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MUSL"ÜMANLAR ARASINDıA 
KARDEŞLİK KURULMASI 

M. Asım KÖKSAL 

P eygamberimiz, Medine'ye geldikten · sonra, ::Mekkeli 
Müslümanlardan bazılarını, hem kendi aralarında 

birbirleriyle, hem de Medineli Müslümanlada ikişer ikişer 
kardeş yapmıştı. " 
KARDEŞLİÖİN GAYESI 

Bu kardeşlik, maddi ma'nevi yardımlaşma ve birbir
lerine çoluk çocuklarından önce varisolma esasına daya
nıyor, yurttan yuvadan, kavim ve k~bileden ayrı düşme
nin verdiği garipliği, mahzunluğu gidermek; Mekkelileri, 
Medine'ye ve Medinelilere ısındırmak, kendilerine destek 
ve kuvvet kazandırmak gayesini güdüyordu. 

Bunlardan daha mühim olanı; Kureyş müşriklerinin 
evvela Ensar'a, sonra da Abdullah b. Übey ile Evs ve 
Hazreç Kabilesi müşriklerinden bazılarına gönderdikleri 
notalarda, Peygamberimiz'den dolayı kendileri ile çarpış
mayı göze aldıklarını bildirerek onları Peygam,berimiz ve 
Müslümantarla çarpışmaya hazırlamış olmalarıydı. 

Peygam,berimiz, Muhacirlerle Ensar arasındaki kar
deşliği kurarken, onlardan adam öldürenlerin diyetlerini, 
esir düşenierin fidyelerini ödeme ve Müslümanlar arasını 
düzeltme taahhüdünü bir yazı ile de tesbit etmişti. 
PEYGAMBERİMİZ'İN HZ. EBtr BEIUR VE 
HZ. ÖMER BAKlUNDAKi SÖZÜ 

Peygamberimiz, bir gün, Hz. Ebu Bekir ile Hz, 
öm.er'i, biri, öbürünün elini tutmuş olduğu halde, gelir
lerken görünce: 

"Peygamberler ve RasUlfunlen başka, bütün önceki 
ve sonrnkllerden Cennetlik olaniların olgunluk çağ:ma 

erenlerinden iki büyüğiine bakmak isteyen, şu gelenlere 
baksın!" demiş, sonra da, onları birbirine kardeş yap
mıştır. 

PEYGAMBERİMİZ'İN HZ. ALİ H.AKKINDAKt SöZtJ 

· Peygam.berimiz, böyle, Mekkeli Sahabileri arasında 
kardeşlik kurarken, elini Hz. Ali'nin omuzuna koyup, 
"Sen de benim kardeşimsin, sen bana varissin, ben de sa
na varlsim." demiştir. 

İbn-i ömer'den rivayet edildiğine göre: Peygambe
rimiz, Sahabilerini birbirleriyle kardeş yaptığı sırada, 
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Hz. Ali, gözleri yaşarmış olarak, Peygamberimiz'in yanı
na gelip, "Ya Rasulallah! Sen Salıahnerini birbirleriyle 
kardeş yaptın. Benimle hiçbir kimse arasında kardeşlik 
kurmadın." demiş, Peygamberimiz de ona, "Sen dünyada 
ve ahirette benim kardeşimsin." buyurmuştur. 

MUHACİRLER ARASINDAKİ KARDEŞLİK 

İbn-i Sa'd'iın TabakiWmı tarayarak tesbit ettiğimi-

ze göre: 
1 - Peygamberi.ımz'le Hz. Ali, 
2 - Hz. Ebu Bekir'le Hz. ömer, 
3 - Hz. Osman'la Abdurrahman b. Avf veya Talha 

b. Übeydullalı, 
4 - Hz. Hamza ile Zeyd b• Harise, 
5 - Zübeyr b. Avvam ile Abdullah b. Mes'iıd veya 

Talha b. ÜbeyduBah, 
6 - Sa'd: b. Ebi Vakkas ile Abdurralınmn b. Avf, 
7 - Ebu Ubeyde b. Cerrah ile Salim (Mevla Ebu 

Hazeyfe), 
8 - Said b. Zeyd ile Talha. b. "übeydullah, 
9 - Ubeyde b. Haris lle BiliU b. Rebah, 

10 - Sa'd b. Ebi Vakkas ile Mus'ab b. ümeyr karde§ 
olmuşlardır. 

İbn-i Habib, bu hadisenin Hicret'ten önce Mekke'de 
cereyan ettiğini söyler. 

MUHACİRLERLE ENSAR ARASINDA 
KARDEŞLİK KURULMASI 

Medine'ye Hicret'ten 5 ay sonra, Meseldin yapılmak
ta olduğu sıralarda Mekkeli Muhacirlerle Medineli Müs
lümanlar (Ensar) arasındaki kardeşlik kurulmuştur. Bu 
da Elnes b. Malik'in bildirdiğine göre, Enes b. Malik'in 
evinde olmuştur. 

Enes b. Malik'e göre: Evinde Muhacirlerle Ensar 
arasında Peygamberimiz tarafından iki veya üç kere 
antlaşma yapılmıştır. 

İbn-i E:sir'in rivayetine göre: Peygamberimiz'e, için
de kafur bulunan yeşil bir topra;k çanak getirilip veril
miş, Muhacirlerle Einsar ona ellerini batırmak suretiyle 
andlaşmışlar, merasim sonunda Peygainberirtıiz, Enes b. 
Malik'in annesine, "Ey Ümmü Siileym! Bizim iÇin, onun 
içine biraz hu.rma hoşalı da k!oy." demiştir •. 



'KARDEŞ OLANLARlN SAYISI 

İbn-i Sa'd'a göre: Enes b. Malik'in evinde, ikişer iki
. şer: kardeş yapılan Müslümanların sayısı 45'i :Mekkeli 
Muhacirlerden, 45'i Medineli Ensar'dan olmak üzere 90'dı. 
Onların 50'si Muhacirlerden, 50'si Ensar'dan olmak üze
re 100 kişiyi bulduklarını söyleyenler de vardır. 

İbn-i İshak, Mulıacirlerle Ensar'dan 14 kişinin ismi
ni sayıp, "Rasfılu'lliih'm birbirlerine ~ardeş yaptığı As

. habından bize isiml(;)ri haber verilenler bunlardır." der. 
Belazüri, 22'şerden 44 kişinin;. İbn-i Seyyid, 41'er

den 82 kişinin; Muhammed b. Habib de, 56'şardan 112 
kişinin ismini tesbite muvaffak olmı;ştur. 

Diyar Bekri ise 90 kişinin Isimlerini kitapl~da bula
madığım söyleyerek onlş.rdan ancak 28-30'unun ismini sı
ralamakla yetinmiştir. 

Caetani gibi bazı Batılı tarihçiler, bunu ve Taberi'
nin buna Tefsir'inde temas . ettiği halde Tarih'inde temas 
etmemiş olmasını fırsat bilerek, İslam Tarihinde çok bü
yük kıymeti ve te'siri bulunan bir -hadiseyi küçümseme
ğe ve şüpheli gösterrneğe yeltenmişlerdir. 

İBN-İ SA'D'A GöRE 1\'IUHACİRLERLE ENSAR'DAN 
ARALARINDA KARDEŞLİK KuRULANLAR 

İbn-i Sa'd'in Tabakat'mm &dr gaza.sına iştirak eden 
Muhacirlerle Ensar'a ait cildi başından sonuna kadar 
göz(,len geçirilecek olursa, görülür ki: 

1 - Hz. Ali, Ensar'dan Sehl b. Huneyf ile, 
2 - Zeyd b. Harise, frseyd b. Hudayr İlle, ·· 

3 __; Ebi Merse,d-i Ganevi, Ubooe b. Sarnit ile, 
4 - Meı·sed b. Ebi 1\'le:rsed, Evs b. Sarnit ile, 
5 -·· Ubeyde b. IIa:ri,g, Umeyr b. Humam ile, 
6 ;:.;,;_. T-ufeyl b. Haris, Münzir b. Muhammed ile (İbn-i 

!ıillak'a göre Süfyan b. Nas:r il~), 
7 - Husayn b. Haris, ıtan b. Ancede ile (İbn•i İs

Iıak'a :göre Abdullah b. Cübe;rr ile), . 
8 - lViıstalı b. Vsase, Zeyd b. Müzeyyen ile, 
9 - Hz. Osman b. Mfan, Evs b. Sabit ile, 

10 -Ebu Huzeyfe,b. Utbe, Abbad b. B~r ile, 
11 - Salim Mevıa Ebi·. Huzeyfe~ M~z h. M'ais ile, 
12 - Abdullah b. · Calış, Asım. b. sabit ile, 
13 - Şüca b. Vehb, Evs :b. Havliy ile, . 
14 - Mumiz b. Nadle, Umare b. Hazm ile, , 
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15 - Utbe b. Gazvan, Ebu Dücane SimQk b. HAreşe 
ile, 

16 - Habbab Mev:ıa. Utbe, Tenıim Mevıa Hıriş b. 
Sımıne ile, 

17 - Zübeyr b. Avvam, Ka'b b. Malik ile (İbn-i İs
hak'a göre Selerne b. Selitme ile), 

18 - Hatıb b. Ebi Beltea, Ruhayle b. Halid ile (İbn-i 
İshiik'a göre, Üveym b. 8aide ile), 

19 - Mus'ab b. Umeyr, Ebu Eyyub-iı Ensari ile (ve-
ya Zekvan b. Kays ile), 

20 - Suveybit b. Sa'd~ Aiz b. Mais ile, 
21 - Tuleyb b. Umeyr, Münzir b. Am:r ile, 
22 - Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Rebi' ile, 
23 - Sa'd b. Ebi Vakkas, Sa'd b. Muaz ile, 
24 - Umeyr b. Ebi Vakkas, .Ann- b. Muaz ile, 
25 - Abdullah b. Mes'ud, Mua.z b. Cebel ile, 
26 - Mıkdad b. Amr, Cebbar b. Salır ile, 
27 - Ilahbab b. Erett, Cebr b. Atik ile, 
28 - Umeyr b. Aınr, Yezid b. H.aris ile, 
29 - Mes'ud b. Rebi', Ubeyd b. Teyyihfuı ile, 
30 - Hz. Ebu Bekir, Haric.e b. Zeyd ile, 
31 - Talha b. Ubeydullah, Übey b. Ka'b He, 
32 - Suheyb b. Sinan Haris b. Sımme ile, 
33 - Amiı· b. Fiiheyre, Haris b. Evs ile, 
34 - Bilin b. Rebah, Ebi Rüveyha ile, 

35 - Ebu Selerne b. Abdü'l-Esed, Ensar'dan Sa'd b. 
Haysem.e ile, 

36 - Erkarn b. Ebi'l-Erkam, Ensar'dan Ebu TaUıa 
Z~yd b. Sehl ile, 

37 - Şemnıas b. Osınan~ Hanzala b. Ebi Amr ile, 
38 - Aııımar b. Yasir, Huzeyfe b. Yernan ile (veya 

Sabit veya Zekvan b. Kays ile), 

39 - Muattib b. A vf, Salebe b. Hatıb ile, 
40 - Hz. Ömer, Uveym b. 8aide ile (İbn-iı İshak'a 

göre İtban b. Malik veya Muaz b. Mra ile), 

41 - Zeyd b. Hattab, Ma'iı b. Aclan ile, 

42 - Said b. Zeyd, RMi' . b. Malik ile, 

43 - Amir b. Rebia, Y ezid ·b. Münzir ile, 

44 -Akıl b. Ebi Bükeyr, Mübeşşir b. Abdülmünzir 
ile (veya :Mücezzer b. Ziyad ile), 



ile, 

45 - Halid b. Ebi Bükeyr, Zeyd b. Desine ile, 
46 - İyas b. Ebi Bükeyr, Jmris b. Hazerne Ne, 

47 ...;.__ Amir b. Ebi Bükeyr, Sabit b. Kays b. Şenımas 

48 - Vakıd b. Abdullah, Bişr b. Beril.' lle, 
49 - Huneys b. Huzafe, Ebu Abs b. Cebr lle, 
50 - Osman b. Maz'un, Ebü'l-Heysem b. Teyyihan lle, 

51 - Abdullah b. Maz'fm, Sehl b. Ubeydullah lle, 
52 - Saib b. Osman, Harise b. Süraka ile, 
53 - Mamer b. Haris, MOO.Z b. Afra ile (veya Muaz 

b. Haris ile), 
54 - Ebu Sebre b. Ebi Rühm, Selerne b. Selitme lle, 
55 - Abdullah b. Mahreme, Ferve b. Amr ile, 
56- Vehb b. Sa'd, Süveyd b. Amr lle, 
57 - Ebfı. Ubeyde b. CerraJı, Muhammed b. Mesleme 

Me (İbn-i İshak'a göre Sa'd b. Muaz ile), 
58 - Safvan b. Beyza, Rafi' b. Muaiia lle, 

59 - Hz. Hamza b. Abdülmuttalib, Külsiim b. Hidm 
(veya başka birisi) ile, 

Dalıa soıırn da: 
60 - Ca'fer b. Ebi Talib, Muaz b. Cebel lle, 
61 - Sebnan~ı Farisi, Ebu'd-Derdfi' ile, 

62 - Ebu Zerr-i Gıfari, Münzir b. Amr ile 
kardeş ollmuşlardır. 

KURULAN KARDEŞLİKTEN DOGAN VARlS OLMA 
HüKMÜNÜN KALDmlLMASI 

Bu kardeşliğin mirasa ait hükmü, Bedir gazasından 
sonra inen, " ... Htsımlar, Allah'ın Kitabmca, biribiıine 

daha yakındırlar .. .'' (Enfal: 75) Ayetiyle neshedildi. 

İbn-i Abbas'a göre: Kur'an-ı Kerim'de yeminierin 
bağladığı bildirilen kimselerden maksat, Muhacirlerle En
sar olup Muhacirlerin Medine'ye geldikleri sıralarda ku
rulan kardeşlik sebebiyle Muhacirler, Ensar'a, hısımla
rından önce, varis olurlardı. Fakat yeminlerden doğan bu 
varislik, "Erkek, kadın, her birisi için . baba ve ananın, 
yakın hısımiların terekeleırindien die varislel" yaptık. .. " 
(Nisa': 33) Ayetiyle, kaldırılıp, din kardeşliği, yalmz yar
dıma, yedirip içirmeğe, bir de öğüt'e munhasır kalm,ıştır. 
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ENSAR'IN MÜSAFİRPERVERLİGİ VE FADAKARLIGI 

M,uhacirlerle Ensar arasında kurulmuş olan kardeş
liğin çok büyük te'siri ve faydası görüldü. 

Zaten, Medineliler, Muhacirleri, Medine'ye daha ilk 
geldikleri gün, evlerine indirmek, ağırlamak için birbir
leriyle yarışa· girmişler, anlaşaınadıkları, onları paylaşa
madıkları için, iki okla kur'a çekişınedikçe, Muhacirler
den hiçbirisi, Erısar'dan hiçbirinin evine inemeınişti. 

Ensar'ın, Peygamberimiz'i misafir etmek hususun
daki istek ve tehalükleri daha büyüktü. Peygamberimiz, 
ancak, "Ben, bu gece, Abdülmuttaliıb'in dayılan olan Nec
car oğulılarma ineooğim!" demek suretiyle onları teskm 
edebilmiş, Ebu E!yylib-i Ensari'nin evine de Neccar oğul
larının aralarında çektikleri kur'a neticesinde gidebil
mişti. 

Ensar, bu kadarla da kalmadılar: "Ya Rasula'llah! 
Hurınalıkla.."'lmızı da Muhacir kardeşlerimizle aramızda 
bölüştür!" dediler. Peygamberiıniz: "Hayır, Öyle olmaz!" 
dedi. Bunun üzerine, Ensar, Muhacirlere, "Öyle ise, tirnar 
ve sulama zahmetini siz üzerinize alınız da sizi hurma 
mahsUlüne ortak yapalım." dediler. İki· taraf da, "İşit
tik ve itaat ettik!" diyerek Peygamberimiz'in bu yoldaki 
tensibine razı oldular. 

Peygamberimiz., Balıreyu arazisini parça parça ayır
mış ve dağıtmak üzere önce, Ensar'ı çağırınıştı. Ensar: 
"Muhacir kardeşlerimize bunun bir mislini ayırmadıkça 
olmaz!" dediler. 

Bunun üzerine, Peygamberimiz; "Siz, mademki ol
maz dediniz (Muhacir kardeşlerinizi kendinize ·tercih et;. 
tiniz) o halde, Kevser havuzmıoo bana kavuşuncaya ka
d~r, salırediniz! Çünkü, benden sonra size, başkalarımn 

tercih edileıcıeği bir zaman, gelooektnr!" dedi. 

MUHACİRLERİN EVLERE ONAR ONAR 
YERLEŞTİRiLMESi 

Peygamberimiz, Muhacirleri, Medine'li Müslümallla
rın evlerine onar onar yerleştirmişti. On kişi, bir koyunun 
sütunü bölüşüp içerlerdi. 

SNDb~ REBİ'İN, ABDURRAHMAN b. AVF'A 
Y APTlGI. TEKLIF 

- -

.. Mekkeli Muhacirlerden Abdurrahman b. A:vf der ki: 
?:$iz, ~ediD:e'ye hicret edip geldiğimiz' sıralarda, RasG.-



lu'llah, benimle Sa'd b. Rebi' arasında kardeşlik kurmuş
tu. Bunun üzerine, Sa' d b. Re bi': Ben, mal bakımından, 
Ensar'ın en zenginiyim, malımın yarısını sana ayırdımı 
Sonra, bak! İki kadınımdan hangisini dilersen, onu, se
nin için boşarım! İd d eti geçince, onunla da evlenirsin! 
dedi." 

Abdurrahmi'm b. Avf ona, "Allah, kadınım, malını 

sana mübarek ve hayırlı eylesin. Benim, onlara ihtiya·· 
cıın yok! Sizin, içinde alışveriş yapılan çarşımz nerede
dir? Sen, beni yarın sabaha çıkınca, oraya bir iletiver, 
yeter!" dedi. Sa! d de onu Kaynuka çarşısına götürdü. 
Abdurrahman b. A vf, orada ham yağla k eş (yoğurt ku
ru su, çöl'ı:elik) alıp satmağa başladı. Çok geçmeden, epey
ce bir kazanç sağladı. Bir gün, Peygamberimiz'i ziyarete 
geldi. Üzerinde (yeni evlenenlere mahsus) zağferan eseri 
vardı. Peygamberimiz ona, "Evle:ndi:n mi?" diye sordu. 
Abdurrahman da, "E,vet!" dedi. Peygamberimiz, "Kimin
le evlendin?" dedi. Abdurrahman, "Ensar'dan bir kadın
la." dedi. Peygamberiıniz, "Ne kadar mehlir verdin?'' di
ye sordu. Abdurrahman b. Avf, "1 çekirdek (5 dirhem) 
ağırlığında altun." dedi. Peygamberimiz; "Bir ko:yun kes
mek silıetiyle olsun velime (düğün yemeği) de yap!" dedi. 

Abdurrahman b. A vf, kısa bir zamanda çok zengin 
olmuştu. "Taşa uzansam, altmda ya altuna, ya da gümü~ 
şe rasladığımı görürüro!" derdi. 

Kaynal{lar: 

İbn-i İshak, İbn-i Hişam - Sire 
İbn-i Sa'd - Tabalil:tl; 
İbn-i Habib ~ 1\luhabber 
Ahmed b. Hanbel ., Müsned 
Bu.hari - Sa!illı 

Müslim - Salıili 

EbU :Davud .., Sünen 
Tirmizi .., Sünen 
Belazüı·i - Ensab 
Taberi - Tefsir 
İbn-i Abdu'l-Ber ., İstialı 
Süheyli - Ravd 
İbıl-1 Seyyid ~ Uyfı.n 
Diyarbekri .., · Haınis 
Halebi ... İnsan. 
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