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HZ. PEYGAMBER'iN A.S. iTTiFAK, TEMiNAT VE 
ANTLAŞMALARlNDAKi DiPLOMATiK TAKTİKLER 

Doç. Dr. Selahattin POLAT 

Tarih boyunca devletlerarası münasebetlerde antla~malar 

önem itibariyle sava§tan sonra ikinci sırayı te§kil eder. Bu yüzden 
tarihin seyri savaş ve antlaşmalarla tayin edilmiştir dersek aşırı 

bir hükme varmış sayılmayız. 

Hz. Peygamberin antlaşmalarında hangi gayeleri esas aldığı
nı tesbit edebilmek, O'nun diplomasisine hakim olan ruhu ve te
mel ilkeleri bilrneğe bağlıdır. İslam toplumunun müess1si ve lide
ri olarak O'nun amacı, ilahi talimatların kendi toplumunda ya
şanmasına zemin hazırlamak ve getirdiği mesajı mümkün oları 

her vesileyle temas kurabildiği fert ve toplurnlara ula~tırmaktır. 
Onun antıaşmaları da her şeyden önce bu açıdan değerlendiril
melidir. O, başka bir s:yasi ünitenin içişlerine müdahale ederek 
sömürmek veya antlaşmalar yoluyla paktıar oluşturarak insanlar 
üzerinde hegomanya kurmak yahut da anlaşmaların sağladığı 

güvenlik ortamında gününü gün etmek sevdasında değildi. Çün
kü o, rahat, rehavet ve maddi hazları hayat amacı haline getiren
lerden değildi. Belki O, anlaşmalann sağladığı huzur ve güven or
tarmnda islami tebliğin daha etkili olacağım biliyordu. Dinin her 
şeyden önce bir inanç sistemi olması ha:Sebiyle toplurnlara ancak 
fertlerin kalbinden girilebilirdi. Bu yüzden O, tebliğine ve daveti
ne engel olmayanlara veya bu amaçla fitne çıkarmayanlara hiçbir 
zaman zor kullanmamış veya savaş açmarnış, bedenierin değil gö
nüllerin sultanı olmayı e:Sas almıştır. Kur'an-ı Kerim'deki «Dinde 
zorlama yoktur» (ı) hükmü de bunu gerektiriyordu. Zor kullana
rak bir inanç veya ideolojiyi insanlara benimsetmeye çalışmak ve
ya baskı ile kafaların içini şekillendirmek isternek münafıkların 

1. Bakara : 256. 



sayısının artmasından başka bir işe yaramaz. O halde islam niçin 
cihadı farz kılmıştır? Cihad, insanlara ilahi mesajın ulaşmasına 
engel olan ortamların izalesi ve kişilerin baskı ve endişelerden 

uzak, aklı selirole islamı tanıyabilecekleri, hür iradeleriyle tercih 
yapabilecekleri zeminleri oluşturmak içindir. Öte yandan cihad, 
islam dininin teorik bir mesaj olmaktan çıkarılıp, uygulanan, 
müşahhas ve pratik bir sistem olarak sunulmasına imkan verir. 
Nihai amaç yeryüzünde adaleti ikame etmektir. Çünkü Kur'an-ı 
Kerim'de «Ey İman edenler, adaleti ikame edenler ve Allah için 
şahitler olun «Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten uzaklaştır
masJn» (2) buyurulmuştur. Bütün bunlara rağmen islamı kabul 
etmeyenler, islam aleyhtarı faaliyetlerde bulunn1amalan kaydıy
la zimmi, müste'men veya muahid statüsünde İslam toplumuna 
katılabilir ve bütün insan haklarından yararlanırlar. 

İBlami tebliğe ve insanlığın yüce değerlere ulaştırılmasına en 
uygun zemin olduğu içindir ki Hz. Peygamberin siyasetinde sulh, 
her zaman esas olmuştur. Savaş ikinci planda gelir. Sulhun esas 
olması şu Kur'an ayetleriyle hükme bağlanmıştır: nSizinle din hu
susunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyi
lik ve adaletle muamele etmenizden Allah sizi menetmez.» (3). 
«Eğer düşmanlar) barışa yanaşırıarsa sen de yanaş, Allah'a gü
ven ve dayan. Çünkü herşeyi hakkıyla işiten ve bilen O'dur.» ( 4). 
Fakat Hz. Peygamber A.S. sırf sulh temini için tebliğ ve davet 
görevinde en ufak bir ihmalde bulunmamış, Onun için Sulh baş
lıbaşına hayat amacı olmamıştır. Yine karşı t araf boızinadıkça 

daima antlaşmalarına sadık kalınıştır. Çünkü Kur'an~ı Kerimin 
müteaddid ayetlerinde antlaşmalara sadakat emredilmiştir (5). 

Bununla birlikte Allah tarafından uyarılmış, anlaşmalara gü
venerek düşmanı murakabe etmekten vazgeçmemeGi hatırlatıl

mıştır: «Allah ve Hasulunun katında müşriklerin nasıl ahdi olur?n 
(5) «Küfür önderleriyle savaşın. Çünki onların yeminlerine sada
katleri yoktur. Belki son verirler.» {6) ayetleri bunu ifade eder. 
Hz. Peygamberin antlaşmalı kabHelere karşı bazı taktikler uygu
laması bu ihtiyat anlayışından kaynaklanmaktadır. Yoksa aldat-

2. Maide : 8. krş : Maide : 135. 
3. Mümtehıne : 8. 
4. Enfal : 61. 
S. Bkz : Nahl : 91-2, İsra : 34, Tevbe : 4-7, Enfal : 58. 
6. Tevbe : 7. 
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ma amacıyla art niyetli olarak anlaşma yapmı.ş olmasından değil
dir. 

Rasulullah'ın antlaşmalarındaki taktikleri kavramak ıçın 

Onun resmen islam devletinin başkanı olduğu Medine dönernıni 

incelemek yeterli değildir. O, kurulu bir devletin başına geçmemış, 
kargaşanın kol gezdiği bir ortamda, geleneksel dev !etlerden far k
lı bır inanç devleti kurmuştur. Bu devletin temelleri Mekke dö
nemindeki faaliyetlerle atılmıştır. Bu yüzden biz O'nun, henüz 
devlet statüsü kazann1amış bir toplumun lideri olarak yaptığı an
laşmaları ve anlaşma arayışlarını da ele alacağız. 

Bu arada akıllara gelebilecek bir soruya açıklık kazandırmak 
istiyoruz. Hz. Peygamber genellikle iH'ıhi irşad ve yönlendirme ile 
hareket ettigine, idare ve tebliğdeki başarısı sadece zeka ve yete
neğinin malısulu olmadığına göre Onun siyasi taktiklerini niçin 
inceleme ihtiyacı duyuyoruz? Biz doğrudan ilahi yönlendirmeden 
mahrum olduğumuzu gözönüne alırsak onu örnek almamız nasıl 

mümkün olacak? Bu soruyu değişik açılardan cevaplandırmak 

nıümkün olmakla birlikte kısaca şunu belirtelim ki, O'naı vahiy 
yoluyla doğrudan ulaşan ilahi irşad, dalaylı olarak bizim için de 
irşaddır. Bu durum O'nun davranışlarını daha fazla incelememizi 
gerektirir. Çünki hiçbir faniye tabi olmakla hatadan emin olama
yız. Bunun tek istisnası masum olan peygamberlerdir. Peygambe
ri anlamada hata etmemek kaydıyla örnek almakla en doğru 
yolu seçtiğimizden emin olabiliriz. Ayrıca Hz. Peygamber vahye 
mazhar olmasına rağmen beşerüstü bir varlık gibi davrarunamış, 

sebeplere yapışmış, tedbirler almış, planlar yapmış, ashabıyla is
ti.şare ve tartışmalar yapmış, zaman zaman davranışlarının gerek
çelerini açıklama ihtiyacı hissetmiştir. Böylece örnek olmanın ge
reklerini yerine getirmiştir. İşte bu yüzden, kendisine uymamız 
Kur'an hükmüyle emredilmiş olan önder bir beşerin hayatını, 
kendimiz için hayat düşturları çıkarmak için inceliyoruz. 

Hz. Peygamber, peygamberliğinin ilk günlerinde inen «Yakın 
aşiretini inzar et (İslama davet et, davetini kabul etmezlerse baş
larına geleceklerle onları korkut) (8) ayetine uyarak yakından 
uzağa doğru davetine başladı. Tek tek veya toplu halde bütün 
Mekkelilere tebliğini ulaştırdı. Bu arada Mekke'nin bir ticaret ve 

7. Tevbe : 12. 
8. Şuara : 214. 
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kültür merkezi olmasının bütün avantajlarını değerlendirdi. Mek· 
ke ve çevresinde kurulan panayırlara katılarak dışandan Mekke
ye gelenleri de islama da vet etti. İşte bu noktada bir davranışı 
dikkatlerimizi çekmektedir. Mekke'deki bütün davet çalışmaları
na rağınen Kureyşin inadım kıramayınca, faaliyetlerini Mekke dı
şından gelenlere teksif etmeye başladı. Çünki davet ettiği akide
nin Mekke'de kök salamıyacağını anlamıştı. Bu yeni din, Kureyş 
ileri gelenlerinin kurnıuş oldukları menfaat çarklarını, alıştıkları 

lüks ve refahı tehdid ediyordu. İslamiyet haktan, hukuktan, insan 
ların eşitliğinden, sosyal sistemlerinin ayrılmaz parçası olmuş 

putlarımn hiçliğinden bahsediyordu. Ayrıca Kureyş, tekelindeki 
uluslararası ticaret sebebiyle bütün arap yarımadasının ekonomik 
hakimiyetini, Kabe ve içindeki putlar vaBıtasıyla da bütün arapla
rın dini liderlığini eline geçirmişti. Kureyş'e ters düşen bir kabile
nin hemen hemen hayat hakkı kalmazdı. Bu sebeple Kureyş'in is
lamiyete karşı açık tavır alışı diğer kabUelerin de islamı kabulden 
çekimnelerine neden oluyordu. Bu şartlar altında Hz. Peygamber-
in Mekke'de kalarak ve Kureyş'in gözü önünde dışa açılması ve 
d1şarıdan gelenleri davet etmek suretiyle Arap yarımadasının li
deri Kureyş'e karşı bir güç oluşturması imkansız gibiydi. Bu şart
lar al tın da en isabetli yol Mekke dışında bir üs temin ederek ora
da kökleşmek, organize bir güç teşkil etmekti. İşte Hz. 
Peygamberin dışarıdan gelen kabilelerden himaye istemesi bun
dandır. İbn-i Hişam'ın naklettiğine göre hicretten üç yıl önce 
Mina'ya gitmiş, hac için gelen bütün kabilelerle ayrı ayrı görüş
müş, islama davet etmiş «Beni dinleyin, iman edin, himaye edin 
ki Allah'ın gönderdiklerini size anlatayım» demiştir (9). Bu ifa
deleri, açıkça istediği himayenin şahsı için olmayıp getirdiği ila
ği ilahi meeaj için olduğunu gösteriyor. M. Hamidullah, İbni Hi
şam'ın ieınini verdiği bu kabHelerin yerleşim merkezlerini harita
dan tek tek ineelediğini ve Ara b yanmadasının her bölgesinden 
kabile bulunduğunu, böylelikle mesajını bütün Arabistan'a duyur
duğunu belirtiyor (lO). Bütün bunlar Onun güvenli bir üs aradığı
nı gösteriyor. İşte Habeşistan'a yapılan hicret de uygun bir faali
yet merkezi arama faaliyetleri çerçevesinde mütalaa edilmelidir. 

HABEŞİSTAN' A Hİ C RET 

Habeşistan hicreti Rasul ullah'ın Me kk e dönemi da vet siyase-

9. İbnu Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, Tahkik : Mustafa es-Seka, İbrahim 
el-Enbari, Abhafız Şilbi, Mısır-1355/1936, I-IV, 1/63-69. 

10. Hamidullah, Muhammed, İslam Müeseseleri, 49. 
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tinin çok öneınli bir odak noktasım teşkil eder. Bu hicret olayını 
dikkatle incelediğimizde uzak görüşlü bir devlet kurucusuyla kar
şı karşıya olduğumuzu anlarız. Olaya sathi olarak bakanlar ve 
kaynaklardaki verileri dikkatle tahlil etmeyenler bu hicretin sa
dece Mekke'lilerin işkencelerinden kurtulmak için yapıldığını sa
nabilirler .Şayet öyle olsaydı bu kafilede zayıf ve kimsesiz müıslü
manların bulunması gerekirdi. Halbuki durum tam tersi idi. Özel
likle ilk muhacirler, Kureyş'in ileri gelen ailelerine mensuptular 
ve daha sonraki yıllarda islam tarihinde önemli fonksiyonlar icra 
edecek olan kişilerdi. Bunlar: Hz. Osman ve hanımı Rukıyye 

(Peygamberimizin kızı), Ebu Huzeyfe b. Utbe ve karısı Sehle, Zü
beyr b. Avvam, Mus'ab b. Umeyr (Soyu Haşim'de Peygamberimiz
le birleşir. Kureyşin eşraf ve zengin ailelerinden birinin 
oğluydu.) Abdurrahman b. Avf, Ebu Selerne el-Mahzumi ve karı
sı Ümmü Seleme, Osman b. Maz'un, Amir b. Rebia ve karısı Leyla, 
Ebu Bera b. Ebi Rehm (Annesi Rasulullah'ın halasıdır), Hatıb b. 
Amr, Süheyl b. Beyda, Abdullah b. M0sud, Cafer b. Ebi Talib. Bun
lar ilk muhacirlerdi. Daha sonra hicret edenlerle birlikte ıSayıları 
83 erkek ve ı3 kadına ulaştı. İ. Hişam bunların hepsinin de isim
lerini zikreder (ı ı) . 

Görüldüğü gibi bunlar arasında şiddetli işkencelere maruz 
kalan Bilal, Habbab, Amınar, Suhayb, Ebu Fükeyhe, Yasır, Lü
beyne (r.a) gibi zayıf ve kimsesiz müslümanlar yer almamakta
dır. 

Hz. Peygamberin Mekke dışındaki kabilelerden ve Taif gibi 
güçlü toplumlardan istediği himaye talebleri karşılıksız kalınca, 

İslamiyetın kapalı bir çevrede donup kalma tehlikesi başgöster
mişti. Baskılar sonucu mü'minlerin güçleri ve sabırlan tükenebi
lirdi. 

Mekke'de nazil olan bazı ayetlerde, Allah'ın arzının (yeryü
zu) geniş olduğu şeklinde ifadeler kullanılmış olmasının, islami
yetin kökleşebileceği emin yerler arama mesajı verdiği de düşünü
lebilir (13). Hz. Peygamber'in ashabına, Habeşistan'a hicret etme
lerini tavsiye ederken kullandığı ifadeler de bunu tekid etmekte
dir: <<Habeş ülkesine gitseniz. Oranın kralının katında ve ülkesin-

lL İbni Hişam, 1/344-5. 
12. Bu 83 kişinin toplu listesi için bkz : İ. Hişam, 1/346-353. 
13. Ankebut : 56, Zümer : 10. 
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de kimseye zulmedilmez. Orası sıdk (doğruluk) ülkesidir. Belki 
Allah bulunduğunuz durumdan bir çıkış yolu nasibeder.» (14). 

Birinci hicret kafilesinde az sayıda kişinin bulunup, çoğunlu
ğun daha sonra gitmesi, ilk grubun orada bir ön yoklama yapıp 

emniyet açısından müsaid olup olmadığını kontralle görevlendi
riimiş olmalan ihtimaline ağırlık kazandırıyor. İlk kafile ile Hz. 
Peygamber'in Necaşi'ye gizli ve özel bir mesaj göndermiş olma ih
timali de kuvvetlidir. lİeride böyle bir mektubtan bahsedeceğiz. 
Hernekadar Habeşistan muhacirlerinin, Mekkelilerin İslamı kabul 
ettikleri şeklinde haber alınca geri döndükleri biliniyorsa da (15) 
bu durum Habeşistan hicretinde üs arama veya bazı seçkin müslü
manları muhtemel risklerden uzak tutma gibi amaçların bulun
madığına delil oln1az. Mekke'deki şartların değişmesinden dolayı 

Habeşistan üssünden vazgeçilip faaliyetlere Mekke'de devam edil
mesi düşünülmüş olabilir. Ayrıca bu geri dönüşte Raululluh'la ye
niden bir durum değerlendirmesi yapma gayesi de bulunabilir. 
İbni Hişam'ın naklettiğine göre Habeşistanda, Necaşi'yi tahtından 
indirmek üzere isyan çıkmış, bu olay müslümanlara çok korkulu 
dakikalar yaşatmıştır. Bu olay esnasında Neca,şi bir gemi hazırla
tarak ınuhacirleri bindirmiş ve içinde beklemelerini, kendisi yeni
lirse bu gemi ile memleketlerine dönmelerini istemiştir ( 16) . M ek
ke'ye geri dönüşte ortaya çıkan bazı riskler ve yaşanan tecrübeler
de etkili olmuş olabilir. 

Habeşistan hicretinin önemli strateji hesapları ta.şıdığının di
ğer bir delili de müşriklerin gösterdikleri şiddetli tepkidir. Habe-
şistan'la çok sıkı diyalogu olan en usta diplomatlarını çok kıy

metli hediyelerle göndererek muhacirleri geri istemişlerdir. Şa

yet oraya 'gidenler zulumden kaçan güçsüzler olsaydı Mekkelilerin 
sadistçe zulum zevklerini tatmin edebilecekleri pek çok güçsüz 
müslüman Mekke'de ellerinin altındaydı. Onların bu telaşı, İsla
miyetin kontrollarından uzak bir yerde kökleşip gelişerek kendi
lerine karşı bir güç haline gelmesinden endişe etmelerinden kay
nakJanmıştır. Yani bu hicretteki stratejiyi çok iyi anlamış olma
lıydılar. 

Acaba Rasulullah, ashabının Habeşistan'da emniyette olacak
rını garantilerneden bu hicreti tavsiye etmiş olabilir mi? Rasulul-

14. i. Hişam, 1/ 344. 
15. A.e., 2/ 3-8. 
16. A.e., 1/ 365. 
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lah'ın ashabının üzerine titrediğini ve bu m~hacirlerin islam ce
maatının güzide kişileri olduğunu gözönüne alırsak, onların em
niyetinden emin olduktan Gonra hicret kararı verdiği sonucuna 
vanrız. Hatta bizce, ashabının seçkinlerinden bir grubu Mekke'de
ki muhtemel risklerden uzak tutmak için emniyet tedbiri olarak 
bu hicrete karar vern1iş olma ihtimalini de düşünmek gerekir. Ha-· 
beşistan'ın Mekke ile çok sıkı ticari bağları vardı. Bu yüzden Hz. 
Peygamberin orası hakkında bilgi almak veya yetkili kişi

leriyle diyalog kurmak için zorluk çekmesi gerekmezdi. Necaşi-

nin, Cafer b. Ebi Talib'den, Kur'anın Hz. İsa hakkındaki beyanla
rını dinlemesi üzerine «Hz. İsa· bu dediklerinden başka bir özelliğe 
sahip değildir» ( 17) demesinden de anlıyoruz ki O, hristiyanlığın 
asli ve bozulmamış şekline yakın bir inanca sahipti. Bu inançtaki 
bir kişi İslamın getirdiği inanç sistemini daha kolay beniınserdi. 
Hicret için böyle bir hükümdarın ülkesinin ~Seçilmesinin ne kadar 
isabetli olduğu ortaya çıkıyor. Bu da bize Hz. Peygamberin, Neca
şi ve ülkesi hakkında çok sağlam bilgiler edinerek bu hicrete ka
rar vermiş olacağını gösteriyor. Ayrıca Necaşi'nin, Rasulullah'ın 

davet mektubuna cevaben yazdığı bir mektupla islamı kabul et
tiğini biliyoruz. Fakat bu davet mektubu muhacirlerle birlikte mi 
gönderildi, yoksa H. 7. yılda diğer hüküındar lara yazılan mektup
larla birlikte mi yazıldı? Bizce birinci ihtimal ağır ba6ıyor. Elimiz
deki Neca.şi'ye yazılan mektupların birinin sonunda, <<Sana arn
canun oğlu Cafer'i bir grupla birlikte gönderiyorum. Onları ağır
la» denilmektedir (18). Hernekadar M. Hamidullah bu kısmın 

ıncktuba sonradan eklenmiş olma ihtimalini tercih ediyorsa da, 
Rasulullah'ın muhacirlerle birlikte, hem islama davet eden hem 
muhacirleri tavsiye eden bir mektup göndermesini imkansız gör
memizi gerektirecek bir durum yoktur. Necaşi'nin müslüman ol
duğunda şüphemiz yoktur. Çünki Hz. Peygamber H.7. yılda Neca
şi'nin öldüğü gün, durumu müıSlümanlara haber vermiş ve gıya
bında cenaze namazı kılmıştır (19). Fakat ne zaman müslüman 
olmuştur? Bizce Neçaşi'nin, ilk muhacirlerin götürdüğü davet mek
tubu üzerine müslüma:ç. olduğu ihtimali daha kuvvetli görünüyor. 
Hatta Necaşi'nin, muhacirlerin gelmesinden çok önce müslüman 
olmuş olma ihtimali de mevcuttur. İbni Hişam'ın belirttiğine gö ... 
re Hz. Peygamberi'in bi'seti etraftan duyulunca Habeşistan'dan 

17. A.e., 1/361. 
18. Hamidullah, Muhammed, el-Vesaiku's-Siyasiyye li'l-ahdi'n Nebavi ve'l

hılafeti'r-Raşide, Beyrut, 1966, Nr : 21 deki mektupta «Amcamoğlum Ca
ferle birlikte bir grup gönderiyorum. Onları ağırla» ifadesi vardır. 

19. Buhari, Cenaiz, 4,5,61, Nesai, Cenaiz, 72. 
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20 kişi Mekke'ye gelip Hz. Peygamberle görüşmüşler, kur'an'dan 
bazı ayetleri dinlemişler ve müslüman olmuşlardır. Kasas suresi 
52-55 ayetlerinin bunlar hakkında indiği belirtilir. Zühri de bu 
ayetlerin Necaşi ve arkadaşları hakkında indiğini söyler (20). Bu 
rivayetleri birleştirince bu yirmi kişinin Neca.şi tarafından Mek
ke'ye gönderilmiş olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Necru:ıi 

hıristiyanlığın asli şekline yakın bir inanca sahip olduğuna göre 
İncil'de geleceği belirtilen son peygamberi bekliyenlerden olmalıy
dı. Bunun için Hz. Peygambere ve davet ine ilgi duyması ve bu ko
nuda araştırmalar yaptır1nası gayet normaldir. Bütün bunlar, 
Hz. Peygamberin Hicret için Habeşistan'ı 5eçerken çok dikkatli 
araştırmalar yaptığını ve bu seçiminde son derece isabetli ve uzak 
görü.şlü davrandığını gösterir. Ne Arabistan'daki herhangi bir ka
bile ne de çevredeki İran ve Bizans hakimiyeti altındaki herhan
gi bir yer hicret için Habeşistan kadar emin ve uygun olamazdı. 
N eti ce olarak diyebiliriz ki Hz. Peygamber'in ashabını N eca.şi ile 
anlaştıktan sonra gönderdiğini düşünmek akla daha uygun geli
yor. 

Habeş muhacirleri, Medine'nin bir üs ve hicret merkezi ola
rak illtaya çıkmasına kadar orada kaldılar. Bir kısmı hicretin ilk 
yıllarında Medine'ye geldi bir kısmı ise H.7. yıla, yani Medine'de 
yahudi probleminin halledilmesi ve Hudeybiye sulhunun imza
lanmasına kadar Habeşistan'da kaldılar. Yine bu da Habeşi5tan 
ın bir zulumdan kaçış yeri olmadığını ve Hz. Peygamberi'in Mek
ke'deki durumu sağlamlaşıncaya kadar bazı sahabelerini orada 
tutmak istediğini gösteriyor. Şu halde diyebiliriz ki Habeşistan ön
ce bir üs olarak denenmiş, Hicretten sonra da gerektiğinde kulla
nılabilecek ihtiyat! bir merkez olarak muhafaza edilmiştir. 

AKABE BİATLARI .. 

Medine'de araplarla yahudiler birlikte yaşarlardı. Şehrin 

arap asıllı iki kabilesi olan Evs ve Hazreç sürekli birbirleriyle sava
şırlardı. Yahudiler bu iki kabilenin birleşerek kendilerine karşı bir 
güç olmalarını önlemek için, sürekli olarak aralarındaki hüsumeti 
körüklerler ve bu sayede sürdürdükleri ticaretre büyük 
kazançlar elde ederlerdi . Yahudiler araplara devamlı ola
rak, kendilerinden bir peygamber geleceğini, putperestleri 
öldüreceğim söylerlerdi. Yahudilerin etkiıSİyle Medine arap
ları da bu peygamberi bekliyorlardı. Aralarındaki müca-

20. İ. Hişam, 2/ 32-3. 
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delede Hazreçlilere karşı Kureyş'in desteğini almak üze
re Mekke'ye giden Evsli İyas Muaz, Rasulullah'la görüşüp n1üs
lüman olmuştu. Medineli ilk müslüman oydu. Medineliler bi'setin 
ilk günlerinden it ibaren İslam davetinden haberdardılar. Ayrıca 
Hz. Peygamber'in dedesi Haşin1, Medine'nin Neccar oğulları kabi
lesinden Selma bintu Amr isimli bir kadınla evlenmiş bu kadından 
Abdulmuttalib doğınuştu. Bu yüzden Hz. Peygamberin Medine'de 
akrabaları da vardı. Hz. Peygamberin kervan tıcareti ile uğraş

tığı yıllardan Medine'de bazı dc•st ve tanıdıklan da bulunuyordu. 
Yani Medineliler Hz. Peygamberi iyi tanıyorlardı. Evs ve Hazreç 
aralarında cereyan eden Buas harplerinde birbirlerine çok ağır za
rarlar vermişlerdi. Artık aralarındaki çekişmelerin anlamsızlığını 
düşünüyorlardı. Her iki tarafın da itaat edebileceği bir liderin em
ri altında birleşmeyi düşünmeye başlamışlardı. İşte bu lider ara
yışının ileride Hz. Peygamberin başkanlığında Medine devletinin 
kurulmasında önemli ölçüde kolaylaştıncı bir rolü olmuştur. 

Medine'de bu şartlar hüküm sürerken Hac mevsiminde Mek
ke'ye giden bir grup hazreçli Hz. Peygamberi'in davetine muha
tap oldular. O, her hac mevsiminde yaptığı gibi çevreden gelen ka
bilelerin hepsini İBlama davet ediyordu. Medineliler Hz. Peygam
ber'i dinleyince «Bu, yahudilerin haber verdiği Peygamber. Onlar
dan önce Ona biz tabi olalını» dediler. Bunlar altı kişiydiler. Me
dine'ye dönünce halka islamiyeti anlattılar. 

Ertesi yıl Medine'li n1üslümanlardan oniki kişi Mekke yakı
nındaki Akabe denilen yerde Hz. Peygamberle gizlice buluştular. 
Rasulullah a.s. bunlardan «Şirk koşmamaları, zina yapmamaları, 
çocuklarını öldürmemeleri, iftira atmamaları, maruf olan husus
larda isyan etmeleri üzere biat (bağlılık yenıinini) aldı. Bunlara 
uyarıarsa cennete gireceklerini belirtti. Bunların peşinden Mus'ab 
b. Umeyr ve Haşim b. Abdu Menaf'ı islamı yaymaları için Medi
ne'y.; gönderdi (21). İslamiyet Medine'de o kadar ilgi gördü ki 
kısa sürede birkaç ev hariç her evde en az bir kişi müslüman ol
du (22). Bunda İslamiyetın fıtrata uygunluğu ve Medine'deki is
lam davetçilerinin başarısı önemli rol oyuarnakla birlikte Yahu
dilerin de te6iri olmuştur. Medine arap lan, her ne kadar tahrif 
edilmiş de olsa semavi bir dinin öğretilerini işite işite putperestlik-

21. İ. Hişam, 2/76. krş : İbnu Sa'd, at-Tabakatu'l-Kübra, Beyrut, 1376/1957, 
I-IX, 1/220. 

22. İ. Hişam, 2/80. 
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tc;n soğumuşlardı. Ayrıca gelecek o~ıan peygamberi kurtarıcı ola,.. 
rak görüyorlardı. 

Birinci akabe biatı diye adlandırılan yukandaki biat, islam 
icin merkez olması kararlaştırılan Medine'deki müslümanlarla, 

.> 

islam akidesi ve temel prensipleri konusunda bir antlaşma niteli-
ğindedir. Rasulullah bu biatla, yeni dinin ideolojisini tescil edi
yordu. Başka bir ifade ile bu biat, kurulması planlanan devletin 
ilkelerini ortaya koyan bir beyanname niteliğindeydi. Müstakil is
lam devletinin inanç temeli bu oniki kişinin gönlüne atıldı. Her 
inanç ve fikir hareketi gibi İslamiyet de davaya gönülden bağlı ve 
idealist in6an unsuru sayesinde kökleşip gelişebilirdi. Nitekim is
laın davetinin teksif edildiği bu yeni merkezdeki faaliyetler kısa 
bir sürede meyvesini verdi, bir yıl sonraki hac mevsiminde Rasu
lu"'lah 73 Medine'li müslümandan yeniden biat aldı. O esnada 
M: dine'deki müslümanların bunlardan ibaret olınama~ı ge
rekir. Çünki daha önce Medine'de yürütülen davet faaliyet
leri s.onucu her evden en az bir kişinin müslüman olduğuna dair 
rivayeti zikretmiştik. Bu 73 kişinin Medine kafilesindeki müşrik
lerden gizli olarak Rasulullah'la as. buluşmaları, bu kafilenin 
gizliliğe riayet edebilecek kişilerden seçilerek te§ekkül ettirildiğini; 
biat esnasında ileri gelenlerden 12 temsilci seçilmesi de Medinede
kileri temsilen biat atındığını gösterir, başlarında hocaları 

Mus'ab b. Umeyr'in bulunınası bu kafilenin mücerred hac için de
ğil organizeli bir buluşma için Mekke'ye geldiğini düşündürüyor. 
Bu ikinci biatlaşına ile yeni İslam üssünün yerli n1üslümanların
dan, islamı ve müslü.manları her türlü tehlikeye karşı koruyacak 
larına dair serı alınıyor, kurulacak islam devletinde kendilerine 
çok büyük sorurriluluklar düşeceği belirtiliyor, bu anlaşma ile çok 
tehlikeli riskleri üstlendikleri hatırlatılıyordu. Peygamberimizin 
amcası Abbas'ın biat öncesi eöylediği sözler, Medinelilerin üstlen
diği sorumluluğun hatırlatılınası .bakımından çok ilginçtir. Abbas 
şöyle denüştir: ((Ey Hazreçliler (Mekkeliler Medinelilere hangi ka
bileden olursa olsun Hazreçli diye hitap ederlerdi), bildiğiniz gibi 
Muhammed, kavıni arasında izzet ve şeref sahibidir. Biz kavmi 
içinde ona sahip çıkıyoruz. Fakat o size katılmakta ısrar ediyor. 
Eğer onu koruroağa güç yetirebileceğinize inanıyorsanız ne ala. 
yok eğer onu daha sonra yalnız başına bırakacaksınız şimdi

den bırakın gidin. O şu anda ülke:Sinde izzetli ve himaye altında· 
dır.» Bu sözler üzerine ensar: <<Seni dinledik ey Abbas. Şimdi de 
sen konuş ey Allah'ın Rasulu dediler. Hz. Peygamber Kur'an oku-
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du, dua etti ve islamı anlattı. Daha sonra: «Kadınlarınızı ve ço
cuklarınızı koruduğunuz gibi beni koruyacağınıza dair sizden bıat 

alacağım» dedi. Kafilenen lideri Bera b. Marur Rasulullah'ın a.s. 
elini tuttu ve: «Seni peygamber olarak gönderene yemin olsun ki 
aile fertlerimizi koruduğumuz gibi seni koruyacağız. Biat ediyo
ruz ve söz veriyoruz. Biz harp ve silah adamlarıyız. Bu özellik 
(harpçilik) bize ataların1ızdan miras kalmıştır.>> dedi. Bundan 
sonra Ebu'l-Heysem b. et-Tiham söz aldı ve şöyle: «Ey Allah'ın 
f~u.sulu ! Bizimle yahudiler arasında bağlar vardır. Bütün bu bağ
ları keseceğiz. Fakat Allah seni galip kılarsa, bizi bırakıp kavmi
ne döneı~ misin?n Hz. Peyganıber cevap verdi: «Sizin kanınız ka
nım, affınız affımdır. Ben sizdenim. Sizde bendcnseniz. Harbet
tiklerinizle harbederim. Sulh yaptıklarınızla sulh yaparım.» 

Bu arada Abbas b. Ubade, Medinelilerin bu biatla ne gibi 
riskler ve mükellefiyetler içine girdiklerini hatırlatma ve uyarma 
sadedinde şunları söyledi: «Ey Hazreçliler, bu adama ne üzere bi
at ettiğinizi biliyor musunuz? Kırmızı siyah (bütün insanlar) la 
harbetmek durumunda kalıyorsunuz. Mallarınız ve şereflileriniz 

helak olacak. Ona tamamen teslin1 oluyorGunuz.n En~ar: «Biz bü
tün bunlara rağmen ona bia t edeceğiz dediler ve sözlerini yerine 
getirmelerinin karşılığ1nın ne olduğunu sordular. Hz. Peygamber 
«cennettir» diye cevap verince biat için ellerini uzattılar. Rasulul
lah a.s. temsil ettikleri topluluklar adına biat etnıek üzere içlerin
den 12 temsilci (Nakib) seçilmesini emretti. Dokuzu Hazreç'tcn 
üçü Evs'ten seçilen temsilciler, ten1sil ettikleri kişiler adına Rasu· 
lullah'a biat ettiler. Biattan sonra Rasulullah'a: «İBtersen yarın 
kılıçlanınızla Mina'ya gidelim ve senin düşmanlarınla sa vaşalımn 
d2diler. Hz. Peygamber: «Henüz bununla emrolunmadık. Ka4'ile· 
nir:in yanına dönünn buyurdu (23). 

Akabe biatları her ne kadar müBtakil ve resmi statü kazanmış 
bir devletin ba.şka bir devletle taraf olarak yaptığı bir antla§ma 
mahiyetinde değilse de, biat esnasında tarafların kullandıkları 

ifadeler ve temsilcilerle temsil ettikleri toplum grupları adına biat
lacşılmaBı gibi hususlar, bu biatın bir antlaşma ve ittifak hüviyeti 
taşıdığını gösteriyor. O günki arap yarımadasının sosyal statüsü 
gereği ks,bileler müstakil siyasi ünite niteliğindeydi ve bir anlaş
ma ancak kabileler arasında yapılabilirdi. Bu biat sadece bir İBla
ma giriş töreni değildir. Rasulullah daha önce, içlerinde kabile re-

23. Akabe biatları için bkz : İ. Hişam, 2/ 81-93; İbnu Sa'd, 1/ 219-223. 



isierinin de olduğu birçok kişi müslüman olurken böyle bir biat 
almamıştır. Bu biat iki müslüman toplumun yaptığı kader birli
ği anlaşmasıdır. Artık İslamın yeni üssüne hicret için emin ve gü
venilir bir zemin hazırlanmış, müstakbel devletin siyasi temeli 
atılmıştır. 

Bu olayın hemen akabinde inen Hac suresi 39. ayetiyle müs
lümanlara savaş için izin verilmiş olması, akabe biatlarının isla
mın müesseseleşmesindeki rolunu göstermesi açısından dikkat 
çekicidir. Bu ayetle müslümanlara, bir an önce müşriklerle he
saplaşn1alarına imkan verecek diğer organizasyonları ta
mamlamaları mesajı verilmiş oluyordu. Nitekim Rasulullah, 
cihad ayetleri iner inmez Mekke'deki müslümanların Me
dine'ye hicret etmelerini emretmiştir. Müslümanların ilk cihadı 

olan Bedir harbillin hazırlıklarının da bu biatla başlatılmış oldu
ğunu söylemek mümkündür. 

Biz burada taktik ve strateji açısından hicretin önemi üze
rinde durmayacağız. Bu, başlıbaşına ele alınması gereken bir ko
nudur ve bu araştırmamızın sınırlan dışındadır. Fakat şu kadarı- , 
nı ifade edelim ki, tüm arap yarımadasının dini, kültürel ve eko~

nomik yönden hakimi olan Kureyşin tahakkümü aıtında eli kolu 
bağlanan islam cemaatı ayaklarını sağlam basabilecekleri bir 
zçmin bulmuş ve hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Hicretin stratejik 
önemini Mekke müşriklerinin gösterdikleri çok şiddetli tepkiden 
de anlayabiliriz. Mekke müşrikleri A.bdullah b. Übeyy'e (Medine 
eşrafından ve liderlerindendi. Evs ve Hazreç tarafından başkan 
seçilmesi düşünülüyordu. Peygamberimizin Medine'ye hicreti ve 
devlet başkanı olması ona bu şansı kaybettirdi. Bundan dolayı 

ınünafıkların lideri oldu) ve yahudi liderlerine mektuplar yaza
rak, «Ya Muhammed'i öldürürsünüz veya size harp açarız» diye 
tehdid ettiler (25). Anlamışlardı ki İslam, kendi kontrollanndan 
uzak bir güç merkezi haline gelme imkanı bulmuştu. İslam tari
hinde takvim başı olarak; Hz. Peygamber'in doğumu, bi'seti, Mek
ke"nin fethi gibi çok önemli olayların değil de hicretin kabul edil
n1esi ve bu tercihin bizzat o günki olayların içinde yaşayan saha
be tarafından yapılması, hicretin işte bu staretejik öneminden 
kaynaklanmaktadır. 

24. İ. Hişam, 2/110. 
25. Hamidullah, el-Vesaik, nr : 2a-b. 
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MEDiNE ANAYASASI 

Hicretten sonra Hz. Peygamberin karşı karşıya olduğu en bü
yük problem, ko•zmopolit Medine toplumu arasında birliği sağla

maktı. Kureyşle mücadele ederken IVIedine içinden gelebilecek her
hangi bir tehlikeyi hertaraf etmek gerekiyordu. Dışa açılmak için 
de merkezin problemsiz olması lazımdı. Ensar ve muhaciri tek tek 
birbirlerine kardeş yaparak müslümanlar arasındaki birliği iyice 
Bağlarnlaştıran Hz. Peygamber kardeşliği yazılı bir metin halinde 
de vesikalandırdı (26). Entrikacı yahudilerle, müslüman olmayan 
arapları ancak Medinelilerin müşterek menfaatlarında birleştir

mek mümkün olabilecekti. Yapılan müzakereler sonucu her gru
bun hak ve sorumluluklarını ortaya koyan bir metin ortaya çık
tı. Bu metni klasik siyerler «Medinede yapılan antlaşmalar» baş
lığı altında zikrederler. Son devir müellifleri, ise bunun, dünya
nın ve islam tarihinin ilk anayasası olduğunu kabul ederler (27). 
Anayasa, devletle fertler arasında bir anlaşma niteliği taşıdığına 
göre, bu metne hem antlaşma hem anayasa demek hatalı olmaz. 
Bu metnin farklı gruplarla farklı zamanlarda yapılmış antlaşma
ların tevhid edilmesi suretiyle ortaya çıktığını savunanlar da var
dır. (28). Fakat bu onun an ayasa <}·lma niteliğini ortadan kaldır
maz. Medine'de Hz. Peygamber bütün grupları rızalanyla kendi 
hakin1iyeti altında birJeştirerek, siyasetinin çok önemli ve başa
rılı dönüm noktalarından birini daha kaydetmiştir. Vesikanın 

başındaki «Kureyşli ve Yesribli mü'minler ve BUNLARA T'ABI 
OLANLAR diğer insanlardan ayrı bir ümmet teşkil ederler» ifade
si Ç'Jk dikkat çekicidir. Konularına göre pasajlara ayrıldığında 50 
küsür n1adde ihtiva eden bu belgede devletin bütünlüğü, yapısı, 
organları, yasama, yürütme ve ya.rgı yetkilerinin sahibierinin kim
ler olduğu inanç ve din hürriyeti, kanun hakimiyeti, ülke kavra
mı, ferdierin birbirleriyle ve idare ile münasebetleri, hak ve gö
revleri gibi modern anayasalarda yer alan pek çok mesele hükme 
bağlanmıştır. 

Anayasa'nın Medinelileri müşterek menfaatlar etrafında bir
leştiren hükümleri şöylece özetlenebilir: Din savaşları hariç taraf
lardan birine yapılan saldırıya müştereken karşı konu1acak, harp 
fidyesi ve diyetıerin ödenmesi gibi ekonomik mükellefiyetler m~ş
tereken karşılanacak, taraflardan birinin bağlantıları diğerlerini 

26. İbnu Kesir, es-Siretu'n-Nebeviyye, Beyrut-1955, I-IV, 2/320. 
27. Anayasanın tam metni için bkz : İ. Hişam, 2/147-150. 
28. Hamidullah, M., Hz. Peygamberin Savaşlan, Terc : S. Tuğ, İst-1972, 32. 



de bağlayacak, hepsinden önemlisi taraflardan hiçbiri herhangi 
svbvple olursa olsun Kureyş'le işbirliği yapmayacaktı. Böylece 
Kureyşl~ mücadele ve islamı daha geniş çevrelere ulaştırn1a, 
faaliyetleri esnasında Medine~deki gayrimüslimlerin ihanet ve 
fitaelerl önlenıniş oluyor, Kureyş'in Medine içinden taraftat bul
~ııa yolları kapatılıyor, yeni islam devletinde müslümanlarla müt
tefik v~ ıçiç.j ya.şayan gayriınüslim Medinelilerin lGiarnı yakından 
ve yaşanan örnekleriyle tanıyabilmeleri imkanı doğuyordu. 

b.! ı ı 

D..JŞMANLARI VE I{ERVAN YOLLARINI ABLUKA ALTINA 
ALlVli\1{ İÇlN Yı\PtLAN ANLAŞMALAR : 

lViedine içinde emniyet ve birliği sağlayan ve hakimiyetini ka
bul ettiren Hz. Peygamber Medine dışındaki kabilelerle siyasi mü
nas'-'betlere başladı. Çevre kabHelere gönderdiği müfrezelerle veya. 
heyeLlerle ittifak antlaşmaları yaptı. Bu antlaşmaların bir kıs

rnında, o kabilelere bazı mükellefiyetler yüklenerek islam haki
miyetini kabul ettikleri tescil ediliyor, bir kısmında ise karşılıklı 

saıdırmazlık hükıne bağlanıyordu. 

Bu kabildE-n olmak üzere H. 2. yılda Medine ile Mekke arasın
da, Mvdine'ye üç günlük mesafedeki Benü Damra ve bunların bir 
kolu olan Benü Gıfar ile, bundan birkaç hafta sonra Buvat'da 
.1aşayan Benu Cüheyne ile, dört ay sonr aZüluşeyre'de yaşayan 

B .... nü Müdlic ile antlaşmalar yapıldı (29). Aynı yılın sonunda da 
EDl~m l(abilesiyle bir antlaşma yapıldı (30). Bu antlaşmaların hep
fJlnd8 birbirine yakın ifadeler kullanılmakta, tarafların birbirleri
n .... .saldır.~.lmayacağı garantisi verilmekte, tarafsız kalacakları ve
ya taraflardan birine karşı saldırı olduğunda birbirlerine yardnn 
edecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Rasulullah a.s. bu anlaşmalarla, erken davranıp Kureyş bu 
kabilelerle anlaşmadan kendisi anlaşıyor, komşularından gelebi
lecek fırsatçı saldırıları önlüyor, Kureyşle mücadele ederken çev
resini de emniyet altına alıyordu. Bütün bunlann ötesinde bu an
laşmalarla, Kureyş'in kervan yollarını kontrol ve abluka altına 

almış oluyordu. Yukarıda ismi geçen kabHelerin hepsi de kervan 
yolları üzerindeydi. Hicretten kısa süre sonra, Mekke'den sahil is-

29. Bu anlaşmalann tam metinleri için sırasıyla bkz : Hamidullah, el-Vesa
ik, Nr : ıs9, ı6ı, ısı, ı66. 

30. Hamidul1ah, M., İslam Peygamberi, Terc : S. Tuğ, S, Mutlu, İst-1969, 
1/303. 



tikametinde kuzeye giden kervan yolları üzerindeki kabileler ya 
müslüman olmuş veya mfuslümanların müttefiki olmuştu. 

Kervan yolunun müslümanların. müttefiklerince kontrol altı

na alınmasının Kureyş için ne büyük darbe olduğunun anlaşıla
billnesi içln kervan ticaretinin önemi üzerinde kısaca durrnak ye
rind.: olacaktır. Mekke ziraate elverişsiz bir yerdi. Fakat Arap ya
rın1adasında stratejik bir konun1.a sahipti. İslam öncesi çağla:. c, 
d-:.inya ticareti iki yol üzerinde cereyan ederdi. Karadan ipek yolu. 
Denizden Hindistan ve Arabistan yolu. Hind ve Yemen mallarının 
Surıye, Bizans ve o istika.metteki diğer önemli merkeziere ulaş

ına.sını sağlayan kervanlar mutlaka Mekke'den geçerdi. Peygam
berin1izin Dedelermden Kusay bu durumu çok iyi deg(;rlenaudl. 
ÇoK b~arılı dıplomatık münasebetlerle Habeş, Mısır, Yemen, H.ıra 
ve Gassan htikun1darlarıyla dostluk ve ticaret antlaşmaları yap
tı. Kuı·eyş .suresınde «llaf» terimiyle ifade edilE::n (31) anlao.ıına

larla bu uluslararası yol üzerindeki bütun ticari imtiyazı eline ge
ç.~.rdi. Onun çocukları ve torunları bu antlaşma ve do\Stlukları ye
nıl~y~rek ve daha da geliştirerek büyük bir güç elde ettiler ve bü
tün Arap yarımadasının hakim gücti halıne ge~diler. De;ve sayısı 
.1.Kıbın .... kadar ulaşan kc.rvoniarla uluslararası pazarlan1asını )ap
tıklarını mallardan % lOO'e varan karlar elde ederlerdi. Bu ulus
larar&sı ticaret tekelini elinde tutan Kureyşle hiçbir kabile teıG 

duşrnek istemezdi. Aksi halde aç kalırlardı. 

Hz. ;peygamber, a.s. tüccar Mekkeliler arasında tüccar bir 
csoydan geldiği ve yirmi yıla yakın fiilen aktif bir ticaret hayatı
nın ıçind~ bulunduğu için, kervan ticaretinin Kın·eyş için ne de
mek olduğunu çok iyi biliyordu. Yine biliyordu ki bu trap.sıt tıca
ret, kervan yolları üzerindeki bölgelerin halkının izni olmaksızın 
yapılan1azdı. Ticaret Kureyş'in herşeyiydi ve kervan yollarını ab
luka altına alınak onlara vurulacak en etkili darbe olacaktı (32). 

Hz. Peygamberin bu taktiği kısa sürede tesirini gösterdi. Bir 
gün Safvan b. Ümeyye Kureyş liderlerini toplayarak şöyle ko
nuştu: «Muhaınmed ve arkadaşlan tüm sahil yolunu tutarak ti
caretimizi bozdular. Sermayemizi yiyip tüketeceğiz. Ne yapalın1?n 
Esved b. Muttalib kervanlan sahil yolu yerine Irak yolundan gön
derme teklifinde bulundu. Bu fikri beğendiler ve bir kervan hazır-

31. Kureyş Suresi : 1. 
32. Bkz : Hamidullah, M., İslamdan önceki Mekke'nin iktisadi Münasebet

leri, Ankara Üniv. ilahiyat Fak. Derg. C ~ 9, Yıl : 1961, 213-222. 



layarak Irak yolundan gönderdiler. Hz. Peygamber bunu haber al
dı ve Zeyd b. Harise kamutasında bir müfrezeyi Necd bölgesine 
göndererek kervana el koydu (33). Müslümanların kervan vurma 
faaliyetleri yağmacılık sayılmamalıdır. Vurdukları, harp . haJin~ 

de oldukları Kureyş kervanlarıydı. Kureyş, kervan ticareti saye
sindt ayakta duruyor, müslümanlara karşı düzenlediği harpleri 
bu sayede finanse ediyor ve adam satılanalıyordu. Ayrıca Arap 
yarımadasındaki otoritesini ve etkinliğini de bu ticaret sayesinde 
sürdürüyordu. Harbin sadece meydanlarda sonuçlandırılması bek
lenE;mezdi. Bütün uluslararası ilişkilerde harp halinde bu tür fa
aliyetler görülür. Hz. Peygamberin «Harp hiledirn (34) hadisi 
de bu gerçeği ifade eder. Yoksa Rasulullah özellikle ekonomik sı
kıntı çektiği Medine döneminin ilk yıllarında dahi kureyş dışında 
herhangi bir kalbilenin kervanını vurmamıştır. 

I-Iz. Peygamber Kureyş'e karşı sürdürdüğü bu ekonomik sa
vaşı başka bir taktikle destekledi. Kervan gönderememekten dola
yı kıtlık çeken Mekke'ye 500 altın göndererek muhtaçlara dağıttır
dı ve halkın sempatisini kazanmayı amaçladı (35). Yername hu
bubatının Mekke'ye girmemesi için ambargo koyan Sümame b. 
Üsal'e şefaatçı olarak bu ambargoyu kaldırttı ve Mekkelilerin kal
bini ikinci defa fethetti (36). 

Rasulullah'ın a.s. Hudeybiye sulhuna istinaden Huzaa kabile
sini müslümanların müttefiki olarak ilan etmesi de Kureyş'i ablu
ka altına alma pclitikasının başka bir yönüdür. Bu kabile Mekke
ye yakındı. Bunlarla yapılan işbirliğini gösteren Hz. Peygamber'e 
ait bir dostluk mektubu mevcuttur (37). Rasulullah bu kabile 
mensupları.ndan, Kureyş'e dair gizli bilgileri alırdı (38) . Bunların 
lideri Büdeyl b. Verka Hudeybiye öncesi, Kureyş'in müslümanları 

Mekkeye sakınarnaya dair yemin ettiklerini Hz. Peygambere du
yurmuştu (39). Büdeyl, Hudeybiye müzakerelerinde de ,önemli rol 

33. Heykel, Muhammed Hüseyin, Hz. Muhammed Mustafa, Terc : ö. Rıza 
Doğru!, İst-1948, 79-80. 

34. Buhari, Cihad, 157, Müslim Cihad, 18-9. 
35. Hamidulah, M., İslamda Devlet İdaresi, Terc : K. Kuşçu, İst-1963, 222. 
36. Buhari, Meğazi, 70, Müslim, Cihad, 59, E. Davud, Cihad, 114. 
37. Hamidullah, el-Vesflik, Nr : 172. 
38. İ. Hişam, 3/326. 
39. Lings, Martin, (Ebubekir Siracüddin) Hz. Muhammed'in Hayatı, Terc: 

Nazife Şişman, İst. 1984, 367. 
40. İ. Sa'd, 2/134. 



oynamıştı. Hudeybiye sulhunun bozulması, Kureyş'in müttefiki 
olan bir kabilenın Huzaalılara saldırması üzerine olmuştu ( 40). 

H. 5. yılda müslüınan olan Müzeyne kabilesi Medine'ye 35 km 
uzaklıkta stratejik bir bölgedeydi. Rasulullah bu sıralarda sü
rekli müslün1anların !v1edinetye hicret etmelerini tasviye ettiği 

halde, bunların yerinde kalmalarım istedi. Maksadı bu önemli böl· 
ge yi bu kabile vasıtasıyla kontrol altında tutmak olmalıydı ( 41). 

Taiflilere de kuşatma taktiği uygulanmı§tır. H. 8. yıla kadar 
Medine ile Taif arasındaki bütün kabileler müslüman olmuştu. 

H. 1 O yılda Hz. Peygamber Taif'in güneyindeki Cüreş ve 
Ha.s'am kabilesiyle birer antlaşma yaparak hakimiyetini kabul et
tirdi. Bu antlaşmalarla Cüreşlilerin arazileri (Hıma) üzerindeki 
mülkiyet hakları tanınıyar ve Rasulullah'ın teminatı altında ol
dukları belirtiliyordu ( 42). Has'am kabileBinin ise geçmiş suçları 
affediliyor, mülkiyet hakları tanınıyor fakat arazi vergisi ile mü
kellef tutuluyorlardı ( 43) . Böylece Taif kuzey ve güneyden kuşa
tılmış oldu. Rasulullah Taif'i H. 8. yıldan itibaren Revazin kabi
lesi vasıtasıyla da ta'ciz ediyordu. H.8. yılda Runeyn savaşı müs
lümanlar tarafından kazanılınca Revazin lideri Malik b. A vf 
Taif'e kaçmıştı. Hz. Peygamber Ona haber göndererek müslüman 
olursa mallarını ve ailesini geri vereceğini aynca yüz deve bağış
ıayacağını duyurdu. Bunun üzerine Malik gelip müslüman ·oldu. 
Revazin esir lerinin müslüm anlar tarafından serbest bırakılması 

da çok olumlu tesir yapmış, kabilenin büyük çoğunluğu islarniye
ti kabul etmişti. Huneyn dönüşü Hz. Peygamber Taif'i kuşattı fa
kat alamadı. Kaleleri çok Gağlamdı. Bunun üzerine Revazin lideri 
Malik' e, Taiflilerin mallarını yağmalamasım ve değişik baskılar 

yapılmasını emretti (44). Çünki Taifliler de müslümanlara karşı 
bazı düşmanca faaliyet ler içindeydiler. Malik, eline düşen Taif
liyi öldüreceğini ilan etti. Kervan gönderemez, otlatmak için ko
yunlarını kale dışına çıkaramaz oldular (45). Ayrıca Mekke müs
lümanlar tarafından fethedilince, buradaki ticari faaliyetleri de 
son bulmuştu. Arabistanın en önemli t icari organizasyonu olan· 
Ukaz parayın Taiflilere kapatılmıştı (46). 

41. Hamidullah, İslam Peygamberi, 2/277-8. 
42. Hamidullah, el-Vesaik, Nr : 185. 
43. İ. Sa'd, 1/286. 
44. İ. Hişaın, 4/133-4. 
45. Lings, Hz. Muhammedin Hayatı, 458-9, 474. 
46. Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 152-3. 



Öteden beri sağlam kaleleri içinden müslümanlarla Kureyşin 
mücadtlesini uzaktan seyredip sonuca göre tavır almak ıçın btK

leyen Taiflıler, değişik açılardan abluka altına alındıklarını hıs
sedince antlaşma yapn1ak üzere Medine'ye bir heyet gönderdıler. 
Putları Lat'a dokunulmamaGını, içKi fuhuş ve raizın serbest olma
sını, narnaz ve zekattan muaf tutulmalarını şart koşarak bır anlşa
ma tek1ifinde bulndular. Alıştıkları lük5 hayattan taviz vermeksı

zın bır garanti almak istıyorlardı. Tefecilikten ve ticaretten vuı-
dukları büyük vurgunlarla, içki, fuhuş ve eglenceleı:le gunlerını 
gun ederlerdi. Halbuki Rasulullah Bu cahili hayatı ortadan kal
dırınakla görevliydi. O bir fazilet toplumu oluşturma peşindeydi. 

Bu yüzden zekat ve savaş muafiyeti dışında taviz · verilmeden, 
.dasulullah'ın dikte ettirdiği şekilde antlaşma imzalandı. Bu iki 
taviz de bir ısındırma taktiğiydi ve ileride müslüman olunca bun
ları kendi istekleriyle yapacaklardı. Daha sonra Hz. peygamber 
bır müfreze göndererek Lat putunu yıktırdı ( 47). 

Hz. Peygamber'in bazı kaoilelerle yaptığı anlatmaşlarda müş
riklerle harbetmelerini şart koştuğunu görn1ekteyiz. Mesela Bentl 
Ziyad b. el-Haris ve Yezid b. et-Tufeyl ile yaptığı antlaşmalarda 
bu şart tasrih edilmiştir ( 48). Onun, bu şartları ileri sürmek! c, 
müttefikleri vasıtasıyla müşrikleri taciz politikası güttüğü açıkça 
anlaşılır. 

Hz. Peygamber'in Mekke fethi esnasında Kureyş'e çok ıyı 

davranmasımn, planladığı bizans Geferinde Arabistanın bu en 
güçlü kabilesinin desteğini kazanma gayesi taşıdığını (49), 
«Türkler size dokunmadıkça sizde onlara dokunmayın>> (50) ha
disiyle de türklerle dostluk kurarak İran'ı kıskaç içerisine almayı 
hedeflediğini ( 51) savunan yazarlar vardır. 

H. 5. ve daha sonraki yıllarda heyet (vefd) gönderen kabile
lerle yapılan antlaşmalann bazılarında da kuşatma ve taciz po~ 
litikası bulunabilir (5la) Biz bu örneklerle yetiniyoruz. 

47. İ. Hişam, 4/183-7, İ.Sa'd, 1/312-3. 
48. İ. Sa'd, 1/268. 
49. Ebu Süleyman, A.A., İslamın Uluslararası İlişkiler Kuramı, İst-1986, 

1134. 
50. Ebu Davud, melahım, 8. 
51. Kitapçı Zekeriyya, Hadislerde Türklük (II), Belgelerle Türk Tarihi 

Dergisi, Sayı 8, 36. 
Sl.a. Heyetlerle Yapılan antlaşmalar için bkz : İbni Sa'd, l/291-359. 



IfUDEYBİYE SULHU 

Hz. Peygamber bir yandan Kureyş'i abluka altına alarak mü
cadele gücünü tüketirken öbür yandan Kureyşle bir sulh imzala
ma imkanları arıyordu. Bu sulh sayesinde bazı planlarını rahat
lıkla gcrçekleştirebilecekti. Nitekirıı Yahudiler Medine için büyük 
bir tehlıke olmak üzereydiler. Hayber Yahudileri Hayber,in hur
masını vererek Fedek yahudileri ile ittifak yapmaya uğraşıyorlar
dı. Yahudi meselesi halledilmedikçe müslümanlar, Kureyşle bir 
savaş halinde yahudiler tarafından, yahudilerle bir savaş halinde 
ise Kureyş tarafından arkadan vurulabilirlerdi. Nitekim hendek 
ha:ı binde Ben u Kureyza yahudHerinin ihaneti müslünıanlara kor
kulu günler ya.şatmıştı. Ayrıca Kureyşle yapılacak bir sulh saye
sinde Bizans'a yenilen İran'ın boyunduruğundaki Bahreyn, Um
man, Yemen gibi bölgelerde nüfuz elde edilebilirdi (52). Bu sulh 
ortamında islamın daha kolay yayılması da mümkün olacaktı. 

H. 6. yılda Hz. Peygamber ashabından 1400 kişiyle Kabe'yi 
ziyaret etmek maksadıyla yolculuğa çıktı. Bu ziyaretle Kabe'nin 
ve haram ayın dokunulmazlığından istifade ederek Kureyşle bir 
diyaloğ maksadının mevcudiyeti de düşünülebilir. Rasulullah bu 
sefere bazı gayrimüslim arap kabileleri de davet etmişti. Çünkl 
araplar Hz. İbrahim zamanından beri hac ibadetini yapagelmek
teydiler. Bu kabileleri yanında götürmekle Kureyş'e karşı baskı 

yapmak iıstiyordu. Kureyş bunlardan çekinerek müslümanların 

Kabe'yi ziyaretine izin verirse maksad hasıl olacaktı. Eğer izin ver
mezler veya savaşırıarsa ibadeti enğellemekten ve haram ayda 
kan dökınekten dolayı araplar arasında büyük bir prestij kaybı
na uğrayacaklardı (53). Bu sefer le Kureyş'e karşı bir gövde göste
risi maksadı da mevcuttu. Bir yıl sonra gerçekleşebilen Umre esnasında 

müminlere hervele ve remel yapmak suretiyle güçlü görünmelerini emretıne

si bizi bu kanaate götürüyor. Devesinin Seniyye denilen yerde çö
küp daha ileri gitmemesini ilahi bir işaret sayan Hz. Peygamber, 
şartlar ne olursa olsun Kureyşle antlaşma yapacağını ilan etti ve 
bu kararını da Kureyşlilere duyurdu. Aslında iktisacten çok zayıf 
dü~müş olan Kureyş de bir sulha taraftardı. Uzun müzakerelerden 
sonra anlaşma imzalandı. Maddeleri şöylece özetleyebiliriz: Erte
si yıl müslümanlar sadece kılıçlarıyla tavaf için Mekke'ye girip 
orada üç gün kalabilecekler ve bu süre zarfında Mekkeliler şehri 

boşaltacaklardır. İsteyen kabile, taraflardan biriyle ittifak edebi-

52. Haınidullah, İslamda Devlet İdaresi, 221 v.d. 
53. Heykel ,a.g.e., 341, 344. 
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lecektir. Müslün1anlara iltica eden Kureyşliler geri verilecek fa
kat Kureyş'e iltica eden müslümanlar geri verilmeyecektir. Ta
rafların tüccar ve seyyahları birbirlerinin ülkelerinde emniyet
te olacaklardır. Taraflar birbirleriyle on sene müddetıe savaşına
yacaklardır (54). Kureyşten müslüman olanların müslümanlara 
iltica edemiyeceği şeklindeki maddeden dolayı Medine'ye gidemi
ven müslümanlar -başta Ebu Cendel olmak üzere- <<Is» denilen 
" 
yerde üslenerek Kureyş kervanlarını vurmağa başlamaları üzeri-
ne bu ı rıadde Kureyş'in isteğiyle kaldırılmıştır. 

Antlaşmanın ba~! hükümleri ilk bakışta müBlümanların aley
hine gibi idiyse de gerçekte büyük bir fetihti. Ashabın bütün di
renmelerine rağmen Rasulullah'ın bu antlaşmayı imzalamada ıs
rar etmesindeki ileri görüşlülük daha sonra anlaşılmıştır. Nitekim 
bu antlaşma imzalanıp Medine'ye dönülürken Fetih suresi inıniş 
ve bu sulhun açık bir fetih ~)lduğu Allah tarafından beyan edil
miştir (55). Bu sulh un büyük bir taktik zafer olduğunu göstermesi 
bakımından Fetih suresinden daha iyi delil olamaz. İbnu Mes'ud: 
«Siz Mekke fetbini fetih zannediyorsunuz. Halbuki biz Feth de
nince Hudeybiyeyi anlardıkn demektedir. A'meş de aynı görüşte
dir (56). Zühri, Hudeybiye sulhunun ne açıdan fetih olduğunu 

çok veciz bir ifade ile şöyle anlatmaktadır: <<İslamda bundan bü
yük fetih olmamıştır: Önceleri insanlar (yani kafirlerle mü'min
ler) karşı karşıya gelince savaşırlardı. · Sulh imzalanınca harp 
bırakıldı ve inGanlar birbirlerinden emin oldular. Karşı karşıya 

gelince konuştular ve tartıştılar. Kime İslam aniatılsa aklına ya
tıp müslüman oluyordu. Bu sulhtan sonra iki sene zarfında müs
lüman olanların sayısı, daha önce müslüman olanıann tamamın
dan fazladır.» İbni Hişam, Zühri'nin son cümlesini rakamlarla şu 
ş·:kilde doğruluyor: «Zühri'nin d~diği doğrudur. Cabir b. Abdil
lah'ın belirttiğine göre Hudeybiye sulhu imzalandığında Hz. Pey
gamberin yanında 1400 sahabi vardı. İki sene sonra Hasuluilah 
Mekke fethi için sefe çıkarken yanındaki müslümanların Bayısı 

onbin kişiydi (57). 

54. 1. Hişam, 3/332. 
St;. t Hi"::ım , 3 13~4. 
56. İbn Kesif, Tefsir, Tahkık : İbrahim el-Benna, Muhammed Ahmed Aşur, 

Ahdnı --ı zız Guncyın, Kahire, Kitabu'ş-Şa'b, 7/ 306. Fetihden maksadın 
Hudeybiye sulhu olduğuna dair diğer görüşler için bkz : İbn Kesir, 
Tefsir, 7/307-8. 

57. İ. Hişam, 3/336-7. 



Hudeybiyenin ~cnuçlarının değerlendirilmesi konusunda Züh
ri'nin sözlerine herhangi bir ilave yapmaya gerek görmüyoruz. 
Yalnız şunu belirtelim ki İslamın kısa sürede bu denli yayılması
na hizmet eden bir olayın ayette Fetih olarak nitelenmesi; ilk ne
sillerin de bunu en büyük fetih kabul etmeleri ve bu olayı Mekke 
fethi gibi çok öneınli fetihlerden üstün saymaları, İslamiyetin fe
tih anlayışının dünya üzerinde tahakküm kurma değil gönüllerc 
ilahi mesajı ulaştırma anlamına geldiğini göstermesi açısından 
dikkat çekicidir. 

Yine bu antıaşma ile Kureyş, islam devletini taraf kabul et
mekte, resmen tanımış vln1ö~ktaydı. Bundan da öte sulh imzalaya
rak acziyetini ortaya koyuyor mücadeleyi bıraktığını gösteriyor
du. Bu yüzden araplar arasındaki otoritesi tamamen sarsıldı ve 
yerini müslümanların otoritesi almaya başladı. Bu olay bü
tün araplann gözünde müslümanların yüceltn1işti. Bundan 

f. ':.nra fevc fevc islama girrneğe başladılar. Sanki bir 
an önce müslüman olmaziarsa büyük belalara uğrayacaklarmış 

gibi müslüman olmakta yarışıyorlardı. Yine bu sulh döneminde 
Hz. Peygamber, o günki imkanlarla ulaşabildiği bütün hüküm
ctarıara ve idarecilere islama davet mektupları göndererek mesa
jını çok uzaklara tebliğ etti. Medine'deki yahudi varlığının kökü
nü bu dönemde kazıdı. Yine bu sulhun Kureyşlilerce iptali Mekke 
fethi için meşru bir gerekçe oldu. Bu fetihle islamın Arabistanda
ki hakimiyeti tamamlandı. 

MÜSLÜMAN NÜFUS POT!.IlNSİYELİNİ SiYASİ VE SOSYAL 
HEDEFLERE GÖR,E YÖNLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN 
ANTLAŞMALAR 

Medine'de islam devleti kurulunca müslümanlar için nüfus 
hayati ehemmiyet kazandı. Farklı dini unsurlar ihtiva eden Me
dine toplumunda müslüman nüfusun çokluğu Hz. Peygamber'in 
hakimiyeti açısından önemliydi. Müslümanlar azınlık durumunda 
olmamalıydılar. Ayrıca dış düşmanıara karşı verilecek mücadele
de nüfus çok önemli bir güç tçşkil ediyordu. Bu yüzden Hz. Pey
gamber Mekke'nin fethine kadarki dönemde sürekli hicreti tavsi
ye ve teşvik ederek, müslümanları dağınıklıktan kurtarıp hakimi
yetini sağlam bir tabana dayandırmayı planlamıştır. Evlenmeyi 
çoğalmayı teşvik eden hadisler bir yandan müsJümanların nüfus 
politikasını tayin ederken öte yandan Hz. Peygamberin kendi siya
setinde nüfus potansiyeline ne kadar önem verdiğini gösterir.Hicre-
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ti teşvik eden ayetler de çoktur (57a) Fakat Hz. Peygamber Mekke 
fethinden sonra «Fetihden sonra hicret yoktur. Artık bundan son
ra niyet ve cihad vardın) (58) buyurarak İslamın merkezine yön
lenen nüfus hareketlerini durdurmuştur. Burada durdurulan hic
ret, Medine'ye hicretti. Dini korumak, cihad ve ilim tahsili gibi 
gayelerle yapılacak hicretler kıyamete kadar bakidir (59). Çünki 
başka bir hadiste «Kafirlerle savaş devam ettikçe hicret kesiln1ez)) 
(60) buyurulmuştur. Mekke fethi ile islamiyet Arap yarımadasın
da kök salmış, gücünü kabul ettirmi§ti. Bundan sonra artık Medi
ne'de toplanmak değil, İslamı cihad yoluyla daha uzaklara götür
mek gerekiyordu. İlk dönemlerin muhacirlerinin yerini mücahid
ler almalıydılar. Artık hicret sevabı isteyenler cihada katılmalıy
dıla.r. Bu hadis, islamın, Arap yarımadasının dışına taşma nokta
sını belirler. Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi bu hadüsle hicreti 
teşvik eden ayet ve hadisler topyekün neshedilmiş değildir. "Bu, 
as r-ı saadetteki bir dönem noktası gereği verilmiş bir direktiftir. 

Kaynaklarda Hz. Peygamber'in birçok kabileye gönderd' 
teminat mektuplarında «Farak~'l-müşrikin» «Farakü'l-müşrikin» 

şeklinde şart ve · talebiere rastlıyoruz. Mektup ve antlaşmalardaki 
bu kayıtlarla, antıaşn1a yapılan veya teminat verilen ferd veya 
grupların müş.riklerden ayrılmaları, onlarla beraber içice yaşama
luaları şart koşulınP-ktadır (61). Bu belgelerin genelde davet veya 
eminat mektubu niteliği tadışığı görülüyorsa da müslüman olan
lar için bir direktif ınahiyeti de farkedilir . . Bunların herbirinin 
· azılış tarihleri hakkında ayrı ayrı sarih malumata rastlıyamıyor.:. 
)ak da davet mektuplarının genelde Hudeybiye sulhundan sonra 
azıldıklarını biliyoruz. İbn Sa'd da bu belgeleri Rasulullah'ın 
ektuplan bölümünde vermektedir. Şu halde bu belgelerin H. 6. 

ıl ile Mekke fethi arasındaki döneme ait olduğu sonucuna vara.
>iliriz. 

Yine Hz. Peygamber'in biat etmek isteyen bazı kişilere, n1üş-

7.a. Mesela bkz : Enfal : 72, Tevbe : 20-22, A. Imran : 195. 
8. Buhari, Cihad, 1, 27, 194, Meğazi, 53, Müslim, İmare, 86. 

Kahlfuıi, Sübülü's-Selam, 4/ 43. 
~. Nesai, Bey'at, 15. . 
l. İbn Sa'd'ın Tabakat'ında bu ifadelerin Kullanıldığı on kadar belge tes

bit etmiş bulunuyoruz. Bkz : 1/266-70. Ayrıca Bkz : Nesai, Fey/1-, Müs
ned, 5/ 77-8, Nesai, zekat, 73, 1. Mace, Hudud, 6, Hamidullah, el-Vesaik, 
Nr : 87, 90, 121, 150, 189, 193. 
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riklerden ayrılmalarını ve hicret etmelerini şart koştuğuna dair, 
kayıtlara rastlıy()ll'uz (62). 

Hz. Peygamber Mekke fethine kadarki dönemde müşriklerden 
ayrılma şartını koşmalda bir yandan onları Medineye çekerek 
merkezdeki müslüman nüfus kesafetini artırmak istiyor, öbür 
yandan yeni müslüınan olanların gönüllerinde eski akidelerin si
linip Islamiyetın kökleşebilmesi için, onları İslami bir çevre içeri
sin& çekmeyi aınaçlıyordu. Çünki insanın küfür ve şirk ortamın
da ba tıl etkilerden uzak kalması, saf ve sağlam bir imana ula.ş

ması oldukça zordu. Yeni rnüslüman olanların gönüllerindeki ger
çek inkılab ancak islami bir çevrede gerçekieşe bilir di. 

Şayet n1ü~riklerden ayıılına emri l\1c:dlne'ye hicret n1anasına 
d ·ğil de, n1uhatabların ınensub oldukları müşrik toplumdan ayrı
lıp müstakil bir islam cemaatı oluşturn1aları anlamına geliyorGa 
o takdirde de hem kendi islami çevrelerini kendilerinin oluştur
maları hem de siyasi gayelerle islan1 kolonileri teşkili amaçlanmı~ 
olmalıdır. Bu müslüman cemaatlar sayesinde islamiyetın bölgesel 
intişarına bağımsız bir organiza5yon imkanı sağlanabilecekti. 

A:yrıca Hz. Peygamberin merkeze uzak bölgelerdeki asi ve islama 
düşman kabileleri merkezden ordu göndererek değil, onlara yakın 
olan ınüslüman veya müttefik kabilelerle kontrol altında tuttu
ğunu veya yola getirdiğini biliyoruz. Mesela yalancı peygamber
lerin ba-şlattığı irtidad hareketlerine karşı Temim Hımyer, 

Kays ve Benü Hanife gibi kabileleri kullanmıştır. Düzüe, Sümame 
b. Usal, Zibirkan b. Bedr gibi şahıslara hitaben yazılmış ve asile
ri yola getirmelerini emreden ondokuz kadar rnektubu tesbit edil
miştir (63). 

62. Bkz : Nesai, Bey'at, 14, 17. 
63. Hamidullah, İslam Peygamberi, 1/364-5. 
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