutan bir direktir. Bu direk ne zaman yıkılırsa o 

toplumda kaos, anarşi artar buna karşılık ise huzur, barış azalır. Adaletin olmadığı 

yerde kısaca huzur, güven emniyet yoktur. 

Toplumlar sevgiyle bir araya gelerek kaynaşır, adaletle de ayakta durur. Zaten 

son din olan İslâm, hak hakikat dini olup adalete çok önem vermiştir. Öyle ki adaleti 

mülkün temeli saymıştır.  Bu, aynı zamanda sünnetullahın gereğidir. Onun içinde 

bütün Peygamberler faaliyetlerinde adaleti esas almışlardır. Hz. Peygamber, daha 

kendisine Peygamberlik verilmeden önce adaletle anlaşmazlıkları çözmüştür. Şayet 
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Hz. Peygamber, adaletli birisi olmasaydı müşrikler aralarındaki müşkül problemleri 

çözmek için ona getirmezlerdi. Rasûl-i Ekrem’in hak-hukuk noktasında ne kadar titiz 

olduğunu gösteren birçok olay vardır. Hz. Peygamber, kimsenin herhangi bir malını 

haksız yere gasp etmiş değildir. Dolayısıyla da kul hakkı noktasında ümmetine 

önemli uyarılarda bulunmuş bir ilahi önderin gelişi güzel insanları öldürterek 

haklarını gasp etmiş olması imkânsızdır. Çünkü o sıra sözleriyle fiilleri çelişmiş olur 

ki bu da tebliğin özüne yani insanlar üzerinde etki gücünü zayıflatır. Buna bağlı 

olarak da güvenirliğini yitiren bir lider hayatta kalıcı başarı sağlaması imkânsızdır. 

Yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede bir medeniyet kurmuş olması Rasûlullah’ın başarılı 

olduğunun en canlı tanığıdır.  

Müslüman, kötülük işlememekle yükümlü olduğu kadar kötülüğü 

engellemekle de yükümlüdür. İslâm devletinde toplumdaki huzuru, barışı ve asayişi 

sağlamak devletin görevidir. Hukuk, ahlak kurallarını çiğneyerek haddi aşanlara 

haddini bildirmek devlet başkanının görevidir. Hz. Peygamber, zulmü, haksızlığı 

ortadan kaldırarak hukûku tesis etmek için suçlardan bazılarını cezalandırmıştır. 

İslâm, ahlakî olan evrensel değerlerin korunmasını ve yaşatılmasını mensuplarına 

emretmiştir. Bunun sağlanması da ancak adaletle mümkündür. Zaten İslâm hak ve 

adalet toplumudur. Adaletin olmadığı yerde zulüm ve haksızlık vardır. Adalet, her 

çeşit zulüm ve haksızlığın engellenmesi, toplum içindeki istikrarın korunması 

yolunda hiç kimseye ayrıcalık tanınmamasıdır.603 Her nerede olursa olsun düzenin 

sağlanması, hak ve adaletin hâkim olabilmesi için hak-hukuk tanımayan kimselerin 

cezalandırılması gerekmektedir. Suçsuz insanların korunması ve haklarının geri 

iadesi için bu gereklidir.604 Bu nedenle Hz. Peygamber, hak-hukuk tanımayan Nadr, 

Huveyris, Mikyes, Ukbe, Urayneli sekiz kişi ve üzerindeki zinet eşyalarını almak 

için bir kadını öldüren kaynaklarda ismi geçmeyen Yahûdi’yi toplumda adaletin ve 

huzurun tesisi için öldürtmüştür. 

 

 

 

 

                                                           
603 H.İbrahim Kutlay, Nebevî Mesaj, s, 293-342. 
604 Ahmet Özel, İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri, s, 12. 



 

 

299 
 
                                                                                                                                                                  

D. ASKERÎ VE EKONOMİK SEBEPLER 
Bir devletin en büyük caydırıcı gücü ordusudur. Bu nedenledir ki bütün 

devletler bütçesinin büyük bir bölümü askeri harcamalara ayırır. Hz. Peygamber’in 

Medine’ye hicretin akabinde birinci sene hemen nüfus sayımı yapmasının temel 

amaçlarından biri hiç kuşkusuz asker olabilecek kaç kişinin olduğunu tespit etmektir. 

Askerlik denince doğal olarak akla erkekler gelmektedir.  Rasûlullah, ordusunu 

nebevî bir askerî eğitime tutarak eğittiği için savaşlarda birkaç münferit olumsuz 

olayın dışında İslâm’ın ilkelerine aykırı bir olay yaşanmamıştır. Yani İslâm ordusu 

hiçbir zaman zafer kazandığı sıra zafer sarhoşluğuna kapılıp da çoluk-çocuk, kadın-

erkek, büyük-küçük, suçlu-suçsuz ayrımı yapmadan masum insanları toptan kılıçtan 

geçirmemiştir. Şayet, müslümanlar iyi bir eğitimine tutulmamış olsalardı tarihte şahit 

olduğumuz bazı ordular gibi girdikleri her yeri yakıp yıkarlardı.  

Rasûl-i Ekrem, bir yere asker göndermeden önce yapmış olduğu uyarıların 

bunda etkisi büyüktür. Meselâ Hz. Peygamber: “Küçük çocukları, kadınları605 ve 

yaşlıları öldürmeyin.”606 “İşkence(müsle) yapmayın!”607 buyurarak askerlerini baştan 

uyarmıştır. Hz. Peygamber’in buna benzer önemli tarihî uyarılarda bulunmuş olması 

Müslümanların savaş hukuk kurarlarını riayet ettiğinin bir göstergesidir. Bu nedenle 

düşman çocuklarını, kadınlarını ve ihtiyarları öldürmek İslâm’da haramdır. Çünkü 

onlar, savaşçı konumunda değildir. Dolayısıyla da savaşamadıkları için öldürülmesi 

zulümdür. Ancak savaşa bedenle değil de aklıyla tecrübesiyle taktik veren yaşlılar 

savaş suçlusu çerçevesinin içine girdiği için öldürülür. 608 

                                                           
605 Müslim, Kitâbü’l Cihâd ve’s Siyer 1744. 
606 Ebû Dâvûd, Cihâd 82. 
607 Ebû Dâvûd, Cihâd 82; Tirmizî, Diyât 14. 
608 Serahsî, Şemsü’l-Eimme Ebû Sehl Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed (483/1090) Mebsût, I-XXXI, 
İst., 2008, X, s, 53. savaşta aklından ve tecrübesinden yararlanan kişinin öldürüleceğine dair şu örnek 
verilmiştir. Huneyn savaşında yaşı yüz altmış yaşında olan Düreyd b. Sımme, yaşlı ve gözlerinin 
olmamasına rağmen görüşlerinden yararlanmak için savaş meydanına getirilmişti. Onlara savaş 
stratejisi öğrettiği için Hz. Peygamber, onu öldürtmüştür. Taktik verdiği için öldürüldüğü kesindir. 
Ancak doğrudan Hz. Peygamber’in emriyle öldürüldüğü meselesi problemlidir. Yaptığımız 
araştırmaya göre biz böyle bir emre ulaşamadık. Onu savaş sonrasında devesinde kaçarken yakalayan 
Rabî’a b. Rufey’ b. Ühbân (ربيعة بن رفيع بن أهبان) diğer bir görüşe göre ise Abdullah b. Kunay’ b. 
Ühbân ) عبد اهللا قنيع بن أهبان( , Rasûlullah’a tanışmadan savaş sonrasında öldürmüştür. Bkz: İbn Hişâm, 
es-Sîre, IV, s, 64-80; Vakıdî, el-Meğâzî, II, s, 303-324; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 135-139. 
dolayısıyla burada bir yanlış anlama söz konusudur. İmam Serahsî, Allah’u alem askerlere savaş 
stratejisi veren kişilerin öldürüleceğine delil göstermek için bu örneği vermiştir. Düreyd b. Sımme’nin 
öldürülmesi ardından Hz. Peygamber’in herhangi bir tepki vermemesinden yola çıkarak bu kanata 
ulaşmış olabilir.  Bkz: Serahsî, Mebsût, X, s, 53. 
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Bu bölümde, Rasûl-i Ekrem’in öldürülmesini emrettiği kişilerde askerî hangi 

nedenlerden yola çıkarak böyle bir karara vardığı noktasında bazı mülahazalarda 

bulunacağız.  

 

1.Büyük Can Kayıplarına Engel Olmak 

Müteyakkız bir devlet başkanı olan Hz. Peygamber, çevresinde olan biteni 

devletin bekası için zamanında haberdar olarak zararı önceden def ederdi. Başka 

ifadeyle yıkıcı faaliyetlere son vermek amacıyla fazla vakit kaybetmeden harekete 

geçerdi. Böylece de Müşriklerin Medine’deki Müslümanlar aleyhinde zararlı 

kıpırdanışlarını haber aldıktan hemen sonra onlar üzerine birlik göndermek suretiyle 

İslâm düşmanlarının yıkıcı faaliyetlerini zamanında tesirsiz hale getirirdi. Bu sayede 

de Müslümanların mal, ırz ve canları doğal olarak koruma altına alınırdı.609 Şayet 

Rasûl-i Ekrem, İslâm aleyhinde faaliyet gösteren bu hareketlere zamanında müdahale 

etmemiş olsaydı her iki taraftan da çok can kaybı olurdu. Yani diyebiliriz ki 

Rasûlullah, çok kan dökülmesini ve fitneyi önlemek için buna sebep olan kişilerin 

öldürülmesini emretmiştir. Medine’ye saldırmak için adam toplama safhasında olan 

Halid b. Süfyân bunun en canlı örneğidir. Şöyle ki Hz. Peygamber’i öldürmek için 

can atan böyle bir terörist lider, eğer önceden etkisiz hale getirilmemiş olsa idi çok 

kan akacağı bir vakıadır. Çünkü Halid b. Süfyân, illegal bir topluluğun başkanı olup 

eğer saldırıyı gerçekleştireceği terörist birliği zamanında toplamış olsaydı saldırıya 

çok önceden geçmiş olacağı istekli olmasından anlaşılmaktadır. Ancak, Rasûl-i 

Ekrem, üstün feraseti, teyakkuzu ve ileri görüşlülüğü sayesinde onu, öldürterek böyle 

bir can kaybının önüne geçmiştir. Bu durum, böyle niyette olanlara da gözdağı 

vermesi nedeniyle askerî bir başarıdır. Yani, liderleri öldürülen diğer teröristler 

başsız kalmaları nedeniyle kısa zamanda dağılmışlardır. Bu kabileden bu olaydan 

sonra münferit terörist bir saldırının olmaması da verilen bu ölüm emrinin işe 

yaradığını göstermektedir.  

Hz. Peygamber’in savaş politikasının temeli en az kayıpla sonuca gitmektir. 

Bunu sağlayabilmek içinde Rasûlullah, savaş hazırlıklarını gizlilikle yürütürdü. Hz. 

Peygamber’in hayatında savaş en son çare olarak başvurulmuş bir yoldur. Yani 

                                                           
609 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 188-189. 
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Rasûl-i Ekrem’in uygulamalarına bakıldığında “Denenecek en son çare dağlamak, en 

son dava da kılıçtır.” sözünün tam olarak uygulandığı görülmektedir. Bunu da en az 

ölçüde can kaybıyla savaştan çıkmayı hedeflediği için düşmanlık yapan kişileri 

zamanında almış olduğu istihbarı bilgiler doğrultusunda hareket etmek suretiyle 

nokta saldırı denilebilecek operasyonlarla bazı kişileri ortadan kaldırarak 

gerçekleştirmiştir.610 

Yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak yaratılan insanın doğal olarak konumu da 

yücedir. Bu kadar üstün meziyetlerle donanımlı olan insan ne yazık ki dünya 

kurulduğu günden beri kanlı savaşların da başlatıcısı olmuştur. Zamanla ilahi rotayı 

şaşıran insan nesli hak namına uydurdukları düzenlerin peşinden gitmişlerdir. 

Zamanla kendi elleriyle yaptıkları tanrıları korumak namına milyonlarca insanı 

haksız yere öldürmüşlerdir. Savaşların başlatılmasında, kanların akmasında özellikle 

ilme, bilime dayanmaksızın kendi düşüncesinin doğru olduğunu sanan liderler etkili 

olmuştur. Çünkü kitleler liderlerine tabidirler. İslâm düşmanlarına baktığımızda ön 

planda kabile liderleri olduğu görülmektedir. İkrime, Ebû Süfyân, Safvân b. Ümeyye, 

Nadr, Ukbe b. Ebî Muayt, Halid b. Süfyân, Ka’b b. Eşref ve Ebû Râfi bunlara 

örnektir. Asr-ı Saâdete bakıldığında gazvelerin ve seriyyelerin birçoğunun 

yapılmasında bunların parmağı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla da vahyin ışığında 

ileri görüşlü olan Hz. Peygamber geçmişteki kanlı olaylara neden olan bu liderlerin 

yine aynı kapanmaz yaralara yol açmalarını önlemek için onların ortadan 

kaldırılmasına hükmetmiştir. Bu karar özelde Müslümanlar için alınmış bir karar gibi 

görünse de kanaatimizce genelde insanlık için alınmış kararlardır. Şöyle ki bu tip 

liderlerin öldürülmesi dünyada barışın ve huzurun sağlanmasına sebep olduğu için 

faydası münferit değil evrenseldir. Meselâ günümüzde Hitler, Mussolini ve Stalin 

gibi liderlerin dünyaya verdiği zarar ortadadır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında 

ölen insan sayısı bizim ne demek istediğimizi daha iyi ortaya koymaktadır. Daha 

doğrusu Rasûl-i Ekrem’in haklarında öldürme vermiş olduğu yukarıdaki liderlerden 

bazılarının öldürülmüş olmasını ne kadar yerinde kararlar olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. Yani bu liderlere zamanında müdahale edilmiş olsaydı bu kadar 

çok can kaybı yaşanmayacaktı.  

                                                           
610 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 303. 
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Netice olarak diyebiliriz ki Hz. Peygamber, insanları Müslümanların aleyhine 

savaşmaya kışkırtan liderleri, şâirleri ortadan kaldırmak suretiyle fazla can kaybının 

önüne geçmiştir. Çünkü bu kişiler çok can kaybına neden olabilecek bir hareketin 

öncülüğünü yapıyorlardı. Bu sebeple Hz. Peygamber, İkrime, Ebû Süfyân, Safvân b. 

Ümeyye, Nadr, Ukbe b. Ebî Muayt ve Halid b. Süfyân’ı Yahûdilerden ise Ka’b b. 

Eşref, Ebû Râfi ve Kinâne’yi bu nedenle öldürülmesini emretmiştir. Bu önderlerden 

yukarıda detaylı bir şekilde zikrettiğimiz üzere birçoğu öldürülmüştür. Aynı şekilde 

toplumda fazla can kaybının olmasına neden olan şâirlerinden çoğu ölüme mahkûm 

edilmiştir. Meselâ Yahûdilerden İbn Eşref, Ebû Râfi dışında Ebû Afek ve Asmâ bnt. 

Mervan, müşriklerden ise Ebû Azze, Abdullah b. Zibe’râ, Hebbâr b. Esved, Ka’b b. 

Züheyr ve Enes b. Züneym gibi şâirleri burada zikredebiliriz.  Yani kısaca Hz. 

Peygamber, toplumda propaganda, reklâm ve çeşitli entrikalar ile insanları kışkırtan 

lider ve şâirleri öldürtmüştür.611 İslâm, bir daha savaşmamak için savaşır. Saldırganı 

cezalandırmamak ona ve o niyette olan kişileri cesaretlendireceği için buna 

Rasûlullah, haklı olarak fırsat vermemiştir.  Biz, Hz. Peygamber’in bu kararlarının 

ileride toplumda oluşturacak kalıcı yıkımlara engel olduğunu düşünerek haklı 

olduğunu düşünüyoruz. 

 

2. Savaş Suçlusu Olmak ve Savaş Halinin Devam Etmesi 

Hudeybiye antlaşması ile yaklaşık iki yıllık barış süreci dışında Hicaz 

bölgesinde sıcak ve soğuk savaşın sürdüğü bir vakıadır.  Yani savaş küçüklü büyüklü 

olmak üzere o dönemde çoğunlukla olagelmiştir. Dolayısıyla da harp suçluları 

Hicret’ten sonra hiç eksik olmamıştır. Muhammed Hamidullah, fetih günü ele 

geçirildiği yerde idam edilmesi emredilen kişilerin “Harp suçlusu” olarak bir nevi 

yargılandıklarını ve ölüme mahkûm edildikleri söyleyerek bu noktaya vurgu 

yapmıştır. Asrımızın yetiştirdiği önemli ilim adamlarından olan M. Hamidullah, bu 

kişilerin günümüzde yürürlükte olan kanunlara göre de mücrim durumda olduklarını 

söylemektedir.612 Bu tespit son derece yerinde olup günümüzle bağlı kurması 

açsından dikkate değerdir. Sabri Hizmetli de Hz. Peygamber’in Mekke’ye girerken 

11’i erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam on yedi savaş suçlusunun görüldüğü yerde 

                                                           
611 Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, s, 299-302. 
612 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s, 269. 
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öldürülmesini emretti diyerek bu noktaya dikkat çekmiştir.613 Bir nevi savaş suçlusu 

olarak yargılanıp genel aftan istisna edilen kişiler şunlardır: Abdullah b. Hatal, 

Huveyris b. Nukayz b. Vehb, Mikyes b. Subâbe, Hâris b. Tulâtıla, İkrime, Abdullah 

b. Zibe’râ, Habbâr b. Esved, Safvân b. Ümeyye, Vahşi, Ka’b b. Züheyr, Hind bnt. 

Utbe, Fertana, Erneb, Ümmü Sa’d ve Ümmü Sare’dir.  

Dönemin savaş dönemi olduğunu dikkate aldığımızda böyle vakaların olması 

doğaldır. Savaşa doğrudan ya da dolaylı olarak destek verenlerin, savaş suçluları 

listesine gireceği bir gerçektir. Dolayısıyla da ölümü baştan göze almışlardır. 

Askerliğin ve savaşın doğasında bu zaten vardır. Hz. Peygamber’de bir devlet 

başkanı olarak tarihte görülmemiş hoşgörülük örneği göstererek savaş esirlerinin 

hepsini öldürtmemiştir. Hâlbuki o zamanın savaş hukuku gereği kendisinin öldürtme 

yetkisi vardı. Ancak yaptıkları yıkıcı hareket nedeniyle haddi fazlasıyla aşan Nadr b. 

Hâris, Ukbe, Huveyris b. Nukayz, Ebû Azze gibi bazı şahsiyetleri savaş suçlusu ve 

esiri olarak cezalandırmıştır.  

Verilen öldürülme emirlerinden bazılarının savaş halinde verildiği gözden 

kaçırılmamalıdır. Meselâ Nadr, Ukbe ve Ebû Azze gibi mücrimler buna örnektir. 

Savaşta ele geçerilen esirlerin maslahat gereği öldürülmesinde dinen bir sakınca 

yoktur. Bu kişilerin sıcak savaşın içerisinde muharip olması nedeniyle birer savaş 

suçlusu oldukları görülmektedir. Yani savaş hali devam etmekte olup tedbirler her iki 

taraf tarafından alınarak icraata geçirilmektedir. Savaşın tabiatında bu gibi durumlar 

vardır. Özellikle o dönemde Hz. Peygamber hakkında ölüm fermanı çıkarılmış 

olduğu unutulmamalıdır. Hatta bu noktada birçok teşebbüste bulunulmuştur. 

Öldürülmesi emredilen kimselerin psikolojisine bakıldığında saldırgan bir tutum 

içinde oldukları görülmektedir. Savaş hali olağanüstü bir durum olduğu için verilen 

kararlar da olağan olabilmektedir.  

 

3. İç Güvenliği Sağlamak 

 Bir devletin ilk sıradaki görevlerinden birisi hiç kuşkusuz vatandaşlarının 

barış ve huzur içerisinde günlük yaşantılarını idame ettirmektir. Bunu sağlayabilmek 

içinde devlet başkanı, iç güvenliği bozacak iç ve dıştaki bir nevi terör odaklarına 

                                                           
613 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 329. 
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karşı teyakkuz halinde olup önemli tedbirler alır. Bu tedbirlerden birisi de 

caydırıcılık yönü çok yüksek olan ölümdür. Bir devletin iç huzuruna kast eden şahıs 

ve örgütler her hukukta olduğu gibi İslâm hukukuna göre de suçlu konumdadır.  

Barış kökünden türeyen İslâm dininin peygamberi ve Medine’de kurulan 

İslâm devletinin devlet başkanı olan Rasûl-i Ekrem, bu tip insanları topluma 

kazandırmak için bütün diyalog yollarını denemiştir. Ancak bütün iyi niyetli bu 

girişimler Müşrikler ve Yahûdiler tarafından hep karşılıksız bırakılmıştır. Özellikle 

Yahûdilerden bazıları iç huzuru bozabilmek için cahiliyye döneminde kalan kan 

davalarını gündeme getirerek Müslümanları birbirine düşürmeye çalışmışlardır. 

Şayet bu hain plan tutsaydı medeniyet şehri olarak tarihe geçen Medine de huzur ve 

medeniyet diye bir şey kalmazdı. Toplumsal olayları iyi analiz eden Hz. Peygamber, 

huzuru bozacak en ufak bir teşebbüse göz açtırmamıştır.  Ka’b b. Eşref, Asmâ bnt. 

Mervân ve Ebû Afek’in öldürülmesinin nedenlerinden biri de hiç kuskusuz iç huzuru 

bozmaya yönelik girişimleridir. 

Rasûl-i Ekrem, günümüz deyimiyle özel eğitimli diyebileceğimiz Abdulah b. 

Atik, Abdullah b. Üneys, Muhammed b. Mesleme gibi adamlarıyla terör odaklarının 

başındaki kişilere saldırı yaptırarak çalışmalarını, daha doğrusu hain emellerini boşa 

çıkartmıştır. Şöyle ki böyle saldırılar kısa bir sürede olsa terör odaklarının 

çalışmalarına ara vermesine neden olmuştur. Bununla da zaman kazanan devlet 

başkanının istihbaratının iyi çalışması halinde böyle oluşumlara hiçbir zaman fırsat 

vermeyeceği bir gerçektir. İç ve dış saldırılara maruz kalmamak için istihbarata son 

derece önem veren Rasûlullah, hayatı boyunca bunda başarılı olmuştur. Kısa 

zamanda bir avuç Müslüman’la zamanın iki büyük gücü olan Sasâni ve Bizans 

devletine karşı koyabilecek bir hale gelmesinde istihbarat bilgilerin iyi 

değerlendirilmiş olması çok etkili olmuştur. Kısaca Hz. Peygamber, iç huzuru 

bozmak isteyen kişilerden bazılarını sınırı çok ihlal etmiş olmaları nedeniyle 

öldürtmüştür. Bize göre devletin bekası için bu bir cerrahi ameliyatı mesabesinde bir 

müdahaledir. Hastasını tedavi eden doktor hastası için şifalı, yararlı olacak teşhisi 

tespit ettikten sonra nasıl gözünü kırpmadan onu ameliyat ediyorsa toplumun 

geleceği için hasta niteliğindeki kişilerinde cerrahi müdahale ile ayrıştırılması en iyi 

çözümdür. 
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4. Meşrû Müdâfaa Yapmak 

Genel de İslâm tarihi, özelde ise Rasûl-i Ekrem’in savaşları gözden 

geçirildiğinde Müslümanların savaşa çoğunlukla meşru müdafaa gereği girdikleri 

görülmektedir. Halkına yapılan fiili, sözlü saldırılara bir devlet başkanının karşılık 

vermesi kadar doğal bir hak yoktur. Zaten, Hz. Peygamber’in hayatı iyi bir şekilde 

incelendiğinde Rasûlullah’ın genelde şu üç nedene bağlı olarak savaş yaptığı 

görülecektir. Meşru müdafaa, antlaşmaların bozulması ve gönderdiği elçilerim 

öldürülmesi akabinde de özür dilenmemesi ve tazminatın ödenmemesidir. Saldırıya 

uğrayan bir şahsın kendisini savunması evrensel bir hukuk prensibidir.614 

Müslümanların on üç yıl boyunca sırf İslâmiyet’i seçtikleri için fiili, sözlü nasıl 

saldırılara, hakaretlere işkencelere maruz kaldıkları malumdur. Müslümanların, 

doğdukları anavatanlarını, mallarını, mülklerini, sevdikleri ve çocukluk anılarını 

geride bırakıp Habeşistan’a ve Medine’ye hicret etmeleri bunun bir sonucudur.  

Müslümanlar için 13 yıllık Mekke dönemi zorluk ve sıkıntı içerisinde 

geçmiştir. Mekke döneminde Müslümanların sayısı azdı hem de güçsüz oldukları 

için müşriklerin sözlü ve fiili saldırılarına karşı hep sabretmişlerdir.  Hz. Peygamber 

başkanlığındaki Müslümanlar, bu dönemde müşriklerle yumuşak ve güzel sözlerle 

mücadele etmişlerdir.615 Ancak tatlı ve yumuşak bir üslupla yapılan bu öğütler fayda 

vermeyip İslâm’ın nurunu söndürmeye çalışan insanlarla mücadele etme şekli: “Size 

karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü 

Allah aşırıları sevmez.”616 “Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış 

olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara 

yardıma mutlak surette kadirdir.”617 cihâd ayetleriyle Cenâb-ı Hak tarafından 

Müslümanlara bildirilmiştir. Böylece de bundan sonra İslâm düşmanlarına nasıl bir 

tavır takınacakları cihat ayetiyle gösterilmiş oldu.618  Hz. Peygamber, Ebû Süfyân, 

Halid b. Süfyân, İkrime, Ka’b ve Ebû Râf’yi İslâm devleti aleyhinde zararlı 

girişimlerde bulunmaları nedeniyle hukukuk devletlere verdiği meşru müdafa ilkesi 

gereği öldürülmelerini emretmiştir. 

                                                           
614 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, s, 52-58. 
615 Hicr 15 : 85, Nahl 16 :125. 
616 Bakara 2 : 190. 
617 Hacc 22: 39. 
618 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 152. 
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Kısaca cihâda izin veren ayetlerin temel esprisi İslâm düşmanlarının iyice 

azgınlaşması, buna bağlı olarak da Müslümanların uğradığı haksızlığın tahammül 

edilemez boyutlara ulaşması nedeniyle kendini bilmez kişilere hadlerini bildirmek 

amacıyla zaruri olarak savaşa izin verilmiştir.619 

 

5. Düşmanlara Ekonomik Destek Sağlamak 

Bir devletin ayakta durabilmesi için ekonomisin güçlü olması şarttır. Tarihte 

ekonomisi zayıf olan milletler ekonomisi güçlü olan devletlerin ya kolonisi ya da 

sömürgesi haline gelmişlerdir. Devletin ekonomisinin ve askeri teşkilatının güçlü 

olması her zaman caydırıcı bir güç olarak ön plana çıkmaktadır.  

Mekke dönemi, Hz. Peygamber başta olmak üzere Müslümanlar için çok 

sıkıntılı geçtiği için bir türlü otoriteyi temsil eden bir yapılanma içerisine 

girememişlerdir.  Müslümanların her türlü haklarını koruyacak ve düşmana karşı 

caydırıcı bir gücü oluşturacak olan devlet hicrete müteakip Medine’de 

kurulabilmiştir.  Yani Müslümanlar için Mekke döneminde baskı altında ezilen 

azınlık bir gruptu diyebiliriz. Ancak Medine dönemi Müslümanlar için daha refah ve 

huzurlu olduğu için kısa zamanda Müslümanlar devletlerini kurmuşlardır. Hicretin 

ilk yıllarında yapılan nüfus sayımı ve Medine’deki gayr-i müslimlerle yapılan 

Medine Vesikası ile İslâm devleti resmen kurulmuştur. Bu anayasa ile de 

vatandaşların uyması gereken asgari kurallar yazılı bir belge ile güvence altına 

alınmıştır. Bu anayasa’da Hz. Peygamber, resmen devlet başkanı olarak kabul 

edilmiştir. 

Hz. Peygamber, devleti kurduktan sonra tebliği daha rahat yapmaya 

başlamıştır. Ancak her ne kadar Yahûdiler Medine anayasasını kabul etmişlerse de 

kurulan bu yeni devletten çok rahatsız olmuşlardı. Bunu açıktan belli etmese de 

yapmış oldukları bazı uygulamalarla belli ediyorlardı. Şöyle ki Yahûdiler, 

müşriklerin Bedir’de kesin bir hezimet almasına müteakip seslerini açıktan 

yükseltmeye ve hain planlarını devreye açıktan uygulamaya başladılar. Özellikle 

Yahûdiler, bu safha da yaptıkları faaliyetleri konumuzla alakası bağlamında iki 

noktada toplayabiliriz. Bunlardan birincisi İslâm aleyhinde faaliyet gösteren her 

                                                           
619 Saffet Köse, İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, s, 58-61. 
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harekete parasal maddi destek sağlamak ikincisi ise diğer Arap kabileleri İslâm’a ve 

Hz. Peygamber’e karşı kışkırtmaktır. Şöyle ki Yahûdiler, genel olarak ticaretle 

uğraşan zengin kimselerdi. Ekonomik gücü ellerinde bulundurdukları için Hicaz 

bölgesinin burjuvaları sayılırlardı. Dolayısıyla da çok zengin kimselerdi. Emelleri 

için bu gücü silah ve asker toplanılmasında harcamaktan çekinmezlerdi. Yani Müşrik 

askerlerin donatılmasında onlar, lojistik destek sağlarlardı. Bu durum, açık olarak 

Hz. Peygamberi ve Müslümanları çok zor durumda bırakırdı. Göz göre göre yapılan 

bu yardımlara her devlet başkanı gibi Hz. Peygamber de sessiz kalmadı. Özellikle bu 

parasal gücü aralarında antlaşma olmasına rağmen İslâm’ın aleyhinde kullanmaları 

hem anayasal bir suçtu hem de devlet başkanını takmama gibi bir küstahlıktı. 

Kinâne, İbn Eşref ve Ebû Râfi bu grubun başını çeken Yahûdi para babalarının önde 

gelen üç lideriydi. Yani Ka’b, Kinâne ve Ebû Râfi, İslâm davasına karşı mücadele 

eden askerlere ekonomik desteği finansa ediyorlardı. Bu nedenle de Müslümanları 

zor durumda bırakıyorlardı. Rasûl-i Ekrem, onların İslâm düşmanlarına yardım 

etmekten vaz geçmemeleri neticesinde öldürülmeleri için emir vermiştir. Daha 

doğrusu Ka’b ve Kinâne için emir; Ebû Râfî için ise izin vermiştir. Sonuç olarak 

diyebiliriz ki Medine döneminde düşmana parasal destek sağlayan bazı Yahûdi 

önderler öldürülmüştür.  

 

6. Ticari İlişkileri Engelleme/Ekonomik Ambargo Uygulamaları 

İslâmiyet, putperest müşrik liderlerin ekonomik düzenini temelden 

sarsıyordu. Onlar, Mekke’nin kutsallığından yararlanarak inanç tüccarlığı 

yapıyorlardı. Dolayısıyla da İslâmiyet’in zuhuruyla aristokrat Mekke’nin ileri 

gelenleri bundan son derece rahatsız oldu. Çünkü Rasûl-i Ekrem’in getirmiş olduğu 

ilkeler onların düzenlerini temelden sarsıyordu. Bu rantı ellerinden çıkarmak 

istemeyen bu şahıslarının çoğunluğu Rasûlullah’a şiddetli düşman oldu. Yukarıda 

detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere bu kişiler, Müslümanlara Mekke’de yaşamayı 

haram ettiler. Huzur, mal ve can güvenliği namına hiçbir insanı değeri bırakmadılar.  

Malumdur ki ticarî faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürüyebilmesi daha 

doğrusu vatandaşlarının huzurlu bir şekilde çalışabilmesi için devletinin güçlü olması 

esastır. Çünkü zayıf bir devletin mensupları hele birde bunlar Arapların düşman 

olduğu Müslümanlar olursa onlara piyasalarda panayırlarda huzur haram olmaktadır. 
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Bu sebeple de ekonomide istikrarı sağlamak için Müslümanlara yapılan saldırılara 

sessiz kalınamazdı. Hz. Peygamber, halkının huzurunu temin etmekle görevli bir 

devlet başkanı olarak Mekke dönemindeki üç yıllık boykot döneminde ashâbına her 

türlü alış-verişi yasaklayan müşriklerden bazılarını sonradan cezalandırmıştır.  Ancak 

şu noktanın altını çimek istiyoruz. Rasûlullah, sadece bu nedenden yola çıkarak 

ulaşabildiğimiz kadarıyla kimseyi öldürtmemiştir. Bu bölümde saydığımız birçok 

etken birleşmesi sonucunda bu kişiler ölüme mahkûm edildiklerini daha önce 

zikretmiştik. Dolayısıyla da hayatı öneme sahip böyle zor şartlarda insanları bir nevi 

açlığa, hastalığa ve ölüme terk eden bu kişiler birer insanlık sucu işlemişlerdir. 

Müslümanlar, bu boykot nedeniyle istedikleri gıdaları, alamayınca buna bağlı olarak 

vücutları korumasız zayıf düştü. Zayıf düşen vücutlar zamanla çeşitli hastalıklara 

yakalandı. Özellikle, açlığa dayanamayan yaşlılar ve çocuklardan bu dönemde 

ölenler oldu. Bunda hiç kuşkusuz yapılan ekonomik ambargonun etkisi en büyüktü. 

Bu nedenledir ki Kureyş’in ileri gelen idarecileri göz göre göre bu masum insanların 

ölmelerine seyirci kaldılar. Dolayısıyla da bu vahşete göz yuman bütün yöneticiler 

suçluydular. Zaten bu dönemde Mekke yönetiminde etkili olan kişilerden sağ 

kalanların bazıları hakkında doğrudan veya dolaylı olarak ölüm emri verilmesinde 

kanaatimizce bunun etkisi azda olsa vardır. Çünkü insan, sosyal bir varlık olması 

nedeniyle bu tip olaylardan son derece etkilenir. Bu sebeple Hz. Peygamber, 

insanların hayat yollarını tıkayan Mekke’li yöneticilerden bazılarını ölümle 

cezalandırmıştır. Meselâ İkrime, Safvan, Nadr ve Ukbe’yi bu sınıfta sayabiliriz.  

Şayet suçluların cezalandırılmayıp da kendilerine gül atılacak olsaydı o 

zaman Müslümanlara saldırmak isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artma söz 

konusu olurdu. Bu da istenmeyen bazı olaylarakapı açacağı için buna neden olan bazı 

kişilerin cezalandırılmış olması doğaldır.  

 

E. PSİKO-SOSYAL VE AHLAKÎ SEBEPLER 
Bu bölümün iyi anlaşılması için bazı terimler hakkında kısa bilgi vermemiz 

yerinde olacaktır. Bunlar: Propaganda, lobi, provokatör, hiciv ve kamuoyu gibi. 

Propaganda, fertleri ve kitleri tesir altına alarak onları maksatlı yönlendirme 

faaliyetlerini ifade eder. Başka bir deyişle: “Propaganda, birtakım güçlerin, ferdin 
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veya kitlenin psikolojisi üzerinde karanlık maksatlarla bazı menfaatler elde etmek 

için yaptıkları çalışmalardır.”620 Sosyolojik manada propaganda, tarihte ilk defa 

Katolik Kilisesi tarafından kullanılmıştır. Bu terim hakkında değişik tanımlar 

yapılmıştır. “İkna” ve “Telkin” “Bir fikri yayarak taraftar kazanma tekniği” gibi 

olumlu tarif edenlerin yanında muhaliflerle mücadelede kullanılan bir silah ve 

“Psikolojik bir savaş” gibi olumsuz olarak tarif edenlerde olmuştur.621 

Propagandanın kullanım alanı çok geniştir. İnsanın olduğu bütün alanlarda maksatlı 

olarak kullanıldığı için doğal olarak yaygındır. Biz burada, konumuz gereği 

propagandanın olumsuz yanlarını ele alacağız.  

Günümüzde çağın önemli olaylarının arka planına bakıldığında yapılan 

propagandaların olayları şekillendirdiği görülmektedir. Amerika’nın Irak’a ve 

Afganistan’a saldırmadan önce saldırılarını dünya kamuoyuna meşru ve haklı 

göstermek için yaptığı çalışmalar buna bir örnektir. Aynı şekilde, ülkemizi dışarıda 

en çok başını ağrıtan konulardan birisi olan Ermeni ve Kıbrıs sorununu da buna bir 

örnektir. Ermeni ve Yunan gruplarının ülkemiz hakkındaki zararlı propagandaların 

bizi nasıl zor durumda bıraktığı ortadadır. Kısaca, önü alınmayan zararlı 

propagandalar, kişileri, devletleri haklı konumdan haksız konuma düşürdüğü bir 

vakıadır.  

Şiir, İslâmiyet’in zuhur ettiği coğrafyada soğuk ve sıcak harp dönemlerinde 

bir propaganda aracıydı. Kısa sürede etkisi görülen bir silah olması nedeniyle İslâm 

düşmanları tarafından aralıksız kullanılırdı. Özellikle müşrikler ilahî daveti 

sulandırmak, onu basit ve önemsiz göstermek için başvurdukları en önemli çağrı 

aracı hiç kuşkusuz şiirdir. İslâm düşmanların şâir destekçileri vardı. Müşrik ve 

Yahûdi şâirlerinin en önemlileri Süheyl b. Amr, Ebû Süfyân b. Hâris, Hubeyre b. Ebî 

Vehb, Abdullah b. Zibe’râ, Ebû Azze, Ebû Afek, Ka’b b. Eşref, Ka’b. Züheyr, Ebû 

Râfi’dir.622 

Propaganda, günümüzde önemli bir yere sahip olduğu gibi Hz. Peygamber 

döneminde de önemli bir konuma sahiptir.  Özellikle kötü niyetli insanlar yalan 

yanlış söylentiler yayarak cahil kitleleri rahatlıkla peşlerinden sürükleyerek bazı 

                                                           
620 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s,175. 
621 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 15-24. 
622 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 236–237, 257. 
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olumsuz olaylara sebep olmuşlardır. Hz. Osman’ın şehit edilmesine buna örnektir.623 

Devlet başkanları bu tip olayları tertipleyen içteki ve dıştaki şer odaklarına fırsat 

vermemelidir. Hz. Peygamber, yukarda detaylı bir şekilde aktardığımız bu 

insanlarının bazılarını zararlı, yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişileri öldürtmüştür.  

Lobi, propagandanın bir diğer çeşidi de lobiciliktir. Bu kişiler, sahip 

oldukları, ekonomik, siyasî ve medyatik (Hz. Peygamber döneminde bu faaliyeti icra 

edenler hiç kuşkusuz şâirlerdir) güçleri halk üzerinde bir baskı unsuru olarak 

kullanılmasıdır. Dünya siyesetinin şekillenmesinde Yahûdi, Ermeni ve Yunan 

lobilerinin etkisi çok büyüktür. Ülkemiz üzerinde de Ermeni ve Yunan lobilerinin 

çalışmaları etkilidir.624 Kısaca, zararlı lobileri çalışmaları günümüzde etkili oldukları 

gibi Asr-ı Saâdet’te de kabile önderlerinin yönlendirilmesinde etkili oluyordu. 

Meselâ, Hendek savaşı Medine’den Hayber’e giden Yahûdi lobilerinin gayretli 

çalışmaları sonucunda meydana geldiği bir vakadır. Bu olayın arka planını iyi bilen 

Hz. Peygamber, Hayber’in alınmasının gerekliliğini anlamış ve liderlerinden Ebû 

Râfi ve Kinâne b. Rebî’yi cezalandırmıştır. Hâlbuki Rasûlullah, onları Medine’den 

sürmeden de öldürtebilirdi. Ancak onlara vermiş olduğu bu fırsatı onlar, kötü amaçla 

kullandılar. Bu sebeple de Rasûl-i Ekrem, onların öldürülmelerini emretmiştir.  

Provokasyon, provokatörler tarafından kitleleri tahrik ederek kışkırtmak 

anlamına gelmektedir. İnsanları yönlendirmenin en kolay ama en tehlikeli yolu’dur. 

Kolay yapıldığından dolayı tarihin her döneminde kötü niyetli insanlar tarafından 

yapıla gelen bir tahriktir. Ülkemizde çocukların kullanılarak polislerin taşlanması 

Türk-Kürt, Sünnî-Alevî çatışması çıkarmak için yapılan çalışmalar bunun 

örnekleridir. Hz. Peygamber’in tahrik edilerek kışkırtılan çocuklar tarafından Tarif’te 

taşlanması da buna örnektir. Öldürülmesi emredilen kişilerden Hind bnt. Utbe, Ebû 

Azze, Ebû Afek, Asmâ bnt. Mervân, Abdullah b. Hatal, Abdullah b. Ebî Serh, Ka’b 

b. Eşref ve Ebû Râfi Asr-ı Saâdet döneminin en tehlikeli provokatörcüleri arasında 

sayabiliriz. Hz. Peygamber, bir devlet başkanı olarak o dönemde bu zararlı 

faaliyetleri yapanları cezalandırması hem devlet hem de halkın huzuru için 

gerekliydi. Çünkü bu insanlar toplumun huzurunu bozmak için zararlı fiilleri 

yapıyorlardı. Potansiyel bir güç olarak pasif bir durumda olan toplum psikolojisi, bu 

                                                           
623 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s,179–182. 
624 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 214. 
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provokatörler tarafından şiddete yöneltilerek insanlar birer saldırgan hale 

gelebilmektedir.625 Uhud savaşı öncesinde Ebû Azze, Abdullah b. Zibe’râ, Ebû 

Süfyân, İkrime ve Hind’in söylemiş olduğu tahrik içerikli şiirleri buna örnek 

gösterebiliriz. 

Kısaca, propaganda, lobi ve provokatörlerin okur-yazar oranlarının artığı 

günümüzde olayları şekillendirmede, belirlemede çok etkili oldukları göz önüne 

alındığında bu zararlı, kasıtlı çalışmaların okur-yazar oranının çok az olduğu ümmi 

bir kavim olan Arap kabileleri arasındaki zararının boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Bu 

hain yollara başvuran kişi ve gruplar günümüzde kısa zamanda deşifre 

edilebilmektedir. Çağımız iletişim çağı olduğu için haberlerle insanlar yapılan bu 

hain oyunlara alet olmaması sağlanabilmektedir. Ancak bu imkândan yoksun Asr-ı 

Saâdet döneminde bu hain planların çürütülmesi hemen hemen imkânsız gibidir. 

Çünkü bütün insanları teker teker dolaşıp işin aslını anlatmak gerekir ki bu 

imkânsızdır. Bu tehlikeli ihtimali göz önüne aldığımızda en etkili çözüm yalan yanlış 

haberler yayarak insanları doğru yoldan saptıran, nasihatten, hak-hukuktan 

anlamayan bu kişilerin ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü burada ammenin menfaati söz 

konusudur. İleri görüşlü bir lider olan Hz. Peygamber’de kısa bir beklemeden sonra 

bu kişileri cezalandırmıştır. Provokasyonlara fırsat vermemek için provokatörler 

cezalandırılması en etkili çözümdür. 

Kamuoyu; halkın kanaatini ve gücünü ifade eden626 bir terim olup toplumun 

var olan potansiyel enerjisini sembolize etmektedir. Var olan bu enerji, o dönem’in 

kanaat önderleri olan şâirler tarafında hayra ya da şerre kanalize edilmektedir. Bu 

sebeple, böyle büyük bir güç dünyalık makam ve mevki elde etmek ya da ideolojisi 

için çalışan insanlar tarafından yanlış yönlendirilebilmektedir. Hz. Peygamber ve 

İslâm aleyhinde kamuoyu oluşturan İslâm düşmanlarının başında Yahûdilerden Ka’b 

b. Eşref, Ebû Râfi’, Ebû Afek; müşriklerden ise Nadr b. Hâris, Ukbe b. Ebî Muayt, 

Ebû Azze, Hebbâr b. Esved, Huveyris b. Nukayz gibi şâirler gelmektedir. Yukarıda 

detaylı bir şekilde aktardığımız gibi bu kişiler kamuoyu oluşturmak için şâirlik 

yetenekleri kullanıyorlardı. Çünkü Arap toplumunda şâirler önemli bir prestije sahip 

idiler. Bu sebeple kitleler üzerinde etkin bir konuma sahip idiler. Dolayısyla da o 

                                                           
625 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 228. 
626 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s,118. 
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dönemde şâirler, şâirlik yeteneklerini topluma  “Psikolojik ve siyasî baskı metodu” 

olarak kullanıyorlardı.  

Hiciv; bir şahsı, grubu tekit etmek, küçük düşürmek için kullanılan bir 

üsluptur. Bununla halk nezdinde muhatabın imajı zedelenerek ona karşı kamu 

desteğinin azalması hedeflenir.627 Brockelman; “….lanetleme formülünden hiciv 

şiirinin ortaya çıktığını, bunun da daha sonra şâir için bir gelir kaynağı haline 

aldığını ifade etmektedir…”628 Şâirler, fesahat ustası ve birer söz sarraflarıdır. 

Araplar, şiire ve şâir’e büyük önem verirlerdi. Müşrik ve Yahûdi şâirler, Hz. 

Peygamber’i ve Müslümanları yermede bu yeteneklerini kullanıyorlardı. Edipler, 

hatipler ve şâirler, Arap toplumunda birer milli kahramandı.629 

Asr-ı Saâdet’te hicv, şiirle yapılıyordu. Günümüzde ise köşe yazılarıyla 

özellikle de karikatür yoluyla hiciv yapılmaktadır. Mekke’li müşrikler Hz. 

Peygamber’i kendisine Peygamberlik verilmeden önce kelimenin tam manasıyla öve 

öve bitiremedikleri bir kişiydi. Adalet, güzel ahlakı, doğruluk gibi eskimeyen 

evrensel değerlerin âdete ortadan kalkıp, kimsenin kimseye güvenemez bir dönemde 

o dönem’in Mekke kamuoyu’su Raûulullah’a her şeyine güvenilir anlamına gelen 

“el-Emîn” lakabını takmıştı.  Ancak aynı kamuoyu, risâletle görevlendirildikten 

sonra Hz. Peygamber hakkında üç yüz altmış derece dönerek önceki sözlerini 

yalanlayan sıfatlar takmaya başladılar. Rasûlullah hakkında bu dönüşümün nedeni 

neydi?  Hz. Muhammed mi değişti? Mekke’li müşrikler mi değişti? Yani, kırk 

yaşından önce içlerinde müspet bir imaja ve halk desteğine sahip olan Hz. 

Peygamber, nasıl oldu da nübüvvetle birlikte halk desteğinin büyük bir kısmını 

kaybetti? Bu soru, vahiy gelmeden önceki Mekke site devletindeki yönetimin 

kademelerindeki yöneticilerin, bürokratların gelir kaynaklarına bakıldığında kolay 

bir şekilde çözülecektir.  

Şâirler Arap toplumu içerisinde imtiyazlı bir konuma sahipti. Şiir, cahiliyye 

döneminde önüne kısa zamanda geçilemeyen ve tahribatı en etkili bir silahtı. Tesiri, 

toplumda yüksek olduğu için insanlar, bir şâirle ters düşmekten çekinirlerdi. Şiir, 

                                                           
627 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 242. 
628 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, Erzurum, 1999, s, 35-45. 
629 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 35-45, 130–131. 
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Arap toplumunun ayrılmaz bir parçasıydı.630 Araplarda oluşan bu psikolojiyi iyi 

anlayamayanlar şâirlerin İslâm dinine ve onun değerlerine pervasızca dil 

uzatmalarını masum görebilirler. Bu, yanlışa on dört asır önce olan olaylara günümüz 

mantığıyla yaklaşıldığında düşüldüğü unutulmamalıdır.  

Asr-ı Saâdet dönemindeki müşrik ve Yahûdilerin yaptıkları propaganda 

çeşitlerini şu başlıklar altında değerlendirebiliriz. Dînî, askerî, iktisadî ve ideolojîk 

propaganda gibi. Bu girizgâhtan sonra bu bölümde müşrik ve Yahûdilerden bazı 

şahısların öldürülmesinde Psiko-Sosyal ve Ahlakî nedenleri propaganda, lobi ve 

provokatör kelimeleri bağlamında açıklamaya çalışacağız. 

 

1. Toplumda Fitne/Bozgunculuk Çıkarılması 

 Fitne, sözlükte “denemek, imtihan etmek, kargaşa, şaşırtmak, aldatmak, 

kötülük, mihnet” gibi anlamlara gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de birden çok anlamda 

kullanılan fitne toplumda daha çok karışıklık ve kargaşa anlamında kullanılmaktadır. 

Biz burada konumuzla alakası olan manaları üzerinde duracağız. Kur’ân-ı Kerim’de  

“…Fitne, öldürmeden daha şiddetlidir631 daha büyük bir günahtır.”632 buyrularak 

toplumsal zarar boyutuna dikkat çekilmiştir. Şöyle ki fitne sinsi, yıkıcı özellikleri 

bünyesinde barındırdığı için teşhisi zor olup toplumda kapanmaz yaralara neden 

olmaktadır. Meselâ İslâm tarihinde en çok Müslüman kaybına neden olan Cemel ve 

Sıffın savaşları bu nedenle çıkmıştır. Öyle ki zararı etkisi hale günümüzde devam 

etmektedir. Özellikle Sıffın savaşının etkilerinin günümüze kadar sürmüş olması 

fitnenin nasıl bir bela musibet olduğunu göstermesi açsından tarihi bir delildir. 

 Fitne’nin toplumda oluşturacağı zararın boyutunu kestirmek hemen hemen 

imkânsız gibi bir şeydir. Onun için ona karşı alınacak en önemli çözüm yolu 

fitnecilerin elebaşlarını öldürmektir. Bir nevi manevî doktor ve toplumsal bir 

sosyolog olan Hz. Peygamber, toplumda insanları fitneye düşürerek kaos, kargaşa 

oluşturmak isteyen küfrün önderlerinden bazıları öldürtmüştür.  Bu toplumun 

geleceği için yapılmış bir cerrahi müdahale olup son derece yerinde bir adımdır. 

Şayet Rasûl-i Ekrem, bu atılımda bulunmasaydı toplumun yarıdan çoğunun bu 

                                                           
630 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 59-60. 
631 Bakara 2:191 
632  Bakara 2:217. 
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kargaşaya kurban gideceği yukarıda da belirttiğimiz üzere bir realitedir. Zararın 

neresinden dönülürse kârdır mantığından hareket eden Hz. Peygamber, hicrete 

müteakip birinci yıldan sonra bu cerrahi müdahaleye başlamıştır. Yaptığımız çalışma 

sonucunda Hz. Peygamber’in ilk öldürttüğü kişi Bedir esirlerinden Nadr b. Hâris’tir. 

O, Mekke döneminin önde gelen fitnecilerinden biriydi. Onu takip eden süreçte 

Ukbe, İkrime, Safvân, Ebû Süfyân, Abdullah b. Hatal, Mikyes b. Subâbe, Hind bnt. 

Utbe, Ümmü Sâre, Kuraybe ve diğerleri hakkında Hz. Peygamber ölüm emri 

vermiştir. Bunlardan bazıları öldürülmüş bazıları ise yukarıda zikrettiğimiz bazı 

gerekçelerle affedilmiştir. Yahûdilerden bu yolla öldürülen kişilerin başında ise Ebû 

Afek, Asmâ bnt. Mervân ve Ka’b b. Eşref gelmektedir. Özellikle Ka’b b. Eşref, 

fettân birisiydi. Bedir sonrasında giriştiği faaliyetler bunun bir göstergesidir. 

Fitneden eser kalmayıncaya kadar İslâm’ın önündeki engeller kaldırıncaya ve 

hayata İslâm’ın hâkim olmasına kadar mücadeleye devam edilecek cihâd emri ile 

Müslüman’ın canı, malı, ırzı iç ve dış saldırılara karşı korunacaktı.633  İslâm hayat 

dini olduğu için fitneye yer yoktur. Başka deyişle İslâmiyet’in olduğu yerde 

fitnecilere göz aştırmak caiz değildir. İsmini zikrettiğimiz kişilerin ortalığı kaosa 

sürüklemek istedikleri tarihi verilerle ortadadır. Hz. Peygamberin öldürülmelerini 

istediği şahıslar incelendiğinde görülecektir ki bu emirler umumun menfaati için 

alınmış toplumsal kararlardır. 

 Rasûlullah, Hicaz bölgesindeki diğer liderlere nazaran çok farklıydı. 

Köleliğin yaygın olduğu bir toplumda o, halkın arasına girerek onlardan biriymiş gibi 

davranarak onların gönüllerini kazanmıştı. Yani halkın seviyesine inmiş onlarla 

bütünleşmiş mütevazı bir devlet başkanıydı. Dolayısıyla da her kesimden 

seviliyordu.634 Onun toplumda oluşan bu olumlu imajını silmek için müşrikler her 

türlü hileye başvurdular. Özellikle onun hakkında ileri sürdükleri, “Sihirbaz”, 

“Büyücü”, “Mecnun” yakıştırmaları toplumda onun hakkında fitne çıkarmak için 

uydurulmuş birer reklâmlardır. Her ne kadar Hz. Peygamber toplumda olumlu 

kimliği ve kişiliğiyle yer edinmiş olsa da cahil halk arasında bu sinsi propagandalara 

kananlar yok da değildir.  

                                                           
633 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 152. 
634 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 35-54. 
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 İslâm düşmanları toplumda İslâmiyet ve Hz. Peygamber hakkında olmak 

üzere genelde iki noktada fitne çıkarmaya yeltenmişlerdir. Yahûdiler bekledikleri 

ahir zaman Peygamber’i kendi soylarından olmayınca Hz. Peygamber hakkında hain 

planlarını yoğunlaştırmışlardır. Özellikle iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç’li 

Müslümanların Rasûl-i Ekrem’e tabi olmaları nedeniyle Ebû Afek, Asmâ bnt. 

Mevân, Ka’b b. Eşref ve Ebû Râfi tarafından çeşitli platformlarda eleştirilerek 

fitneye düşürmeye kalkışmışlardır. Ebû Afek’in söylemiş olduğu şu şiir bunun bir 

göstergesidir. “Ben, uzun zamandır yaşamaktayım. Evlerde ve toplantı yerlerinde 

insanlardan Kayle’nin oğulları (Ensâr) kadar, çağrıldığı zaman müttefiklerinin 

davetlerine koşarak icabet eden, sözlerinde duran, taahhütlerini yerine getiren bir 

toplum görmedim. Dağlar yıkılsa, yerinden oynasa onlar aldanmazlardı! Onlara 

gelen binekli bir kişi onları dağıttı. Çeşitli şeylere helaldır, haramdır, dedi. Şayet siz 

güçlülüğü veya mülkü tasdik etseydiniz Yemen hükümdarlarından bir Tubba’a tabi 

olurdunuz. (Hâlbuki siz ona bile boyun eğmediniz)”635 diyerek Ensâr’lı Müslümanları 

kışkırtmayı hedeflemiştir. O dönemde sözlü hitabet her zaman yazılı dokümandan 

halk nezdinde daha tesirlidir. Çünkü kitleler, güzel ve etkili söz karşısında âdeta 

büyülenir.636 Bu, zamanda da durum bundan farklı değildir. Uzun metinlerle ifade 

edilecek şeyler şiirle daha etkili ve kalıcı ifade edilebilmektedir. Hz. Peygamber’in 

vermiş olduğu bu cezalardan maslahatı(fert ve toplum menfaatini) ön planda 

tutmasıdır. Fitnelerin önlenmesi yollarından birisi hiç kuşkusuz son çare olarak 

öldürmektir. 

 İnsan sosyal bir varlık olduğu için bir arada yaşamaya muhtaçtır. Bir arada 

yaşamanın getirdiği bazı haklar vardır. Bunlardan en önemlisi bir birini rahatsız 

edecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmaktır. Bu insanın en doğal haklarından 

birisidir. Allah, toplumda bozgunculuk çıkaranları asla sevmez. Çünkü bu tip 

insanlar, çıkarları gereği İslâm’ın birinci önceliklerinden birisi olan toplumun huzur 

ve barışını bozmaktan zevk alırlar. İslâm’da insanların arasına bozmak büyük 

günahlardandır.637 Bir toplum için fitne ve bozgunculuktan daha tehlikeli bir düşman 

yoktur. Günümüzde özellikle Türkiye de Türk-Kürt; Alevi-Sünnî, çatışması 

                                                           
635 Vâkıdî, el-Meğâzî, I,s, 175; İbn Hişâm, es-Sîre,  IV, s, 232. 
636 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 197. 
637 Bakara 2: 204–205. 
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çıkarmak isteyen iç ve dış mihraklar emellerine ulaşmak için bunu devamlı gündeme 

getirerek ülkemizin huzurunu bozmak istemeleri ve otuz küsur yıldır doğu ve 

güneydoğu bölgelerimizde şehit kanlarının durmaması bozgunculuğun nasıl bir 

yıkıma neden olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir. 

Yahûdiler, Müslümanların arasını açabilmek için çeşitli provakatif 

girişimlerde bulunmuşlardır. Bütün bu hain teşebbüsler Hz. Peygamber’in ve 

Müslümanların teyakkuzu ve sağduyusu sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Şayet, devlet başkanı olan Hz. Peygamber, bu işe teşebbüs eden şahısları 

cezalandırmamış olsaydı ileriki zamanlarda bu tip olayların önünü alamazdı. Ancak 

Rasûl-i Ekrem’in toplumda bozgunculuk çıkartmaya çalışan Ka’b, Ebû Afek ve Ebû 

Râfi gibi ileri gelenlerden bazıları öldürtmüştür.  Rasûl-i Ekrem, hiçbir zaman bu tip 

insanlara prim vermemiştir. Kendisinden emin bu tavrı ve bozgunculuk çıkarmak 

isteyenlere karşı kararlılığı doğal olarak yıkıcı hareketlerin sayısında azalmaya neden 

olmuştur.  Buna bağlı olarakta Müslümanlar biraz nefes almışlardır. Hz. Peygamber 

öldürülmelerini istediği kişi ve şahısları intikam amacıyla öldürtmüş değildir. Rasûl-i 

Ekrem’in bu emirlerden birinci amacı hiç kuşkusuz cemiyetin nizamını, barışını ve 

huzurunu sağlamaktır. Bu kararlar verildiğinde toplumda anarşinin, fitenin egemen 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Hz. Peygamber, İslâm düşmanlarının akla hayale gelmeyen iftira 

kampanyalarını elebaşlarını öldürtmesi aynı çizgide hareket eden kişilerin gözlerini 

korkuttu.  Bu emirler sayesinde bozgunculuk yaparak ortamı bozan müşrik ve 

Yahûdi elebaşlarının akıbetinin iyi olmadığını gören diğer kötü niyetli kişiler belli bir 

süre yerlerinden devinemememişlerdir.  

 

 2.Temel İnsani Değerlerin Çiğnenmesi 

Mekke de vatandaşları arasında sınıf ayrımı yapmaksızın her şeyi yerli yerine 

oturtan hak hukuka riayet eden bir devlet mevcut değildi. Yönetim nüfuzlu ailelerin 

tekelinde olup yönetimde fakir insanların söz hakkı yoktu. Mekke yönetimde hak 

hukuk hâkim değildi. Zulüm arşa dayanmıştı. Güçsüzlerin yargılanıp cezalandırıldığı 

güçlülerin yargılanmadığı bir mekanizma Cahiliyye döneminde hâkimdi. Kadınlar 

toplumda insan muamelesi görmüyorlardı.  Bu durum ileri gelen müşrik liderler 

tarafından sorun edilmiyordu. Hatta bu hal onlara göre doğal bir durumdu. Böyle bir 
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zamanda insanları kula kul olmaktan kurtarak Allah’a kul olmaya çağıran Hz. 

Peygamber, onlar için bir sorun olarak ortaya çıktı.638 Kısa zamanda İslâm’ın 

Mekke’de her grup insan tarafından benimsenerek kabul edilmesi müşrikleri 

endişelendirdi. Çünkü bu gelişme Daru’n-Nedve’deki Mekke aristokrasinin kurulu 

düzenini bozmaktaydı. Bu nedenle müşrikler, İslâmiyet’i ortadan kaldırabilmek için 

her türlü şiddet ve baskıyı kendilerine caiz görüyorlardı. Hz. Peygamber’e ve 

müslümanlara çok eziyet ediyorlardı.639 

Kendilerini Allah’a, hakka, hidayete çağıran iyi niyetli kişileri öldürmeye 

çalışan, onlara işkence eden, yaşama hakkı tanımayan ve insanın yüceliğini temsil 

eden yüzüne tüküren bir insan sosyal olarak toplum için problemli bir kişidir. Bu tip 

insanlar öncelikle nasihatle topluma kazandırılmaya çalışılır. Bu iyi niyet sonucunda 

onlarda her hangi bir düzelme olursa problem kendiliğinde çözülmüş olur. Ancak 

onlar buna cevap vermezse devlet başkanı onlardan vatandaşlarının zarar görmemesi 

bir karar önlem alması gerekmektedir. Bu habis olabilir sürgün olabilir sokağa çıkma 

yasağı olabilir. Bunlar günümüz hukukunda çözüm yollarından bazılarıdır. Hz. 

Peygamberin bu kararları verdiği toplumun örfi ve kültürünü göz önüne aldığımızda 

öldürme olayı doğal bir cezadır. Hz. Peygamber, temel insani değerleri çiğneyen 

İkrime, Safvân b. Ümeyye, Hebbâr, Nadr ve Ukbe b. Ebî Muayt’ı öldürülmelerini 

emretmiştir. Çünkü bu kişiler hak hukuk tanımayan insanlar olup Müslüman 

oldukları için fakir, zayıf, korumasız Müslümanlara işkence yapıyorlardı. Günümüz 

tabiriyle tam olarak temel insanı değerlerini ihlal ediyorlardı. Dolayısıyla da evrensel 

bir suç işliyorlardı. İnsanların doğuştan sahip olduğu bazı hakları müşrikler, sırf 

inançları sebebiyle mü’minlerin ellerinden almak istiyorlardı. Onlar için temel insanı 

değerlerin hiçbir önemi yoktu. Buna karşılık Hz. Peygamber, müşrik insanlar iman 

etmiyorlar diye kendini helak edecek kadar640 insanlara merhametliydi. 

Hz. Peygamber’in temel hedefi “Toplumun menfaatine” olan olayları icraata 

koyarak insanları zarardan korumaktır.641 Yani Rasûl-i Ekrem, toplumdaki insanların 

olağan bir hal olmadığı müddetçe temel insani değerlere müdahale edilmeden yaşanır 

bir dünya, devlet kurabilmek için birkaç kişiyi öldürtmek zorunda kalmıştır. Meselâ 
                                                           
638 M.Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s, 173. 
639 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, s, 220. 
640 Tevbe 9: 128 
641 Fahri Hoşab, Nebevî Davet ve Propaganda, s, 425–426. 
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İbn Eşref, Kuraybe, Fertanâ, Sâre, Hind bnt. Utbe ve Huveyris b. Nukayz’ın 

öldürülmesinde kanaatimizce bu ilke etkili olmuştur.  

 

3. Yalan Haberlerle Kitlelerin Tahrik Edilmesi/Yanıltılması 

 Yalan, İslâm’ın kesinlikle yasakladığı ve hoş karşılamadığı kötü bir ahlaktır. 

Cenâb-ı Hak: “…yalan sözden kaçının.” 642 ayetiyle kullarını ondan kaçınmaları 

noktasında uyarmıştır. Aynı şekilde Hadislerde de yalan söz ve yalancılar ağır bir 

şekilde itham edilmiştir. Özellikle yalanın münâfıkların alametlerinden biri olduğunu 

ifade eden hadis kısaca onun hoş olmayan bir davranış olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ancak, müşrikler, Yahûdiler ve Münâfıklar, İslâmiyet’i yok edip kısa yoldan 

emellerine ulaşabilmek için onu kullanmaktan sakınmamışlardır. Yalan doğrunun 

zıttı olup İslâm düşmanlarının devamlı kullandıkları bir yoldur. Bir kişiyi, kurumu, 

inancı en kestirmeden karalama, kötüleme, aşağılamak isteyenlerin ilk önce 

başvurdukları bir yoldur yalana başvurma.  

 Müslümanlar Medine’ye hicret ettikleri zaman bundan rahatsız olan 

Medine’li Yahûdi şâirlerden Ebû Afek, Asmâ bnt. Mervân ve Ka’b b. Eşref, Ensâr’lı 

Müslümanları birbirine düşürmek için söylemiş oldukları tahrik içerikle şiirlerle 

birbirine düşürmeye çalışmışlardır. Müslüman olmadan önce birbirini yiyen bu iki 

kardeş kabile şayet Hz. Peygamber tarafından tedbir alınmamış olsaydı cahiliyye 

dönemindeki hareketlerine dönebilirlerdi.643  

Sinsi planları faaliyete geçirmede mahir bir kavim olan Yahûdiler iyi 

biliyorlardı ki Müslümanları ancak birbirlerine düşürerek onlara üstünlük 

kurabilirlerdi. Savaş tahrikçileri İslâm’da her zaman kınanmıştır. İnsanlarla İslâm 

nuru hakkında fiziki engellerin yanında psikolojik engel koyanlarda vardı. Bunlar 

şâir ruhlu kimselerdir. Şâirler, o dönemin bir nevi köşe yazarlarıydı. Hiç yoktan 

İslâm’a karşı olumsuz yalan haberler üreterek Hz. Peygamber’in ve İslâm’ın imajını 

kitlelerin gözü önünde lekelemeye çalışıyordular. Bu olumsuz propaganda yoluyla 

nice cahil insanlar kandırılmıştır. Rasûlullah, onların işlemiş olduğu insanlık 

sucundan dolayı öldürülmelerini emretmiştir. Çünkü insana ihanet büyük bir 

cürümdür. Suçunu itiraf edip pişman olmadıkları müddetçe affetmek adalete yapılan 

                                                           
642 Hacc 22: 30. 
643 Âli İmrân 3: 103. 
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bir ihanet olur ki buna hiçbir Peygamber müsaade etmemiştir. Rasûlullah’ta 

suçlarında ısrarcı olmaları sebebiyle bazı kişiler hakkında ‘vur emri’ vermiştir.644 

Yukarıda aktardığımız rivayetlerden de anlaşılacağı üzere özellikle Nadr, İkrime, 

Safvân, Ukbe, İbn Eşref gibi İslâm düşmanları insanları İslâm’a karşı yalan yanlış 

bilgilerle kışkırtmaya çalışmaları nedeniyle haklarında ölüm emri verilmiştir.  

Öldürülmesi emredilen müşrikler, Rasûlullah’a karşı yıpratıcı psikolojik bir 

savaş yürütüyorlardı. Bu gerçek Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: 

“(Rasûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: ‘Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu 

mu?’ diyerek seni hep alaya alırlar.645 Hâlbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın kitabını 

inkâr edenlerin ta kendileridir.”646 “Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat 

göstermeseydik, gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı.”647  

Müşrikler, Münâfıklar ve Yahûdiler yalan yanlış propagandalar ile insanların 

zihinlerini karıştırıyorlardı. Hz. Peygamber, haince bir karalama reklâmına girişen 

kişilerden bazılarını ölümle cezalandırmıştır. Ancak bu uygulamalardan, “Rasûlullah, 

bütün İslâm muhalifleri öldürüyor” sonucu asla çıkarılamaz. Çıkarmak isteyen bazı 

kötü niyetli kişiler olabilir. Ancak bu onların önyargılı olduklarını ve gerçekleri 

saptırmadaki maharetlerini göstermekten öteye geçemeyecek bir bühtandır. Çünkü 

tarihi verilere, objektif bir şekilde bakıldığında görülecektir ki Hz. Peygamber, İslâm 

muhaliflerini değil yalan yanlış bilgilerle İslâm’a fobi oluşturmak isteyen kişileri 

zararlı hareketleri nedeniyle öldürtmüştür. Yani başka deyişle bu kişiler, kamuoyunu 

yanıltmaları nedeniyle bu cezaya müstahak olmuşlardır. Yoksa gerçekleri ve bazı 

Müslümanların hatalarını, yanlışlarını dillendiren hiçbir kimseyi öldürtmemiştir. Bu 

tarihi bilgi aslında her şeyi açıklamaya yetmektedir. Çünkü Rasûlullah, şayet 

Müslüman olmayan herkesi öldürmüş olsaydı Müslümanlarla birlikte Medine ve 

Mekke’de birlikte barış ve huzur içerisinde yaşan insanları nasıl izah edilecektir. 

Bazıları baskı ve korku ile bunun sağlanmış olacağını iddia edebilirler. Ancak İslâm 

dinde zorlamayı yasakladığı için bu açıklama makul bir izah değildir.  

Hz. Peygamber, öldürülmesini emrettiği kişilere bakıldığında çoğunluğunu 

şâirlerin oluşturduğu görülecektir. Bunlar toplum içerisinde en yüksek konuma ve 
                                                           
644 Mustafa İslâmoğlu, Yürek Fethi, s, 34. 
645 Enbiya 21:36; Furkan 25:41. 
646 Enbiya 21:36. 
647 Furkan 25: 41-42. 
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mevkie sahip kişiler idi. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de kitleleri aydınlar 

yönlendiriyorlardı. Bu kesim istediği gibi doğruluğunu tam araştırmadan diliyle 

günümüzde ise kalemiyle bir anda karalayabiliyordu. Bu sebeple müşrik, Münâfık ve 

Yahûdi şâirlerden bazıları hadlerini aştıkları için cezalandırılmışlardır. Yani her 

insan istediği gibi insanları karalama hakkına sahip değildir. Bu hem ahlakî ilkelere 

hem de kişilik haklarına aykırıdır. Kısaca Hz. Peygamber’in vermiş olduğu bu 

cezaların yerinde ve makul olduğunu söyleyebiliriz. Bunun aksini söylemek gerçekle 

yakından uzaktan hiçbir alakası olmayan iddialardan öteye gidemeyeceğini 

düşünüyoruz. 

 

4. Kadınların Namuslarına Dil Uzatılması 

Bir insanın hayatta uğrunda ölebileceği değerlerden birisi namustur. Namus 

toplumun çekirdeği oluşturan aile’nin olmazsa olmazlarından biridir. İslâmiyet’in 

üzerinde durmuş olduğu en hassas konulardan birisi de namustur.  Namus toplumun 

üzerine bina edildiği değerlerin başında gelmesi sebebiyle mukaddestir. Hiç 

kimsenin ona dil uzatmaya, onu lekelemeye hakkı yoktur. Bozulma aile’de başlarsa 

toplum kısa bir zaman sonra dağılır gider. Onun için ailenin huzurunu bozacak, 

kadınların namuslarına yapılacak en ufak bir saldırı asla cezasız bırakılamayacak bir 

cürümdür. Şöyle ki eğer, dinin en önem verdiği aile kurumu bu saldırılara hedef 

haline gelirse toplumda huzur namına hiçbir şey kalmaz. Ortalık kan gölüne 

döneceği tarihi bir vakıadır. Günümüzde kan davaların baş müsebbibi hiç kuşkusuz 

kadınların namusları yönelik fiillerdir. Müslümanların bu noktada hassas olduklarını 

bilen İslâm düşmanları devamlı bu noktaya yönelik saldırılarda bulunmuşlardır.  

 Kadınların namusuna yönelik saldırılar günümüzde oldukları gibi Asr-ı 

Saâdette de genellikle sözlü ve fiili olmak üzere iki noktada yapılmaktadır. Sözlü 

kısmı daha çok dili iyi kullanan şâirler tarafından Müslümanları incitmek amacıyla 

müstehcen ifadeler kullanılarak yapılırdı. Özellikle sıcak savaş öncesi ya da savaş 

esnasında Müslüman erkeklerin moralini bozmak için hanımları, bacıları, anaları ve 

diğer yakınları için cinselliği çağrıştıran cümleler süslenerek söylenirdi. Doğal olarak 

bu şiirler müşrikleri çok eğlendirirdi. Ancak Müslümanları ise derinden çok üzerdi. 

Hz. Peygamber, özellikle bu noktada sözlü olarak şiirler yazan şâirlere asla göz 

yummamıştır. Bedir sonrası düşmanlığını iyice belli eden Ka’b b. Eşref ile Ka’b b. 



 

 

321 
 
                                                                                                                                                                  

Züheyr bu noktada bazı şiirler söylemeleri haklarında ölüm emri verilmesinde etkili 

olmuştur. Meselâ Ka’b b. Züheyr, Ebû Tâlip’in kızı Ümmi Hâni hakkında aşk şiirleri 

söylemesi buna örnektir.648 Kısaca, Hz. Peygamber, Müslümanların hassas olduğu 

ırz, namus gibi toplumu ayakta tutan değerlere ahlakî olmayan müstehcen şiirler 

söyleyerek saldırıran kişileri cezalandırmıştır. Kısaca, ahlaki problemleri ortadan 

kaldırmak için bu emirler gerekliydi. 

 

5. Toplum Üzerinde Baskı Yapılması 

Hz. Peygamber, “Dinde zorlama yoktur.”649 ilahi düsturundan hareket ederek 

insanlara toplumsal olarak inanç ve toplumsal bazda herhangi bir baskıda 

bulunmamıştır. Rasûlullah, her yönüyle numine-i imtisal olduğu Kur’ân-ı Kerim’le 

sabittir. Dolayısıyla insanlarla uğraşması ve insanların yapılarına göre reçeteler 

yazan Rasûlullah için iyi bir sosyolog ve psikoloktur diyebiliriz. Uygulamaları bunun 

delilidir. İnsan psikolojisini iyi bilen Hz. Peygamber, baskı ile yapılan müdahalelerin 

ileriye dönük kalıcı sonuçlar sağlamadığı için buna hiçbir zaman tenezzül etmemiştir. 

Ancak, insanın özellikle inanç noktasında hür iradesiyle yaptığı seçimden dolayı 

topluma baskı uygulayan zorba liderlere de kayıtsız, sessiz kalmamıştır.  Özellikle 

Mekke döneminde Müslümanlara inançları nedeniyle, ekonomik, sosyolojik ve 

psikolojik baskı yapan İkrime, Safvân ve Nadr gibi zorba kişiler hakkında ölüm emri 

vermesi bunun delilidir. 

Mekke’li müşrikler, insanlar Müslüman olur korkusuyla onlara baskı 

uygulayarak onların Hz. Peygamberle buluşmasına engel olurlardı. Bu nedenle Hz. 

Peygamber, onlardan bazılarının kanlarını helal saymıştır. Eğer onlar İslâm ile 

insanlar arasına girmekten vazgeçselerdi İslâm’ın ve Rasûlullah’ın onlarla alıp 

vereceği yoktur. Bunun en güzel ifadesi “Sizin diniz size benim dinim bana’dır.”650 

ayetidir. Hz. Peygamber, onlarla küfürlerinden dolayı değil, insanın gerçek saadetine, 

mutluluğuna engel oldukları için öldürülmelerini emretmiştir. Bu tutum aynı şekilde 

de Rasulullah’ın savaş mantığını da ortaya koymaktadır.651  

                                                           
648 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 148. 
649 Bakara 2:256.  
650 Kâfirûn 109:6 
651 Mustafa İslâmoğlu, Yürek Fethi, s, 33-34. 
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Hz. Peygamber öldürülmelerini istediği bu kişileri Müslüman olmadıklarında 

dolayı öldürtmemiştir. Onlar işlemiş oldukları cürümleri nedeniyle bu cezaya 

çarptırılmışlardır.  

 

6. Kişilik Haklarına Saldırılması 

Hz. Peygamber, kendisine vahiy gelen bir insandı. Allah’u Teâla birçok yerde 

O’nun beşeri noktasına vurgu yapmıştır. Rasûlullah da insanın doğuştan sahip olduğu 

kişilik haklarına değer vermiş ve onları korunması noktasında azami gayret 

göstermiştir. İslâmiyet, ırk ayrımı yapmaksızın insana insan olduğu için değer 

vermiştir. Hz. Peygamber ne yazık ki kendisinin düşmanlarına verdiği değeri 

onlardan görememiştir.  Hâlbuki onlar Hz. Peygamber’i küçüklüğünden beri çok iyi 

tanıyorlardı. Buna rağmen çıkarları gereği insanları onun etrafından uzaklaştırmak 

için onun kişiliğine şu iftiralarda bunuyorlardı: “mecnun”, “kâhin”, “sihirbaz”, 

“şâir” ve “ebter” gibi birbirinden farklı ve tutarsız iddialarda bulunuyorlardı. Bu 

karalayıcı kampanyayla Hac mevsimindeki hacıları Rasûlullah ile konuşmalarına 

engel olmayı amaçlıyorlardı.652Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de bu iddiaları kesin bir 

şekilde asılsız olduklarını vurgulamıştır.653  

Müşrikler, Müslümanlara siyasî, içtimaî, psikolojik vb. baskılar yaptıktan 

sonra bekledikleri neticeyi alamayınca fiziki saldırılarda bulundular. Özellikle Hz. 

Peygamber’in boğazının sıkılması, üzerine pislik atılması, yüzüne tükürülmesi,  

geçtiği yollara dikenler konulması ve diğer Müslümanlara yapılan akla hayale 

gelmeyen insana insan olduğunu unutturacak hakaret ve işkenceler yapılması kişilik 

haklarına yapılan bir saldırıdır.   Görüldüğü gibi hayâdan ve ahlaktan uzak bu 

insanları sırf asabiyetleri yüzünden karşı taraftaki birisinin kişilik haklarına 

pervasızca hakaret etmektedirler. Müşrikler övülmüş anlamına gelen “Muhammed” 

ismine tahammül edemeyerek onun yerine zemmedilmiş, kötülenmiş anlamına gelen 

“Müzemmem” ismini Rasûlullah’a verdiler. Hz. Peygamber’e yapılan bütün bu 

ithamların ana nedeni, Rasûlullah’ın itibarının halk nezdinde zedelemektir.  

Hz. Peygamber’in Yahûdi cenazeyi görünce ayağı kalması bunun en canlı 

örneğidir. Rasûl-i Ekrem, sırf insan olduğu için ona ayağı kalkarak saygı 

                                                           
652 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,  s, 67–70. 
653 Tûr 52: 29; Kalem 68: 2. 
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göstermiştir. Hz. Peygamber’in ve Müslümanların bu noktada hassas olmasına 

rağmen bazı müşrik ve Yahûdilerden Müslümanlar bir türlü saygı görmemişlerdir.   

İslâm düşmanları, Hz. Peygamber hakkında toplumda yanlış bir imaj 

oluşturmak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Kaynakların detaya girmeden 

aktardıkları müşriklerin ve Yahûdilerin Hz. Peygamber’i ve müslümanları hicvetmesi 

basit görülmemelidir. Bazıları sadece bundan yola çıkarak insanlara ceza 

verilemeyeceğini söyleyebilir. Ancak Rasûlullah hakkında yapılan bu hicivlerin 

toplumda oluşturduğu yanlış bir imajın açacağı tahribat düşünüldüğünde verilen 

cezaların haklılığı hiç kuşkusuz anlaşılacaktır. Yani verilen bu cezalar o dönemin 

şartları içerisinde verilmesi gerekli ceza türleri içerisinde en caydırıcı fonksiyona 

sahiptir. Bu sebeple de Hz. Peygamber’in bu emirleri yerinde verilmiş kararlar 

olduğu aşikârdır. Yanlış bir bilgilendirme özellikle Arapların ümmi oldukları göz 

önüne alınarak düşünüldüğünde bu yanlış bilgilendirmenin suda oluşan dalgalar gibi 

toplumda hızlıca yayılacağı kesindir. Günümüzde devletlerin uluslar arası arenada 

oluşan yanlış imajlarını ortadan kaldırabilmek için harcadıkları paraları ve 

çıkardıkları yasalar düşünüldüğünde Hz. Peygamber’in bu tavrı garip 

karşılanmamalıdır.  

İslâm düşmanlarının şiirle İslâm’a ve Müslümanların şereflerine 

saldırmasının Rasûl-i Ekrem’e çok ağır gelmesi garipsenmemelidir. Çünkü Hz. 

Peygamber gibi ümmetine son derece müşfik olan bir lider için bu durum son derece 

normaldir.  Bu nedenledir ki Rasûlullah, İslâm’a ve onun mensuplarına dilleriyle 

elleriyle eziyet veren kişilere Müslüman şâirlerle cevap vermenin yanında onların 

kanlarını heder etmesi İslâm’ın prensiplerine daha uygundur. Çünkü böylelikle 

İslâm’ın uygun görmediği birçok gayr-i ahlaki söze meydan verilmemiş olmakta ve 

daha büyük, yıkıcı kötülüklerin önüne geçilmiş olmaktadır. Böylece de İslâm’ın 

prensiplerini koruma altına almış olmaktadır.654 Müslümanlarla alay ve hakaret 

etmek özellikle bu işi hicve başvurarak yapmak onların sıradan işlerinden biriydi. 655  

Bu nedenle Rasûl-i Ekrem, Müslümanların kişilik haklarına saldırıda haddi aşan 

Nadr, Ukbe, Abdullah b. Hatal, Hüveyris b. Nukayz, Ebû Afek, Kureyna, Sâre ve 

                                                           
654 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 259–260. 
655 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, s, 169. 
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Ka’b b. Eşref gibi insanları cezalandırmıştır. Çünkü kişilik haklarına hakaret etmek 

kimsenin haddi değildir.  

Ahmet Önkal’ın öldürtme hakkındaki şu açıklaması Hz. Peygamber’in 

öldürülmesini emrettiği kişilerin kısaca hangi nedenlerden dolayı öldürüldükleri 

göstermesi açısından kanaatimizce bir nevi bu bölümün özetidir: “…Davet 

açısından, insanları İslâm aleyhine kışkırtıp hücumlar yönelten, İslâm davetçilerinin 

davet ve tebliğlerine, onlara eziyet ve hakaretler yağdırarak engel olmaya çalışan, 

güç ve baskılarıyla, tahakküm ve tasallutlarıyla fikir ve inanç hürriyetini ihlâl ederek 

zihinleri karıştıran ve insanların İslâm’a girmelerine mâni olan azılı elebaşıların, 

kendilerine tebliğ sıhhatlı bir şekilde iletilmişse ve şayet İslâm daveti için zarar 

tevlid etmeyerek fayda sağlayacaksa İslâm kazâ organının alacağı kararla 

karartıları ortadan kaldırılabilir.”656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
656 Ahmet Önkal, Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s, 322. 
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 SONUÇ 

İnsan hayatının korunması, tarih boyunca dinlerin ve medeniyetlerin üzerinde 

önemle durduğu bir değerdir. Hayat, insana Allah’ın bir emanetidir. Dînin, canın, 

malın, aklın ve neslin korunması gibi haklar doğuştan var olan haklar olup devlet 

tarafından bir lütuf olarak verilmemiştir. Bunlar insana yüce bir otoriterin vergisidir. 

Dolayısıyla da bunu dünyevi bir gücün kısıtlaması doğru değildir. Allah’ın verdiği 

bu hakları kimsenin haksız yere almaya yetkisi yoktur. Ancak yapmış oldukları fesat, 

fitne gibi eylemlerle toplumda kapanmaz yaralar açarak huzursuzluğa neden 

olanların öldürülmesinde fert ve toplum için fayda mülahaza edildiğinden 

cezalandırılmalarına izin verilmiştir. Zaten İslâmiyet’in ortadan kaldırmak istediği 

şey küfür, yani inanç değil fitnedir. Allah’u Teâla, bütün ilahi dinlerde insan canının 

mukaddes olduğunu birdirmiş, bu sebeple bir canı korumayı bütün insanlığı korumak 

kadar üstün bir fazilet saymış, buna karşılık da bir cana haksız yere kıymayı bütün 

bir insanlığı öldürmekle eşdeğer bir cinayet sayarak katli büyük bir günah olarak 

değerlendirmiş ve insanları dikkatli olmaya çağırmıştır.( Mâide 5:32.) Buna bağlı 

olarak İslâm da, herkesin istediği gibi rastgele adam öldüremeyeceği belirtilmiştir. 

Dolayısıyla hiç kimsenin (Rasûlullah’ta dahil) dînen haksız yere bir insanı 

öldürmeye hakkı yoktur. Ayrıca, barış kökünden türeyen İslâm’ın temelinde 

öncelikle barış esastır. Zaten Hz. Peygamber’in ideallerinden birisi de insanların 

dünya üzerinde huzur ve barış içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunu 

gerçekleştirebilmek için de Rasûlullah, insanları yürekten fethetmeye çalışmıştır.  

Rasûl-i Ekrem, nübüvvetle görevlendirildiği günden, görevini tamamladığı 

güne kadar geçen yirmi üç yıllık bir zamanda müşrikler, münâfıklar ve Yahudilerden 

birçok sıkıntı görmüştür. Bu sıkıntıya Müslümanlar da ortak olmuşlardır. Siyer, 

Meğâzî, Tabakât ve Hadis kitaplarına baktığımızda Hz. Peygamber, bu saldırılara 

hiçbir zaman zarara zararla karşılık vermemiştir. Zaten zarara misliyle karşılık 

vermek dinen caiz değildir. Rasûlullah, kendisine yönelik yapılan saldırılarda her 

zaman ilk planda af yolunu tercih etmiştir. Hz. Peygamber, risalet görevi süresince 

insanlara İslâm’ı silahla tanıtmamış ve kaba kuvvetle yaymamıştır. Aksine 

Müslümanlar hür iradeleri ile seçtikleri İslâm dini yüzünden birçok baskı görmüşler 

hatta kendilerine kılıç çekilmiştir. Rasûl-i Ekrem, tebliğe başladığı sırada doğal 

olarak inananlar olduğu gibi reddedenler yani inanmayanlar da vardı. Burada İslâm, 
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evrensel bir değere dikkat çekerek şöyle bir çağrıda bulunmuştur: “Sizin dininiz size 

benim dinim bana…”( Kâfirûn 109: 6) şayet bu çağrıya müşrikler olumlu cevap 

verme erdemini gösterebilselerdi aralarında bu kadar savaş olmayacaktı. Çünkü 

Müslümanlar hiçbir zaman durup dururken savaşı başlatan taraf olmamışlardır. 

Rasûlullah’ın bütün iyi niyet ve davranışlarına karşı İslâm düşmanları hep kötülükle 

karşılık vermişlerdir. Onların tevhide karşı giriştikleri tüm olumsuz ve yıkıcı 

davranışları sonucunda hoşgörüden anlamayan bu tip insanların anladığı dilden 

karşılık verilmesi zaruret olmuştur. Çünkü bu,  toplumda huzurun ve barışın selameti 

için gerekli bir tedbirdir. Zamanında alınmayan tedbirlerin toplumu çok daha ağır 

sonuçlara götüreceği tarihle sabittir. Tevekkül ve tedbir noktasında çok hassas olan 

Hz. Peygamber toplumun huzuru için yirmi üç yıllık bir zaman diliminde bazen 

yukarıda da detaylı anlattığımız üzere çözüm yolu olarak bu yolu kullanmıştır.  

Hz. Peygamber, hiçbir zaman öldürmeyi ilk çözüm yolu olarak 

kullanmamıştır. Çünkü Rasûl-i Ekrem, barışı amaç, savaşı ise araç olarak kabul 

etmiştir. Dünya, Rasûlullah gibi en amansız düşmanlarını affedip onlara çeşitli 

lütuflarda bulunan bir devlet başkanına rastlamamıştır. Rasûl-i Ekrem, İslâm’a, 

kendisine ve ashâbına yapılan eziyet, zulüm ve saldırılara öncelikle sabrederek 

karşılık vermiş daha doğrusu onları kazanmaya çalışmıştır. Hz. Peygamber, 

kendisinden ümidini kesmediği, düzeleceğine inandığı insanları asla öldürme yoluna 

gitmemiştir. Ancak ne zaman ki bütün iyi niyetleri suiistimal eden ve umuma zarar 

veren kişileri, bu zararlı hareketlerine bir türlü son vermemeleri nedeniyle 

öldürtmüştür.  Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara yapılan akla hayale gelmeyen 

bunca saldırı ve işkence karşısında doğal olarak hiçbir devlet başkanı sessiz 

kalmazdı. Verilen bu emirlerin sonuçlarına baktığımızda da Müslümanlar ve İslâm 

devletinin varlığı ve devamlılığı için müspet faydaları olduğu tarihi bir gerçek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Yaptığımız çalışma neticesinde Hz. Peygamber, müşrikler başta olmak üzere 

Yahûdi ve münafıklardan yaklaşık kırk küsur kişinin işkence, katl, fitne, yıkıcı, 

karalayıcı eylemleri sebebiyle doğrudan ve dolaylı olarak öldürülmesini emretmiştir. 

Ancak bu kişilerden tespit edebildiğimiz kadarıyla sadece yirmi küsuru 

öldürülmüştür. Bunların on dördünün öldürülmesinde bazı nedenler etkili olsa da ana 

neden olarak kısasen öldürülmüştür. Kısas hükmü şer’i bir hüküm olması nedeniyle 



 

 

327 
 
                                                                                                                                                                  

Hz. Peygamber sadece var olan hükmü yerine getirmiştir. On üç kişi ise toplumda 

yaptıkları zararlı faaliyetleri nedeniyle toplumun ve İslâm’ın menfaatleri göz önüne 

alınarak Rasûlullah’ın emriyle öldürülmüştür. Yaklaşık yirmi kişinin öldürülme emri 

Mekke’nin fethinden önce verilmiştir. Bunlardan on üçü öldürülmüştür. Öldürülmesi 

emirlerinin verildiği tarihleri göz önüne aldığımızda hepsinin Medine dönemine denk 

geldiği görülmektedir. Dolayısıyla Mekke döneminde Hz. Peygamber’in emriyle 

öldürülen bir kişiye ulaşamadık. İslâm tarihinde tespit edebildiğimiz kadarıyla Rasûl-

i Ekrem’in emriyle öldürülen ilk kişi Bedir esirlerinden Nadr b. Hâris; son kişi ise 

Huneyn savaşında adı kaynaklarda zikredilmeyen bir câsûstur. Bu bilgiden yola 

çıkarak şunu diyebiliriz: Rasûlullah, yaklaşık on dört yıl boyunca öldürmeyi çözüm 

olarak görmemiştir.  

Kısas hükmü gereği öldürülen kişiler şunlardır: Abdullah b. Hatal, Mikyes b. 

Subâbe, Hâris b. Süveyd, Zeynep bnt. Hâris, Kinâne b. Rebî’, Ukl ve Urayneli sekiz 

kişi ve adı kaynaklarda zikredilmeyen bir Yahûdi’dir. Hz. Peygamber, İslâm devleti 

aleyhinde câsûsluk yapmaları nedeniyle Muâviye b. Muğîre ile adı zikredilmeyen bir 

kişiyi; Müslümanlara terörist bir saldırıda bulunmak için hazırlık yaptığı için Halid b. 

Süfyân’ı; antlaşmalara ihanet ettikleri için Ka’b b. Eşref, Ebû Afek, Asmâ bnt. 

Mervân, Ebû Râfi’ ve Kinâne b. Rebî’yi; Rasûlullah’a ve Müslümanlara hakaret 

ettiği için Kuraybe’yi; savaş esirlerinden ise Nadr b. Hâris, Ukbe b. Ebî Muayt, Ebû 

Azze, Zeynep bnt. Hâris ve Kinâne’yi öldürtmüştür. Esirler noktasında son derece 

hassas olan Rasûl-i Ekrem’in öldürtmüş olduğu bu kişiler geçmişte affedilmeyecek 

büyük cürümler işlemiş olmaları nedeniyle bu cezaya müstahak görülmüşlerdir. 

Meselâ Nadr b. Hâris, Kur’ân-Kerim’de geçen kıssalarla ilgi “(Bunlar), geçmiş 

ümmetlerin masalları’dır.”(En’am 6:25) diyerek insanları Hz. Peygamber’e 

uymamaları noktasında yıkıcı ve karalayıcı çalışmalarda bulunması onun 

öldürülmesinde önemli etken olmuştur. Çünkü o bu şekilde insanları fitneye 

düşürmektedir.  Ukbe b. Ebî Muayt ise Mekke döneminde Hz. Peygamber’i namaz 

kılarken öldürmeye çalışması ve İslâm aleyhinde zararlı fiillerde aktif bir şekilde yer 

alması öldürmesinde etkili olmuştur. Ebû Azze, Müslümanlar aleyhinde hiçbir 

faaliyete doğrudan ve dolaylı olarak destek vermemek üzere fidyesiz olarak 

salıverilmişti. Ancak o bu sözünde durmayarak müşriklere aktif olarak destek 

vermesi nedeniyle öldürülmüştür. İslamiyet aleyhinde çeşitli zararlı faaliyetlerde 
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bulunmaları nedeniyle haklarında ölüm ölüm emri verilmişken sonradan bazı kişiler 

affedilmiştir. Bunlar şunlardır: Ebû Süfyân b. Sahr, Ebû Süfyân b. Hâris, Süheyl b. 

Amr, Enes b. Züneym, Esîd b. Ebû Ünâs ve Furât b. Hayyân, İbn Ebî Serh, İkrime, 

Hebbâr b. Esved, Safvân b. Ümeyye, Vahşî, Abdullah b. Zibe’râ, Ka’b b. Züheyr, 

Hind bnt. Utbe ve Kureynâ’dır. 

Fetih günü öldürülmesi istenen kişilerin hepsi Mekke`de iken Hz. 

Peygamber’e ve ashâbına en ağır eziyet ve hakarette bulunan kimselerdir. Kanı heder 

edilenler olarak tarihe geçen bu kişilerin sayıları hakkında kaynaklarda farklı 

rivayetler bulunmaktadır. İlk dönem kaynaklarda yukarıda da detaylı olarak 

zikrettiğimiz üzere fetih günü umumi aftan istisna edilen şahısların sayısı en fazla on 

beş en az ise birdir. Buhârî, fetih günü bir kişinin öldürüldüğünü zikretmektedir. 

Bütün kaynakların üzerinde ittifak ettiği tek kişi Abdullah b. Hatal’dır. Bu son derece 

önemlidir. Şöyle ki bütün kaynakların sadece bir kişi üzerinde müttefik olması 

Mekke’nin fethi günü haklarında gıyabî ölüm cezası verilen kişilerin adedi hakkında 

yapılan spekülasyonlara cevap niteliğindedir. Yukarıda kaynaklara göre detaylı 

olarak aktardığımız bilgilere bakıldığında rivayetler üzerine titizlikle yaklaşıldıkça 

fetih günü kanı heder edilenlerin sayısının azaldığı görülmektedir. Bu çalışmada şu 

ayrıntıya ulaştık. Müellifler, ilmî kriterlere fazla itibar etmeden küçük farklarla 

rivayetleri birbirlerinden alıntı yaparak aktaragelmişlerdir. Bu düşünceye 

ulaşmamızda en önemli etken, hiç kuşkusuz fetih gibi umumun şahit olduğu bir 

olayda kaynaklar arasında ittifakın olmamasıdır. Meselâ İbnü’l-Esîr ile Buhârî 

arasında on bir kişilik bir fark vardır. Verilen şahıslar tetkik edildiğinde aynı kişi 

farklı kişiymiş gibi aktarıldığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle de büyük bir hataya 

düşülmüştür. Kanı heder edilen kişilerin birçoğu kanaatimizce râvilerin ve yazarların 

tasavvurlarından kaynaklanmaktadır. Geçmişte yapmış oldukları zararlı eylemleri 

nedeniyle onlardan bazıları Mekke’yi terk etmiş olması râvilerde böyle bir kanaatin 

oluşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla yaptığımız bu çalışmada fetih günü üçü 

erkek, biri kadın olmak üzere sadece dört kişi öldürülmüştür. Öldürülenlerden İbn 

Hatal ve İbn Mikyes kısas hükmü gereği öldürülmüşlerdir. Bu da fevkalade önemli 

bir durumdur. Muhammed Hamidullah, bu sayının Fâtih’in cömertlik ve sahavetine 

halel getirmeyeceğini söyleyerek fethin zımnen kansız gerçekleştiğini söylemektedir. 

“Kanı Heder Edilenler” olarak meşhur olan bu listede adı geçenlerin 
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cezalandırılması ile ilgi şu kanaate ulaştık. Zulüm ve tuğyanlıkta hak hukuk 

tanımayan insanlara verilmiş bir cezadır.  

Öldürülmeleri emredilen kişilerden bazıları yaptıkları onca cürümleri ve 

İslâm düşmanlıklarına karşı sonradan İslâm’ı kabul etmeleri, bazıları da aracıların 

hatırı için affedilmişlerdir. Müslüman olup affedilenler: Hamza’nın katili Vahşi, 

şehitlerin efendisinin ciğerini çıkarıp ağzında çiğneyen Hint bnt. Utbe, Ebû Cehil’in 

oğlu İkrime, Mekke’nin lideri Ebû Süfyân, bunların dışında Safvân b. Ümeyye, 

Abdullah b. Ebî Serh, Hebbâr b. Esved, Abdullah b. Zibe’ra, Ka’b b. Züheyr, Enes b. 

Züneym, Esîd b. Ebû Ünâs, Furât b. Hayyân ve Fertâna’dır. Kanı heder edilen 

kadınlara baktığımızda, kimisi düşman adına câsûsluk yaptığı, savaşa teşvik etmek 

için erkekleri tahrik eden şiirler söylediği, Müslümanların yemeğine zehir kattığı ve 

Hz. Peygamber’i hicvedici şiirler söyleyerek müşrikleri eğlendiren kimseler oldukları 

görülecektir. Dolayısıyla onların yıkıcı faaliyetlerine son vermek için Rasûlullah, 

toplam beş kadını öldürtmüştür. Bunların ikisi Mekkeli müşrik olup, diğer üçü de 

gayr-i müslimdir. Yahûdilerden Asmâ bnt. Mervan Medineli;  Zeynep bnt. Hâris ise 

Hayberli’dir. Kısaca, öldürülmeleri emredilen yukarıdaki kişiler, kin ve intikam 

duygularına kurban edilmemişlerdir. Şayet böyle olsa idi İslâm’a ve onun 

mensuplarına karşı Mekkeli müşriklerin hepsi aşağı yukarı müsavi idi. Yani asgari 

olarak hepsi, aynı suçu işlemişti. Dolayısıyla da bu görüşte olanlar büyük bir yanılgı 

içerisindedirler. Hz. Peygamber, idam kararlarının çoğunda hep tevbe kapısını açık 

bırakmıştır. Dolayısıyla bu idam kararları nihai kararlar olmamıştır. Bir anlamda 

verilen ölüm emirleri caydırıcı bir ceza olarak kullanılmıştır. Savaş hukuku açısından 

onların mallarının ganimet olarak alınmasında, kendilerinin ise esir edilmesinde 

hukuken bir problem yoktu. Çünkü o dönemin savaş hukukunda bu durum meşru idi. 

Ancak böyle olmamıştır. Rasûl-i Ekrem’in bu davranışını daha iyi anlamak için 

kendimizi ölümü bekleyen Mekkeli insanların yerine koymamız gerekmektedir. 

Yukarıdaki uygulamaların Hz. Peygamber’in emri ve izni doğrultusunda 

gerçekleştiği son derece önemlidir. Çünkü hiç kimse kendi başına bir karar alarak 

İslâmiyet’e zarar veriyor diye istediğini öldüremez. Şöyle ki böyle bir uygulama 

topluma fayda yerine zarar vereceği gözden kaçırılmamalıdır.  Bu durum toplumda 

terör, anarşi, kargaşa ve kaos oluşturacağı için sakıncalıdır. Hz. Peygamber, davetin 

selameti için her türlü tehditlerin üzerine kararlı bir şekilde gitmiştir. Rasûlullah, 
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zararlı fiil ve davranışlarında ısrarcı olmayanları sadece uyarmakla yetinmiştir. Hatta 

Rasûl-i Ekrem, müşrik ve Yahûdilerden suçlarını kabul edip özür dileyenlerin 

çoğunu affetmiştir. Ancak hatasında ısrarcı olup geri adım da atmayan suçluları ise 

cezalandırmıştır.  

Hz. Peygamber karar verirken hiçbir zaman ön yargı, şahsi kaprislerle karar 

vermemiştir. Yani insafı, şartlar ne olursa olsun elden bırakmamıştır. Dolayısıyla da 

öldürülmeleri emredilen bu kişiler kin ve intikam hislerine kurban edilmemişlerdir. 

Bu kişilerin hakkında suçlu olduklarını ispatlayan güçlü deliller bulunması nedeniyle 

haklarında ölüm emri verilmiştir. Öldürülen kişilerin çoğunluğunu kısas hükmü 

oluşturması kötü düşüncede olanlara verilen hukûkî bir cevaptır. Hz. Peygamber’in 

bu hukûkî kararlarından yola çıkılarak dediğim dedik, kestiğim kestik bir diktatör ya 

da bir kral’dı izlenimi verilmeye çalışılması gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey 

değildir.  Çünkü Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık ömründe kralları çağrıştıracak bir 

karar aldığı görülmemiştir. Öldürülmesi emredilen kişiler hakkında verilen kesin 

ölüm kararları keyfi emirler değildir. Şöyle ki İslâm’da beraat-ı zimmet asıldır. Yani 

suç ispat edilmedikçe kişilerin masum olduğuna hükmedilir. Bu aynı zamanda da bir 

evrensel ilkedir. Bu sebeple Hz. Peygamber, öldürülmesini istediği kişileri hoşuna 

gitmediği için zevkine öldürtmemiştir. Bütün ikaz ve uyarılara rağmen zararlı 

fiillerine son vermemeleri nedeniyle tıptaki cerrahi müdahale gibi bazı kişiler 

öldürülmüştür. Dolayısıyla son dönemlerde İslâm ve terör kelimelerinin yan yana 

zikredilmesi kasıtlı bir amaca hizmet etmektedir. Böylece bu iki kelime birlikte 

zikredildiğinde insanların zihinlerinde diğerinin çağrıştırılması amaçlanmaktadır. 

Yani İslâm zikredildiğinde terörün; terör zikredildiğinde ise İslâm’ı çağrıştırması 

amaçlanmaktadır. Kısaca İslâm=Terör imajı toplumlara kabul ettirilmeye 

çalışılmaktadır. Bu çalışmayla verilen bu kararlardan yola çıkılarak varılan bu 

sonuçların gerçekleri yansıtmadığı aşikârdır. 

Yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere Rasûl-i Ekrem, insanları 

inançları nedeniyle kesinlikle öldürtmemiştir. Başka deyişle Hz. Peygamber, 

insanları Yahûdi, Hıristiyan veya Müşrik olduğu için öldürülmesini emretmemiştir. 

Şayet Rasûlullah, inançlarından dolayı insanları öldürtmüş olsaydı Hicaz bölgesinde 

bir tane gayr-i müslim insan kalmazdı. Rasûlullah, sadece affedilmez cürümler 

işleyen suçluları cezalandırmıştır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in düşünceyi ve inancı 
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cezalandırdığı noktasında ileri sürülen iddialar art niyetli olup gerçekle alakası 

olmayıp şahsını karalamaya yönelik iddialar olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü tarihi 

verilere bakıldığında bunun bir bühtan olduğu görülmektedir. Öldürülen kişilere 

bakıldığında hiçbirinin haksız yere öldürülmediği ortadadır. Cezalandırma olaylarına 

baktığımızda umumî bir ceza’ya rastlamadık. Bu da gösteriyor ki Hz. Peygamber, 

küfrün önderlerinden bazılarını zararlı fiilleri sebebiyle öldürülmelerini emretmiştir. 

Yoksa her hangi bir suça karışmamış hiçbir Müşrik, Münâfık ve Yahûdi’nin Hz. 

Peygamber tarafından ismi verilerek öldürüldüğüne ulaşamadık. Rasûl-i Ekrem’in 

öldürülmelerini istediği kişiler meşru nedenlerden dolayı cezalandırılmışlardır. 

Yoksa bu insanlar, durup dururken öldürülmemişlerdir.  Sadece bu kişilerden 

yukarıda da detaylı anlatıldığı üzere suçları kesinlik kazanmış olanların en azılıları 

öldürülmüştür. İslâm’a ve Müslümanlara pervasızca işlenen ihanet ve yapılan 

saldırılara Rasûl-i Ekrem’in hem peygamber hem de devlet başkanı olarak sessiz 

kalması düşünülemezdi. Dolayısıyla yukarıda verilen cezalar içerisinde derin ve 

ileriye dönük faydaları barındırması hasebiyle yerinde kararlardır. Çünkü Hz. 

Peygamber, bu kararlarla hem devletin itibarını hem de halkının onurunu, huzurunu 

ve emniyetini güvence altına almıştır. Hz. Peygamber’in, bütün kariyerini, şöhretini, 

servetini İslâm’ın aleyhinde kullanan bazı müşrik ve Yahudi ileri gelenlerinin 

öldürülmesini emretmesi garipsenmemelidir. Çünkü bu insanlar, etrafa fitne 

tohumları saçarak toplumu İslâm’a karşı kışkırtan, insanları galeyana getirerek 

Müslümanlara kişilere almaya zorlayan müşrik ve Yahûdi aydınlardır. Dolayısıyla da 

masum değildirler. Yoksa Rasûl-i Ekrem, kendi hallerinde yaşayan müşrik ve 

Yahûdileri asla öldürtmemiştir. Düşmanlığını, kinini, öfkesini dışarıya yansıtarak 

topluma, inanca ve devlete zarar veren şahısları öldürtmüştür. Öldürülmesi emredilen 

kişilere bakıldığında sosyo-ekonomik konumları gereği toplumda itibar sahibi kişiler 

oldukları gözden kaçmamalıdır.  

Hz. Peygamber’in zamanında yapılan gazveler, seriyyeler, seferler 

İslâmiyet’e düşmanlık eden başta Mekkeli müşrikler olmak üzere Munâfıklar, 

Yahûdi ve Hıristiyanlar ile yapılmıştır. Yaptığımız bu çalışmada Rasûlullah’ın 

öldürülmesini istediği kişilere baktığımızda bu kişilerin arasında Hıristiyanlardan 

birisine rastlanılmamıştır. Hz. Peygamber’in öldürülmesini emrettiği kişileri 

tamamen dönemin siyasî, sosyolojî, askerî ve kültürel şartlarını göz önüne alınmadan 
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yapılan bütün değerlendirmeler baştan eksik olacaktır. Dolayısıyla müşrikler, 

Yahûdiler ve Münâfıklar hakkında verilen bu ölüm kararları, toplumda hakkın, 

adaletin yolunu tıkamaya kalkışan kişilerin tasfiye edilmek suretiyle hakkı ve hukuku 

hâkim kılmak için verilmiş emirlerden ibaret olduğu aşikârdır. Çünkü İslâm dini,  

hak-hukuk, tanımayanlara hadlerini bildirmek için savaşı, arızî bir durum olarak 

telakki etmektedir. Hz. Peygamber, Şâri konumunda olması nedeniyle öldürülmesini 

emrettiği kişiler nedeniyle kısas ve diyet müeyyidesine tabi değildir. Hz. Peygamber, 

zulme maruz bırakılarak insanî hakları ellerinden alınan Müslümanların haklarını 

korumak amacıyla yukarıdaki bazı kişileri öldürtmüştür.  

İki yıldır üzerinde çalıştığımız bu araştırmanın sonucunda ulaştığımız kanaat 

şudur: Hz. Peygamberin vermiş olduğu ölüm emirleri takip edilen bir sürecin 

sonucudur. Şöyle ki bu kararlar, Kureyş müşrikleri başta olmak üzere Yahûdilerin git 

gide Müslümanlar üzerinde artan sözlü, fiili vb. zulümleri akabinde fayda mülahaza 

edildiği için Rasûl-i Ekrem tarafından yapılan bir metod değişikliğinden ibarettir. Hz. 

Peygamber, toplumda hak ve hukuku tesis etmek için yapmış olduğu bütün 

çalışmalarına rağmen tedaviye cevap vermeyen ve vermemekle de kalmayarak 

çevrelerine zarar veren kişilerin bir nevi cerrahi müdahale olan ortadan kaldırılmaları 

için gerekli kararı vermiştir. Hz. Peygamber, böyle emirler vermesiyle şunu 

amaçladığını düşünüyoruz: İslâm’ı ve onun ilkelerini kabul etmeyebilirsiniz. Hatta 

İslâmiyet’i ve mensuplarını eleştirebilirsiniz. Ancak bu düşmanlığınız sınırı aşar ve 

eylem boyutuna geçerse buna göz yumamayız. Hak ettiğiniz cezayı kesinle 

bulursunuz. Ona göre hal ve hareketlerinize dikkat edin uyarısında bulunmak için 

verilmiş emirlerdir. Zulme maruz bırakılarak insanî hakları kendilerinden alınan 

Müslümanların hukûkî açıdan haklarını tekrar geri almak noktasında bu öldürülme 

olayları bir aşamadır.  

Sonuç olarak bu cezalar evrensel hukuk normlarından biri ya da bir kaçını 

ihlal eden, hak-hukuk tanımayan insanlara verilmiş hukukî cezalar olup asla şahsi, 

keyfî cezalar değildir. Hz. Peygamber hiçbir kimseyi düşüncesinden dolayı 

cezalandırmamıştır. Şöyle ki Rasûl-i Ekrem, fiili mücadele etmediği müddetçe 

kimseyi öldürtmemiştir. Çünkü İslâmiyet şiddete, fitneye başvurmadığı sürece 

insanlara düşüncelerini söyleme imkânı vermiştir. 
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