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ÜMEYYE AİLESİNİN İSLAM .ÖNCESi. TARİHİ l\:ONUMU
Cahiliyye döneminde Hicaz'ın güneyinde yei· alan Kureyş kabilesinin iktisadi ve
sosyal seviyesi pek iyi değildi. Diğer kabileler arasında vaı'lıği ·pek hissedilmeyen bu
kabile, Mekke'yi çevreleye~ çıplak dağlar arasında vahşi geçitlerde çapulculukla
meşguldü. Kureyşliler, meskun bulundukJim bölgelerde Mekke tüccarları na develerini
kiralama: ve onlara klavuzluk yapma gibi Mekke ticaretin\! olumlu katkıları olduğu gibi
bazen de. bu ticaret kei·vanlarının başına bela oluyordu.
Bu kabile mensupları, Mekke'de hüküm.sürınekte olan Beni Huzaa'yı şehirden
atmak ve idareyi ele geçirebilmek için fırsat kollarlardı. Onlai·ın tarih içerisindeki
bi.ı şekildeki gidişatları kabile fertleı'inden İ(usay ile değişmiŞtir.. Kus'ay, onları dünya
tarihine so km uş ve siyasi ha)'atlarının' temelini atmıştır. 1

dışarı

Kusay, peygamberimiz{s.a.y)'in dördüncü

batından

dedesidir. Kusay b. Kilab, ·

babasının vefatında, sütten henüz kesilmiş .bir çocuktu. Babası Kil ab .öl~n·ce 'annesi
Fatıma, Suriye'de oturmakta olan Kudaa kabilesinden Rebia b. Ha~am ile evlendi. Bu

evlilik neticesinde Kusay da küçük bir ç·ocuk olması sebebi ile annesi tarafından .
Suriye'ye göturüldü. 2 kusay, Suriye'de üvey babasının yanında 'bü'yüdü. O, babasının ·
Rebia'dan başka birisi olduğunu bilmiyor ve Rebia'nın oğlu olarak çağrılıyordu. 3

İlk çocukl.uk yıllar~nı Suriye'de üvey babasının kabilesi içerisi_hde geÇir(m Kusay;
kavminin Mekke'de ikamet ettiğini öğrendikten sonra, hac dön-eminde Mekke'ye
geldi ve uzun bir zamandiın beri Mekke'nin idareciliğini yapan Huzaa kabile~inin lideri,
Halil b. Hubşiyye'nin kızı'ile evlendi. 4 Kus~y'ın bu evliliğinden Abdüddar, Abdümeriaf,
Abdüluzza ve Abd adında dört oğlu oldu. 5 I-Iuzaa kabilesinin lideri Halil b.
A:ubşiyye'den sonra Kabe'nin anahtarları damadı Kusay'a geçti. Kusay, Kureyş
kabilesi nin, İsmail b. İbrahim (a.s)'ın soyundan olanları!} en ileri geleni ve kendisinin
de bu kabilenin bir ferdi olması· dolayısı ile Kabe hizmetine ve Mel<ke emirliğine
kendisini, Huzaalardan daha layık görüyordu. Bu durum üç asırdan beri Iv,Iekke ve
Kabe'ye
hükmeden
Huzaa kabilesi
ile Kureyş'i karşı ' karŞıya getirdi. Fakat, Kusay,
.
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.
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* C. Ü. Ilahiyat Fakiiites i Islam Tarihi Ana Bilim Dalı Arş: Görevlisi .
· 1 Laınınens, H., .!'Kureyş", Milli Eğitim İslam Ansildopedisi (İA), Istanbul 1967
2 lbn lshak, Kitabıı's-Siyer ve'l-Megazi, thk., Sülıeyl Zekkiir, s.l2-13; Beynıı 1398/1978; İbn Sa'il,
Muhammed, et- Tabakatıı'I-Kübra, 1, 66.-67, Beyrut (tarilısiz)
3 lbıi Sa'd, 1, 61
·
4 lbn Sa'd, 1, 6i; et-Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tarilıu'r-Rusul ve'JcMülük, thk., (komisyon),
11.• 15, Beyrut (tarihsiz)
·
5 Tııberi, Il, 15
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Suriye'den Kıiı;iaa kabilesin'in yardımını da arkasına-Alarak Huzaalıları Mekke'den
·
· · .

çıkarınaya ve Kfibe'nin egemenliğini ele geçirmeye müvaffak oldu6.
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Kusay, .Kfibe hiznietlerini ve Mekke yönetimini ele geçirdikten sonra, dağlık
bölgelerde dağınık bii· şekilde yaşamakta olan Kureyşlilert Mekke'ye götürriıeye'başladı ..
Kavmini Mekke'de toplamaya muvaffak olan Kusay'a bazıları Mücemmi (toparlayan)
adını verdiler.? Kusay, Mekke'ye topladığı kavmini bir iskana tabi tuttu. 8 Onun
Mekke'de_ki riyasetini simgeleyen dört'önemli görev vardı: Dfiru'n-Nedve reisliği; Liva;Hicabe, Sikaye ve Rifade göre;vi. Kus.ay'ıı:ı öli.iınünden sonra bu görevler, onun
oğullarından Abduddar'a devredilmiştir. Aradan fazla: bir süre geçmeden bu yetkilerin
paylaŞılması amacı ile Kusay'ın oğullari arasında mücadele başlamış ve ,MekkeHler
ikiye ay"rılmışlardıı;. Mahzuın oğulları, Sehm o'ğullan, Cıimah oğulları, ~diyoğulları
hakim zümre Abdüddar oğullarının yanpı:da yer alırken,· onlara karşı muhalefeti,
oiuşturan Zühre oğulları, Esed ·oğulları, Teym oğulları, Haris b, Fihr oğuBarı da:·
1
Abdümenaf oğullarının yanında
yer almışlardı.9'
·
· ·
.
.
.
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İki grup arasında ortaya çıkan bu müçadele daha sonra Mekk~ ve Kabe'niıı

yönetimi ile ilgili yetkileri n paylaşılması ile çözüme kavuşturufmuştı.ir. Buna göre,
Hicfibe, Li va ve N ed ve göreviefi Abdüdda:r oğullarina bırakılı rken, Kıyade,_Sikfiye v~
Riffide görevleri de Abdümenaf oğullarına kalıyordu. Abdümenafın ölümün-den sonra
. Si k~ ye ve Rifade'yi oğullarından Hıışirn b. Abdime,naf, Kıyfide'yi dı;: bir diğer oğlu _
Abdüşşems b. Abdimenaf ele almıŞtır. 10 Ri vayetiere göre Haşim ile AbdüŞşems, ikiz
ve yapışık olarak dünyay·a gelmişler; onların bu durumlan aralarında bir çekişme v.e ·
rekabetin olacağı şeklinde yorumlanmıŞtır. H · ·
· .·. ·.
· ··
·
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Haşim

b. Abdimenaf, Kureyşin' büyüklerinden ve eferidilerindendi. Civar
bölgelerdeki bazı devletlerleiyi ilişkiler kurarak gü'vepli bii· şekilde ticaret yapabilme
imtiyazını elde ebnişH. Haşirri, Medine'den bir kadınla evleıimişti. Orada bkçocuğ11
oldu. Bu çocuk, daha sonra amcası tarafından Mekkeye getirilenAbdulmuttalib ldi. 1 2~
. Abdüşşems erken bir dönemd~Mekke'de ölüııc~onun ifaettiğfKryiide gorevini, .
'oğlu Ümeyye .b. Abdişems üstlendi. Ümeyye akrabaları ve yakınları Çok olan zengiri bir .
·kişiydi. .Belki de bu durum11nıı güveDerele ı~:mcası Haşim b. Abdimeıiafile anlaşıriailığa
düşmtiş, onunla rekabete giriŞmiştir: Fakat o, bu mÜcadeleyikriybetmiŞ'\ie· yai<HiŞik. .
·.. olarak on yıl Şartı'da ikamet etmiştir. Tarihte', bÖylece I:İz. Muhammed (s.a.v)'in •-•
dedesininbabası oları' Haşim ile, Ebu Sufyan'ıl)çled~si'(İmeyye arasinda ilkdüşmanlık;'
başl~mış

OlUyordu': 13
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· . _ Zengin. ve geniş bir nüfı.iza sahip.olan Üm~yyt:,~Ş~m'cl~.r!~_Mf!kke;ye döndiikten' ... , . i
sonra da eski mevkiini ~orumuştur. 1 4 ümeyye'nin qlümü.ndiin so~ "onun yeiinCH,ar~:~ :'~~--·-:·/
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6 Taberi, ll, 15-16; lbıi Keı;ir, Ebü'I~Fida fs mail, el-Bidaye ve'n'-Nihaye, lhk., Aluned Ebu MUIIwm.v6 ark.,
'i
ll, 192-196, Beyrut 1988
· ·
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~· · 1
7 Taberi, ll, ı'6; Ib n Sa' d, 1, 70'
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8 J(usay'ın yapniış olduğu icraatlar için bkz., Taberi, H, 19'I 9; lbn Kesii', il; 192• 196; 'lbrt Sa'd, 1,.69-70 _ : _ , '
. ·_.
···-· 9 ltiilHi§aıTI.Sircfü'n~Nel>i;"'ii-letvrrtirmn'ıiti:cfMuhyidilin"Ab:dulhaınidi71~1'30"l-32f"Diıru!J=Fikr;o(tariiısiz);~==--=~--'-!
.
Taberi, II, 19; lbn Kesii·, ll, 194; Aycaiı, lrfan, Saltanata Gideiı.Yolda Muaviye b. EbLSüfyan, s.29,.
.i
Ankara 1990 .·
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10 lbn ·Kesir, It, 13; Aycan, s.30
ll . . •. · .. . .
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12 _Haı_nidullah, Muhaınıiıed, İslam Pey'gamtieri, tre., Sali lı Tuğ, 1, 32-33, Istanbul ·ı 990;. Yı ldı~ Hakkı ·
i
Dursun,Doğuşt~n Gü~ümüze Büyük Islaıiı Tarihi,I, I88, Istanbul 1989'
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· almıştır. Abdüşems oğullarının liçleri olan Harb, Haşim b. Abddulmuttalib'in y·akın
dostu ve nedimi idi. Ancak. Abdulmuttalib, Yahudi bir kimseyi öldürmesinden dolayı
Harb'den maktütün diyeti olan yüz dev.eyi alıp, onun anica oğluna verıliesine kadar
kendisi ile. ilişkisini kesmiştir. Böyle bir olay da muhtemeleıi Haşim oğullan ile
Ümeyye oğullarının arasının daha da açılmasına neden olmuştur. 15
İki kabile arasındaki ilişkiierin böylesine bir şekilde seyrettiği bir dönemde Hz.
Muhammed (s.a. v) gibi rakib kabilenin ferdi olan bir şahsın peygambeı~ olarak ·
gönderilmiş olması Üıneyye oğulları arasında olumsuz bir tesir oluşturmuş ve onların
· İsiilm ·peygamberi ne. ve onun getirmiş olçiı.iğu dine karşı acımasız bir tavır almalarına
vesile olmuştur. 16
. ·
·
·

KUREYŞ LİI)ERLİGİNE KADAR EBÜ SÜFYAN

. I- AİLESİ, D0 GUMU VE NESEBİ
1
EbG Süfyan b. Harb, Fil yılından IO sene önce (ııı.56 I) tarihinde Mekke'de
doğmuştur. Önı.ın; Hz.Peygamber (s.a.v)'den 10 yıl önce doğduğunu söyleyenler de
olmuştur.l7 O günü ri eleğer yargıları ile ailesi, asilJet yönünden ve ekonomik bakımdan
Mekke şehir toplumundayüksek bir yere sahipti.
· ·
EbG Süfyan'ın nesebi: Sahr b. Harb b. Abdimenafb. Kusay b. Kilfib b. Lüeyy
· 'elir. Sahr b. Harb, Ebô Süfyan'dan başka bir de Ebô. Hanzala şeklinde künyeye
sahiptir.' 8 Annesi : Safiyye bnt. Hazin b. Büceyr b. ei-Hazm b. Rüveybe b. Abdiilah
b. Hilal b:· Amir b. Sa'sa dır. Bu kadın, Hz. Peygamberin Jıanııiıı Meymune'nin
halasıdır. 19 .
.
·
·

II-

ÇOCUKLUK VE GENÇLİK DÖN~Mİ

EbG Süfyan'tn çocukluk yılları hakkında fı.ızlaca bir bilgi olmamakla birlikte
onun Mekke eşrafından bir ailenin çocuğu olması sebebi ile iyi birortamda büyümüş
olduğu zanııeclilmektedir. Ailesinin sahib olduğu imkanlar sebebi ile o, çocuk,Juk
yıllarını Mekke'de nifah içerisinde geçirmiştir. Hz.Peygamber'in amcası Abbas, onun en·
samimi çocukluk arkadaşı idi~20
.
Tarihcilerin belirttiğine göre EbG Süfyan, gençlik yıllarında babası gibi ticaretle ·

meşgul oldu. Başta Şam olrriak üzere pek çok bölgeye ticaret kervanları dilzenliyordu.21

Mekkeİilerin sıkı birticari ili§ki içerisinde bulunduğu Taiflilerle o da ticari münasebet

içerisirideydi. Özellikle Taif zeytin yağlarının başlıca satıcısı idi.22 Kureyş'in Beni
Mahzum ve Beni Ümeyye kabileleri tüccarları milı;ıdi altıncı yüzyılın sonlarında, .
15 Aycan, s.31-32
16 Aycan, s.32
.
.
·
·
· 17 lbııü'I-E.sir, lzzüddiıı, ·usdü'l-Gabc fi Ma'rifcti's-Salıabc, ll, 392, Beyrut 1989/1409; ez-Zehebi;
Şemsüddin Muhaı.nmed, Siycru A'lami'n-Nübclil, thk., Şuayb Arnavut, ll, 107, Beyrut 1994/14·14; Buhl,
F., "Ebu Süfyan", lA
.
·
·
18 Ib n U'I-Esir, Usdü '1-Gabc, ll, 392; ez-Zeheb'i, Nübela, ll, 105- 106; Ib n Hacer ei-Askalaııi, Şihabuddin
Ebi'I-Fadl Ahmed. b. AH, Tclızibü't-Tehzib, thk., Mustafa Abdulkadir Alfi, IV, 377, Beyrui.l99411415;
el-Mizz'i, Ceıııaluddiıı Ebi'I-Haccac Yusuf, Telızibu'l-Kcmal fi Esn~ai'r-Rical, thk.; ·Beşşar Avvad,
Xlll, 119, Beyrut 199211413, XIII, 119; es-Safedi, Salahuddiıı Halil b. Aybek, Kitabu'.I-Vafi bi'IVcfayat, XVI, 284,'Şututgarl (Almanya) 1991/1411
·
19 lbnü'l-Esir, Usdü'I-Galıc; ll, 392
.
.
,
20 lbnü'I-Esir,' Usdü'I-Gabc, V, 148: Aycan, lrfan, "Ebu Süfyan':, Diyanct İslam Ansiklopcdi~i (DİA),
Istanbul .1994
·
· · .
·
21 lbnü'l-Esir, Usdü'I-Gabc, V, 148
22 Çağatay, Neşet, İ~laındaıı Önce Arap Tarihi ve Calıiliyyc Çağı, s.40, Ankara 1957
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Anadolu'ya kadar gidiyorlardı. Ebil Süt"y~n'ın; Suriye'de ticarethan~leİ·i ve ticari ·eşya
anbaı:lan vardı. 2 3 Ümeyyeoğullafı bazen de müşterek sermayeler ile kervanlar ·
hazırliyorlardı. İleride de belirtileceği üzere Bedir savaşının çıktnasına sebep olacak
böylesi bir kervanın başına da önemine binaen bizzat Ebfi Süfyan getirilmişti. ·
Ebu Süfyan, okuı~a-yazma bi.leı:ı çok az sayıdaki Melekeli'den .birisiydi. 24 0,
daha gençlik yıllarında sahip olduğu hasJetleri sebebi ile kısa zamanda kendini kabul
ettirerek görüşüne başvurulan, sözüne güvenilen, kabilesinin ticaı~i ilişkilerini yöneten
bir Kureyş bilgesi durumuna geldi. 25 Bazı tarihcilerin belirttiğine gere Ebfi Süfyan, ·
Cahiliyye döneminde re'yine başvurulan en makbül üç kişiden birisiydi.26 Okuma~
yazma bilmenin yanında şairliği de bulunan Ebfi Süfyari'ın riyaseti ve şöhreti çok
sev,diği ge bize kadargelen tarihi rivayetlerdendir.27
·

III-İSLAMlN GELİŞİ. VE MEKKE DÖNEMİNDE EBÜ · SÜFYAN

..

Yukarıcia

da belirtildiği üzere bu dönem Mekke'de putperestliğin inanç olarak
benimsendiği bir dönemdi. Henüz İslam nuru Mekk.e'de zuhur etmemişti. Abdüınenafın ·
oğu.) larından ikisi olan Haşim ve Abdüşşems kabileleri arasında Me kk e ri yaseti ye Kabe
hizmetjeri hususundaki rekabet varlığını sürdürüyordu. İleride.de temas edileceği üzere
l;ıu rekabet, diğer Üm!'!yye oğulları kabile· mens.ubları gibi Eb'fi Süfyan'ni da rakib
kabileden peygamber olarak gönderilen Hz. Muhaniriıed (s.;a. v)'in getireceği dini
kabulünü güçleştirecektir.
··
·
'
·

•

--

.• t...-

......
~-

Milattan 571. yıl sonra Kureyş kabilesinin. Haşim oğulları koiundari
Abdulmuttalib'in toruriu,. Abdullah'ın oğlu Hz. Muhalntned peygambeftikle
görevlendirildi. Hz. Peygamher,. tebliğ etmekle soruıiılu olduğu ilahi mesaji. ilk'
aşamada kendi yakın çevresindeki insaniani ulaştırmaya çalıştı. Ancak O'nun bu ı:İğn\şısı
diğer pek çok Mekkeli gibi yakın akrabaları olan Ünıeyye oğulları tarafından da
engellenıneye çalışıldı. Mekke halkından müslüman olmayan j:ıek çok kimse gibi
Üm ey ye oğullarının da Hz. Muhammed'e inanınamakta israr ettiği ve O'na, dayasından·
vazgeçirmek için yapılan saldırı ve eziyet!
ere ortak o!duklai·ı anlaşılmaktadır,
.
.
.
.
;

'

A- Hz.Peygambere Karşı Tavrı ..

..

.

.

Tarihi kaynaklar Ebfi Süfyan'ın, Peygamberimiz'in çağrısına olumlu bir şekilde
karşılık verınediğ.ini belirtmekte birlikte onun, diğer bazı . müşriklerle ·birlikte.
Hz.Peygamber (s.a. v)'in geceleri ·til avet ettiği Kur'an'i. gizlice dinlemeye. Çalışanlar·
aı~asında olduğunu da zikretmişlerdir.28 Ebfi Süfyan, Hz,Peygambef(s.a.V)'i Kabt<;)ie,.
çağırıp, onurila davasından vaz geçmesi hususunda konuşan .ve ona bazı 'teklifleı;de
, bulunan Kureyş'in eşrafı arasında da
almıştır..29 Onun aynı zaınandiı.Kıireyş'in,'· · .
Hz.Peygamber (s.a. v) ve müslümanlara karşıuyguladığı her türlü politikanın üretilnıesi'
· ve baskı uygulamasında büyük ölçüde katkısı olar~ bir kişi olduğu söylenmiştir.JO. ,

i,.

yer

'.

1,

23'

- ..
.
'
.
'
.
/ · : . . ·.. : '. ·, ' . '
. ' ·, .
Çagatay, s.l41
,
.
·
.· . , ·.
. ..
: 'ı
.13eJiiz_u.ı:i,_lslilın dint gelgiğind_e Kureyş. kabil~si~Ö.t:l1. ı'7 ~işiııin cı!<..uJıı:.ı:yıı_~l}a_~jl_giğini,J;ıı,ıııJ.!!.L:.ıiıı.ş!!i.!l_a. '"''"'=~~coc.J
Ebu Silfyan·ve iki oğlunun da yer aldığını zikı:eıınektedir. bkz., Beliizuri, Ahıııe.d b.. Yahya b.. Cabir b. ·
·i
· Davud, Fütfilıu'I-Bııldiiri, tre;, Mustaf:ı Fayda, s.691, Ankara 19.87
·
·
·
25
·ez~Zehebi, Nülıclli, Il, 106; Aycan, "Ebu Süfyan";DİA
·
'
'
26tbnü'l-Esiı-; Usdü'I~Giilıc, V, 148
.
.
27 ez-Zel\ebi, Nülıclfı, Il, 107
.
.
28 lbn Hişaın, I, 337-33; Aycan, s:37
. •, ·
29tbn .lslıak,
s. 147~148;
lbn Hişaın, 1; 276;
II 26; Ayi::an, s:J7
30
.
.. · . .
.
Ay,ean, Muaviye, s.37
24
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Yukarıda belirtilen rivayetlerin yanisıra bir de Ebu Süfyiın'ın, Mekke döneminde
eı;iyete

maruz kalan Hz. Peygamber (s.a.v)'i kendi evine

sığındırdığı

ve .onu Mekke

ınüşrikleriı:ıin eza ve cefalarından kurtardığına dair de bilgilere rastlanınaktadır.3 1 Belkide

(s.a.v)'i bu şekilde Mekkelilerin işkencelerinden
sebebi ile daha sonraki yıllarda onun, hicret önCesinele Hz.Peygambere ve
müslümanlara fiili olarak eziyet edenler arasında bulunmadığı zikredilıniştir. 32 Ebu
Tali b E)nu, müşdkleriiı müslümanlara eza ve cefalai·ının arttığı bir sırada, Kureyş'ten'
ş~fkat taleb ettiği meşhur kasidesinde;"Dost" görüntüsü verıneye çalışan; ancak içinde
gürül gürül kaynayan kinleri gizleyen bir kimse olarak tanıtır.3 3
·

Ebu

Süfyan'ın Hz.Peygaınber

kurtarması

f

_

Tarihi kaynaklara bakıldığında Mel}ke döneminde Hz. Peygambere işkence

_yapanların i sm en, çoğu ziunan da yapmış oldukları işkenceleri ile zikı . il miş olçlukları
görülmektedir. Aiıcak yapılan araştırmalarda Peygambere zulmedenler'in isimleri

arasında- EbU Süfyan'ı'iı da' ismi zikrediJmiş fakat onun yapmış oldu'ğu· herhangi bii·

işkence nevinden söz edilmemiştir. Buna bir de Ebu Talib'in yukarıda söylemiş olduğu
sözü eklendiğinde Ebu Süfyan'ın, Mekke toplumundaki' ve özellikle de kabilesi
içerisindeki konumu· itibarı ile Müslüınanlar'a eziyet edenlerle birlikte hareket· ettiği,
fakat şahsi bir şekilde onlara karşı işkencede bulunmadığı sonucuna varılabilir. Gerçi .
Bedir harbinde Mekke· eşrafından çok Sayıda insanın ölmesinden ·sonra riyaset
makamaına gelen ve müslümanlara karşı yürütülen kin ve nefret politikasında en ön
' satlarda yer alan bir kişi için böylesi bir yargıya var'ınanın zor! uğu da ortadadır; Ancak
araştırmanın. ilerleyen bölümlerinde de ifade edileceği üzere yukarıdaki tesbiti
güçlendirecek bir ta~ıın ~layların olduğu daınüşahede edilecektir. ·

. Bilindiği üzere Bedir harbi~in başlamasına-sebep olan' kervanın reisliğini Ebu
Süfyan yapıyordu. Ebu Süfyan, kervanıiı müslümanlar taı'afından kuşatılacağının
· istihbaratın'ı aldıktan sonra bir adaın·ı vasıtası ile derhal Mekkelileri .durumdan haberdar .
etmiş ve onlardan hemen yardıınlarına gelmelerini taleb etmiştir. Bu arada da kendisi
bqş durmaınış, kervanıl'l" yönünü müslümanların beklediği tarafı_n aksine çevirerek
Kızıldeniz sahilinden Mekke'ye gitmiş ve kervanı kurtarınayı Daşarınıştı. Ebu Süfyah'ııi
imdat. çağrısı'nı alan Mekkeliler ise hemen savaş liazırlıklarına başlamışlardı.
Mekkeliler, kervanın da bahanesi ile müslümanları toptan yok etmek istiyorlardı.
Ancak işte bu noktada bazı tarihciler, Ebu Süfyan'ın Kureyş'e haber göndererek
'kervanın kurtulduğu' .için onları savaştan vazgeçirıııeye çalışmış olduğunu söylerler.
Diğer taraftan müslümanlar,ile pek çok, rriüşrik kabilesinden oluşan Mekkelileriri
arasında riıeydana geleı1 Ahzab (Hendek) "Savaşında ınüşriklerin idareciliğini yapan Bbu
Süfyan'ın savaşı ilk terkeden kişi olduğu zikredilınektedir. Ayrıca bu savaşa
fikrinin de. ondan değil de özellikleYahudilerden sadır olduğu belirtilmektedir.

katılına

·

Ebu Süfyan'ın Müslümanlara karşı takınınış olduğu tavrı ifade etme bakımından
onun Fetih· günündeki konumunu da belirtmek gerekecektir. Mekke'nin müslümanlar
tarafından kuşatıldığının haberini alan Ebu Süfyan, derhal aradaki mevcut antlaşmayı
yenileınek ve süreyi uzatmak üzere harekete geçeı·. Bu noktada kaynaklar onun
müslüman olma hususunda diğer Melekelilerden daha çabuk clavranmakla kalmadığı nı
31 lbn Hac~r ei-Askalani; cl-isabc fi Tcmyizi's-Sahabe, thk., Mıılıaııiıı)ed ei,Bicevl, Ili, 413, Beyn.ıı
_ 1992/1412; lbn Hacer, Telızib, IV, 377; ei-Mizzl, Tehzibü'J-J(enıal; XIII, 120; es-Safedi, ei-Vafi, XVI,
285; Hanıidullalı, 1, 99 '(lbnii'I-Cevzi'nin ei-Mücıeba adlı eserinden naklen)
·
32 Aycan, Muaviye, s.39
33 lbn Hişaın, 1, 275-278
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aynı zamanda da Mekkelileri müslümanlara karşı teslime gayret gösterdiğin'i ifade
~~~

.

.

Ancak şu kadar varki yukarıdaki ifadelerden müslümanlara yapılan işkenceler ·
hususunda EbG Sütyanın tamamıyla suçsuz olduğu da anlrişılınamalıdır. Bilindiği üzere
Kureyş'in müslümanlara karşı olanca gücü ile sürdürdüğü şiddet ve b[)skı dö.neminde ·
lider o idi. Belki bu dönemde o, bizzat müslümanlara karşı herhangi bir işkencede
bulunmamış olabilir. Ancak ne kadar varki onun lider olarak gücü yettiği halde
Kureyşliler tarafından yapılan eziyet ve tecavüzlere de müdahelede .bulunmadığı
anlaşılmaktadır. Bu bile onun müslümanlara karşı suçlu ?lduğunun delilidir. 34 . .
. .. ·

IV -HİCRET VE SONRASINDAKi GELİŞMELER
Müslümanlar, Mekke'de müşrikler tarafından yapılan kötü muamelelere karşı..
koymaya ÇalıŞmış lar, kendilerine hicret izni verilmesinden hemen sorıra da Medine'ye .
· hicret etmeye başlamişlardı. 622 yıhnın Muharrem ayınqa başlayan hicret ile
müslümanlar, dinlerini hür bir şekilde yaşayabilecekleri bir mekana kavuşmuşlardı.
Kureyşliler ise müslümanların bu gidişini ı;ıngellefneye çalışmışsa da başarılı
olamamışlardı. Onlar son çare olarak Hz. Peygamber'i öldürmek istemişler fakatbunda
da muvaffak olaınamışlardı. Böylece Medine, hür bir İslam ııierkezi haline gelmiştir. ·
Hz:. Muhammed (s.a.v), Medine'ye hicretin hemen sonrasında; ö~ce Ens~r lle
- Muhacir arasında kardeşlik müessesesi kurarak dini birliği, Medine'de bulunan diğer din.
mensupları ile gerçekleştirmiş olduğu anayasa protokolü itede Medine'de siyasi birliği
kurmuştu.
'
•
·
·

•/

A-Bedir . Savaşının' Sebepleri
ve Ebu Süfyan
. 1
.
Rasulullahın çevresinde büyüyen İslam hareketi, Kureyş'in putlarını olduğu
kadar, M~ekke ile Şam arasında gidip gelen ticaret kervanlarını da tehditediyordtl. Mekke
tacirlerinin ku~eye çıkınasının engellenmesi, ticari hayatlarının ve tabiki kendilerinin
sonu demekti. İşte bu yüzden Kur.eyş ısrarla dini .ve iktisadi· hayatlarinı tehdit eden
İslamiyetin toparlanışını yok etmek istiyordu. Onlara· göre· bunun yolu da sa.vaŞtan
başka bir şey değildi.
·
Yukarıda ifade edilen hususlar Bedir harbine gelişin Kureyş açısından sebepleri
idi. Müslümanlar açısisından ise sayaşa geliş sebepleri daha da. değişikti. Onlar,_
Mekke'de kaldıklaı;ı müddetçe bir çok sikıntılara ve haksızlıklara maruz kalmışlardı. '
Kafirlerin azgınlıkları şiddetienince memleketlerini ve mailarım bırakıp; sadece dinleri
için Medine'ye hicret ettiler. Buna rağf!1en Kureyş, onların pc:şini. jjıralq11,ıy()rQlL
Ticaretlerini tehdit etmemeleri ve putlarını kınamamaları için Medine'de onlara hakim·
olmak için bir takım çareler aramaya baŞladılar.
. ..

Buna karşılık geçmişte Kureyş'in yapmış olduğu şeyleri tamamı ile unutmayı
ve hieret etmekle de tamamen Kureyş'in baskısından kurtulamadıklarını
g(:i!~n müslümanlar da savaşmaktan başka bir yolun olmadığı kanaatiri e vardılar.
düşünmeyen

34 Ebu Süfyan'ın nıilslüınanlara karşı işlenen suçlara ınüdahelede bulunmadığı hususunda Buhari'deki şu
olay güzel· bir örnektir. U hud savaşının akabinde Ebu ·Süfyan, bulunduğu.· yüksekçe" bir yerderi
müslümanlara hitabda bulunmuş ve.şöyle deıniştir:" ... ölülerinize mUsle yapıldığını göreceksiniz. Böyle ·
yapılınasını ben eınrçtınediın, fakat bunu çirkin de görmüyorum." Buradan da anlaşılmaktadır jd, Ebu
Süfyan, böyle söyleyerek olayı. tasvip ettiğini belirtıni~ıir. bkz., Buhari, Megfizi, 17;· Aynı kiınJ.!dabkz.,
lbn lshak, s.334
·
·, .
.
.
. ..

·'ı,

.
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Hayatı

ve Bedir'e

Geliş

Gelişmelerden de anlaşılacağı üzere her iki tarafta savaşa motive olmuştu. Bu
noktada bardağı taşıran ·son damlayı da başkanlığını Ebu Süfyan'in yaptığı Kureyş·
ticaret kervanı oluşturmuştur.
·

Hicretin 2/624 yılında Kureyşliler'den bir çok kimsenin katıldığı biiyük bir ·
kervanının, Ebu Süfyan başkanlığında Suriye'ye gittiği haberi müslümanlar
tarafından .öğrenildi. Hz. Peygamber, bunu haber alınca ashabını topladı; kervandaki
malların çokluğ.unu, buna karşılıK muhafız sayısının azlığını 35 onlara anlatarak bu
kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi ve
kendilerini sefere davet etti.36

ticaret

Hz.Peygamber, M~dine'den hareketinden ori.gün önce Talha b. Ubeydull~h ile
Said b. Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirdi. Ancak onlar,
Medine'ye Bedir savaşının yapıldığı gün dönebildiler. Kervanın dönüş haberini başka
kaynaktan öğrenen Hz. Peygamber, ashabı ile Medine'den hareket etti.37
Başkanlığını Ebu Süfyan'ın yaptığı Kureyş keı:vanı, Bedir nievkiine vardığında
,etrafta Medineliler'in yani müslüman birliklerinin mevcudiyetini kendi keşif birlikleri
vasıtası ile tesbit etti. B.uriun üzerine Ebu Süfyan, Kureyşlilerden yardım isternek üzere
Damdam b. Atnr el-Gıfari'yi Mekke'ye gönderdi; kendisi de kervanın pusuya düşmemesi
38
için Bedir'den uzak olan ve nadiren kullanılan Kızıldeniz
s.ahil
yolunu takib etti.
.
.
. ..

.

Kervanın reisliğini

bizzat Ebu Süfyan'ın yapmış olmasından da anlaşılacağı
üzere müslümanların takibe aldığı kervan, oldukça büyüktü. Ticari elntia yüklü olan bu
kervanın bin deveelen müteşekkil olduğu zikredilmiştir.39 Durumdan habe.rdar olan
Mekkeliler, derhal sayıları bini bulan gönüllü asker topladılar ve kervanlarının imdat
çağrısına yetişmek üzere yola çıktılar. Yolda, Cuhfe elenilen bir ınevkide Ebu Süfyan'ın
habercisinden kervanın bir hücuma uğramaksızın savuştuğu ve salimen Mekke'ye doğru
·yoluna devam etmekte olduğuna dair bilgi almalarına rağmen yürüyüşlerini durdunnayıp
har:ekatı devam ettirdi.ler.40
Bu noktada İbnu'I-Esir tarafından zikredilen şu bilginin Ebu Süfyan noktai
· nazarınclan oldukça ilgi çekici olduğu görülecektir: Ebu Süfyan, Kureyş kerv'anını
kurtardıktan sonra gönderdiği habercisi aracılığı ile Kureyş'e şöyle demiştir:" Allahsizin
kervanınızı ve mallarınızı kurtarmış bulunuyor. Onun için geri dönünüz.'·' Fa~at Kureyş
ordusunun .başkıJ,nlığını yapan Ebu Cehil, elireterek şöyle deıniştir:"AIIaha yemin ederim
ki; Bediı·'e v~rmadan geri dönmeyeceğiz, on,ıda üç gün kalacağız, develerimizi keseceğiz,
başkalarına yemek yedireceğiz, şarap içeceğiz ve araplar bizim şanıınızı işitec.ekler.
Böyleceele bizden ebediyyen korkacaklar." Aynı şekilele Zühre oğullaııının antlaşmalısı
olan ·ei-Alınes b. Şerik ~s-Sakafi de: "Ey Zülıre oğulları! Allah sizin mallarınızı ve

35 lbn Hişaın, ılıuhafızlarııı 30 veya 40 kişi olduklarına dair bir bilgi verıııektı::dir.bkz., II, 244
36 lbıı Hişaııı, II, 244; Fayda, Mustafa, "Bedir Gazvesi", DİA,Istanbui 1992
37 Haınidullah, I, 223; Fayda,"Bedir Gazvesi", DİA
·
·
38 lbn Hişanı, II, 244; lbnii'I-Esir, cl-Kamil ~i't-l'arih, trc.. ,Beşir Eryarsoy, II, 118-119, Istanbul 1985;
Haınidullah, I, 2~3,; Hasan lbrahim Hasan, Islam Tarihi, trc.,lsnıail Yiğit ve ark., 1, 146, Istanbul 1991;
Fayda,"Bedir", DlA
.
·
39 Haıııidullah, I, 224
·
.·
40 lbn "ı-ıiŞaın, ll, 26; lbnii'I-Esir, cl-Kamil, II, 119'; Haınidullah, I, 223; Fayda, "Bedir", DİA, V, 326
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bunlm·;n başındaki arkadaşlannızı kurtarmış bulunuyor. Onun iÇin
diyerek kavminden olan kimseleri geri döndürmüştür:4I . .
, _ ·.

ge~idöfiünü~:'''

Yukandııki rivayettel) de anlaşıla~ağı ü4ere .Ebu Süfyan, Heride çok rriühirn ·
neticeler doğuracak olan Bedir muharebesinin çikmasına istemeyerek sebep' olduğu gibi
bu savaşın yapılmasına da razıolmamıştır.42
.
•

•

'

•

1

j

.
. Öyle onlaşılıyor ki orduları harekete geçiren asıl saik, Ketvan üzerinekur.ulaiı
planlar değildi. Kureyş'in ker\oanl kurtulmuştu, ama savaş için Çıkılan yöldan geri •
dönülmüyordu. Hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gucünü rriüslüiTI:anlanı>
gösterımik isteyen Müşrikler, savaş yapma kararlıiıgı ile soıi hazırlıklarını da yaptılar ..
Buna mukabil müsliimanlar da Kervanın ellerinden kaçması sebebi ile :Medine'ye. geri
dönmediler, onlar da savaş için gerekli tedbirleri aldılar. ·

C-Bedir ·savaşı ve

Ebu

Süfyan Ailesi

., ·

.,
. 'i

,·

Ebu Süfyan bakkınCıa bilgi vermek amaç ı ile yapılan bu arrtştırmflda Bedir· .
savaşının detayJarına inilmeyecel<tir. Aricak bu.savaşın ·Ebu Süfyan Ve _flilesini nasıL ·
etkil,tdiği sorusuna cevap verilmeye·çalışılacaktır. •
·
· ·
· '
•

•

•

•

•••

•

•

•

'

'

'

•

•

••

•

•

t • •

•

•

.,

.:

'

ı'

..

.~

'

'Müslümanların gerçek. anlamda muzaffer oldı.iğu ·Bedir sa,vaşında müşrik
ordusunun reisliğini Ebu Cehil yapmakta idi..İki tarafaı;asın9aki ıi:ıüta,ddede galip gelen

taraf müslümanlar olmuşlardı-._ Ki.ıreyş bu• savaşta 70 Civarında ada~ını. kaybetmiŞti.··.
Kureyşten bu savaşta ölenler arasında Ebu Süfyan ailesinden de bazı kimseler vardı: .. · .

Bedir'de, Ebu Süfyan;ın karısı Hind'in babası ve ~ilenin reisi'olan lJtbe b. ~ebia
ile amcası Şey be ve kardeşi Velid; sa.vaş meydanında öldürtiıdü,
OSüfyan'ın oğlu
Hanzala d_a öldürülenlerarasınc\ayôı. Onu All b. Ebi Talib'iı1 (ildürdüğtisöylenmiştlr.43
. Bir. diğer oglu Aınr da esir alınmiştı.4~·
. ,.
. _·.
..·· -•. ·
, · , .. ·.· ...

El?

Bedir savaşında pek çok rriüŞrikaiİede oldu~u gibi~bu Süfy~l1 aile~lndede ~ek .
çok aile ferdi kaybedilmişti. Bu kayıpların verdiği aci aniari derinderi etkileıniştf.. .
Bedir'de öldürülen yakınlarına onların nasıl üziilmüş olduklaı·i, Uhud savaşı öncesinde ve. ·.•.
savaş esnasında Ebu Süfyan ve karısının takınmiş oidukları tavırlprdan anlaşİlmaktadır.' ·

.

.

.ı

·Bed iı: savaşına sebep olan-.kervanı kui-taran Ebu Süfya~, savaşa btılrriarnıŞh: · ···- - - · .-,
Bedir savaşında Kureyş'in yenilgisinin· boyutlaı:ını ve ıh;ndi. yakıııaknibala/ında~ . .
i !
öldüı:ül(':nlerin çokluğunu öğrendikten so.nra onun ."Bedi'ı:'i.n intikamını aln'ıadıkç$. ,·
'·.ı'
yıkanınayacağına saç ve sakalım kes'tirtneyeceğjne dairy$min" ettiği zikiedllm~k.tedir~~s.,.

'

' '

·. . . ,.

\ . :·_:_'

ı

Daha Önce de belirtildiği üzere Bedir esirl{!ri arasında Ebu'Süfyarı'ın oğuHarı~Cı~n·
.:! .•. , .1
Amr da vardı. Ebü Süfyan~a: ~fidye verde oğlun!J kurtar' denildiği,nde·p: ,·.:~ lf'ayır_ıbir · • _., ...
-ı
·anda l~eın kanııni hem de ınalımı kaybedyı\iem, oğlu_m Hanzala ölclürüldü;;Arrir.'ı. da '· '
i:1
fidye vererek mi kurtarayıriı? de<:li. ve böylece oğlunu fidye vermeksizin esir olarqk
.1
bıraktı. Daha sonraki günlerde Ensardan Sa'd b. Nuınan, Iylekke'yegidip,Umte y~piJüık ..•., . . ':1
isteyince, Ebu Süfyan b nu yakaladı:
O. zamaiııı kadar:
Kui:eyş,'• 'hiçbir' hacı ya
ve umreciye
: · ·' .. ,•
'1
'
.
,i'
.
'.
.
,.,·
'
,··.'':1
11
,

--4-1-tb~n-i-ı-i-şa-ıı-ı.-ıı-;-2s_s_;-ib_._·ıı-ü·-ı--E-sr-(--e'-'-ı~K-._...:.ıım~_,.::..iı;-iı;·tr(lilii.·K.~sir:'ı;i:niaay~ve•n::Niıliı'YC;'iıı~~'A'It&e'CrfA'tvk"L·_··:',~---:,:,,·~
, ve ark.,Il,265, Beynıl 1992
>
· ·.
. ·
. · '
· .. ' · : · · ·
42 P. Bu hi, "Ebu Slifyaıı", İA; IV;.50
.'
. :-, ·
c'
· ··. . . .
,, ,
43 Tabeı:i, ll, 157-159; lbnü'l-Esir, cl-Kamil,. II, 123, İ2(Hmnidullalı, ı, 228; .Yililiz)slam'Tnril;i;
Istanbul 1989
·
·
.
. ·. · · ·
.
· ·. · · ; .. ' , ·. ·
44 Ebu Süfyaıı'ııı oğlu Aı;ır'ııı Hz, Ali (r.a) tarafınd~n- ~sir alııidığı.belirlilir: bkz., lbıi 1-iişaın;'İI, ·
Esir, el-Kamil; ll, ı 30; lbn. Kesir, cl-Bidayc, Il, 3 ı ı
. · , ,.· •·.·. . · ·· .•. >'
4 5tbnü'I~E~ir, cH<:amil, ll, 135; Hamidullalı, 1; i28
·
·
·
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'tı

kötü ınuaı~elede bulunınuyordu. Ebu SÜfyan onu hapsetmekle bu. geleneği yıkmıştı.
Daha sonraki günlerele Ebu Süfyan, gerçek niyetini ortaya koymuştur.. Ebu Süfya~
. böyle. yapınakla oğlu Aınr'ı ınübadele etmeyi clüşünınüştii. Ebu Süfyan tarafından
· hapsolunan salıabinin yakınları, Hz. Peygambere müracaat eelerek durumdan Onu da
haberelar ettiler. Bunun üzerine peygamberirniz; onların tekliflerini ele göz önünde
bulundurarak Sa'cl'a karşılık Amr'ı serbest bırakmıştır:46
Ebu Süfyan'ın karısı Hind ise Bedir, savaşın,da kaybettiği yakınlarının intikamını
almak için olanca glici.i lle Ulıud'a ·hazırlık yapmıştır. Hi nd bnt. Utbe, Uhud savaşına·
katılan kadınları organize etmekle kalmamış aynı zamanda da Kureyş erkeklerini ele
savaşa. teşvik için şiirler söylemiştir. Ayrıca Hi nd, Bedir savaşından· kaynaklanan,
. intikam ateşini Ulıucl savaşında müslüman şehidlerine ınüsle yaparak söndürıneye
çalışmıştır. Zaten onun kendi ak:rabalarını öldürenleri bulup' onların .ciğerlerini
yiyeceğine dair bir yenıininclell ele bahsolunmaktaclü. 47 Bedir savaşı yalnızca Ebu
Siifyan ailesine zayiat verıneniiş aynı şekilde Kureyşten pek çok kimsenin de ölümüne
sebeb olmuştu. Kureyş'in kaybı başta liderleri Ebu Celıil olmak ü'zere 70 kişi
oJmuştur. 48

EBÜ SÜFYAN'IN KUREYŞ LİDERİGİ
OLAYLARI .·
.

VE SONRASI

I-EBU SÜFYAN'IN . KUREYŞ LİDERİ OLUŞU
.
Bedir savaşı, Ebu Süfyan ailesinden pek çok ki;ıısenin ölümOne stıbep ,olmuştu.
Bu arada cıa· yukanda da zikreclildiği üzere KureyŞ lideri olan Ebu Cehil'in bu savaşta
ölümü onaKureyş liderliğinin yolunu açinıştır.49 .
Ebu Süfyan'ın Kureyş liderliğine getirilmesinin sebepleri lizerincle durulacak
olursa belkiele aşağıdaki gerekçeler ileri sürülebilir: .
1-EbO Süfyan' ın, Kureyş'in ortaklaşarak tertipiemiş olduğu ve gerek ~ermaye ,
·gerekse kar itibarıyle büyük ıneblağa malik olan kervanı. ustaca manevralar ile
kurtarınası.
·
2-Ailesinden pek çok -kimsenin bu savaşta öldürülıniiş olı1ıası. B~ikide Kureyş,
onun. müslümanlara karşı çok daha fazla kin. ve iıefret hisleri ile dolu olması sebebi ile
daha büyük 'bit gayret ile savaşacağını clüşünnıüştü. Böylelikle onlar, Ebu. Süfyan'ın
acılarını,
ona-intikam alına fırsatı. vererek az da olsa hafiffetmiş olaçaklarclı.
·
.
3-Yukarıcla sayılan sebepleriri yanında onun Kureyş'in kalabalık ve nüfuzlu
ailelerinden biri olan Ümeyye oğullarından olması. Bedir savaşında, başta Ebu Cehil
olmak üzere Kureyş eşrafından pek çok kimsenin ölmüş olcluğtı düşünülecek olursa bu
son maddenin, onun Kureyş lideri olması husus'undaki tesiri daha da kolay
anlaşllacaktır.
.
· ·
.

.46

lbiı Hişaın, ll, 495; Taberi, ll,

47 •Haınidullnh,

1; 228
~fu~~~~
49 lbn Hncer,·Teiızib, IV, 377

16.2-163; lbnü'I-Esir,
·
.

ei-Kiımil, ll; i 30; lbn
·
•

Kes ir, ei-Bidaye, ll, 31 I .
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. ··
·
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II- EBÜ SÜFY:AN'IN KUREYŞ LİDERİ. O,LMASINDAN
' SONRAKi OLAYLAR
.

A-Sevik Gazvesi
. Kureyşliler, Bedir mağlubiyetinden hemen sonra Ebu. Süfyan' liderli~iri~e
müslümanlardan intikam almak için savaş hazırlıkları yapınaya başladı. Bu hazırlıkların
olanca hızi ile yapıldığı bir sırada meydana gelen bir olayın, Ebu s·üfyan ile doğrudan
alakah olması sebebi ile üzerinde. kısaca durulacaktıi·.
·
Mekke'de müslümanlara karşı öfke ve hiddet o derece büyük olmuştu ki savaşta
ölenler için ağıt yakıp feryad ü figanda bulunulması yasaklandı 50 ve hiç vakit
geçirilmeden bir intikam savaşının hazırlıklarına başlanıldı. Önceleri Mekkeliler,
herhalde ınüslüınartlarıri eline para geçmesini önlemek gayesi ile harp esirlerinin fidye-i
necatiarını ödemek istemedilerse de; bu görüşe karşı esir akrabaları na tekrarkavuşmak ,
isteyen zenginlerin, gizlice yürüttükleri muhalefet, bu yasağın kısa zaman içerisinde
kaldırılmasını sağlamıştır.
·
Ordunun savaşçı sayısını artırmak için pek çok çarelere başvurulmuştur,
Kureyşlilerin teklifi üzerine, kurtarılan ticaret kervanının sadece sermaye iştiraklerinin .
dflğıtılınasına ve sağlanacak karın tamamını isehazırlıktari yapılmakta ofiın ordunun
savaşçı sayısını artırmak için tahsis edilmesine )}arar verildi. 51 Böylece 250,000 dirhem

tutarında bir meblağ toplanmış oldu52 ki hemen hemen aynı miktarda bir lneblağı,
Rasulullah tarafından esir başına 4000 dirhem olarak tesbit olunan fidye-i necati ar için
sarfetmek mecburiyeünde kaldılar. Bu arada Mekkeliler, para ile savaşçı toplamak üzere
pek çok ci var kabileye heyetler gönderdiler53.
.

· ·.

.

Sözü edilen hazırlıklar sürdürülürken Kureyş'in· yeri i lideri olan Ebu Süfyan 1 bir
kaç slıahlı arkadaşı ile birlikte, tam hac mevsiminin ortasında ve Mekkelilerin kan .
dökülmesini yasakladıkları mukaddes ayiara i'sabı;t eden günlerde, gizlice Medine'ye
· gitmek üzere Mekke'den ayrıldı; gayesi daha önce de bahsolumin yeminine göre intikam
almaktı. Adamlarını Medine'ye bir günlük mesafedeki Nlb dağı boğazındabırakıp.
geceleyin tek başına Beni NadirYahudilerinin lideri Sellam b. Müşkeın'in yaqına vardi
ve saygılarını sunduktan sonra onu, müslüman ahaliye kayşı tertipiemiş olduğu
suikasttan haberdar etti. Sonra Ebu Süfyan, adamlarının yanına döndü ye onHırı
müslüman halkın oturduğu rriahallelerden uzak, Yahudilerin yedeşim. bölgeleri olan. ·
Medine'nin }\uzey doğu dış mahallelerini teşkil eden el-Ureyd bölgesine. gönderdi.~4 ,
·
Ebu Süfyan tarafından görevle~dirilen Ku~eyşliler, orada bir hurma çiftli~i~delkl .
müslüman ile karşılaştılar ve onları deıhal öldürdüler, kaçip gitmeden önce· de çiftliği
·ateşe verdiler. Haber Medine'ye ulaşınca Hz. Peygamber- (s.a. v), ashabı ile bineklerine
bindiler ve onların arkasına takıldılar. Fakat onları yakalayarriadilar. Diğertaraftan Ebfi ·
Süfyan ve arkadaşları, takip esnasında ağırlıklardan kurtulmak amacı ile heraberlerindeki
'..
,·

'.

·. ,

·.

50Taberi; rı; 160-161; Halııidullah, ı, 229
51 Hamidullah, kaynak göstermeksizin bu şekilde bir teklffin bizzat Ebu Süfyan tarafından yapıldığını. ,
söylüyorsa da ilk döneııılslaııı. tarihi kaynaklan bu teklifili keı:vand.a.ıııallaqJ:ıulunan I<_ure.yşl!ler_•\
tarafından yapıldığını zikretme!<tedirler. bkz., .lbn ls hak, s.322; lbn Hişaııı, III, 3 ; lbn .Sa' d; ll, 37;
Taberi, Il, 187; lbnü'l-Esir, el-Kamil, ll, 142; Haıııidullah, I, 229
. • · ·.
· ·. - - ·
52 lbn Hişam, III, 4-5
·
'
.
53 Haıııidullah, I, 229
54 Haıııidullah, I, 229
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"Sevik" -azık~ torbalarını attılar. Onların bütün azıklan bu
bundan dolayı bu savaşa Sevik Öazvesidenilmiştir.55
.

.

.

.

attıkları torbalat'daydı. İşte

·
.

•.

Sevik Gazvesind~ EbG Süfyan'ıri adamlar ile gerçekleştirdiği baskin ve yağm·adan
bir kaÇ ay sonra Rasulullah; Zeyd b. Harise'nin kumandası altında Necd bölgesinde
Rebeze V(! ei-Gaınre arasındaki ei-Karede su kaynağına bir askeri birlik gönderdi; gaye
bir ·ticaret kervanına eı koymaktı. Kervan yöneticilerinden EbG Süfyan, Safvan b.
Ümeyye v~ diğer efrad kaçmaya muvaffakolduysa da ke~vanıiı ınal mevcudu olduğu gibi
müslümanların eliiıe geçti. Kervandakiyükler arasında 100.000 dirhemtutarında gümüş
külçesi bulunuyordu.56
··
·
. . .· .
B-Ubud Gazvesi
Uhud gazvesine gidilen süreci, bir önceki başlıkta zikrolunan ve Kureyş'in yüklü
miktarda ınal kaybetmesine sebep olan Se vi k Gazvesinin hızlaıidırrlığr anlaşılmaktadır.
.

Uhud savaşın'ın asıl sebebi, Bedir savaşı idi. Bedir savaşından sonra taraflar
için herhangi bir adımın atılmış olması şöyle dursun bilakis özellikle
Kureyş cephesindeki kin ve nefret gün geçtikçe daha da şiddetlenıniştir.
·
arasında barış

Bu arada Medine'de Yahudilerle Müslüınanlar·arasındaki münasebetler gergin bir
hal aldı ve gerçekten de .bir Yahudi heyeti sırf Kureyşlileri bir intikam savaşına
sürüklemek için tahriklerde bulunmak üzere Mekke'ye gitti. Bu heyetin Kureyş'e yardım
vaadinde bulunmuş olduğu uzak bir ihtimal olmamalıdır. 5 7
Kureyş, paniğe kapılmıştı. Müslümanlar gün geçtikçe güçleniyordu. Buna
karşılık kendileri ise hem maddi hem.de moral güç bakımından gittikçe zayıflıyorlardı.
EbG Süfyan'ın Şam'dan getirdiği kervan'ın malları Daru'n-Nedve'de duruyoı~du. Bedir

felaketi s~bebi ile onun hesabı hala görülınemiŞti. .

ve oğullarını
pek çok kimse EbG Süfyan'a müracaat
ederek:''Muhaınmed bizim büyüklerimizi öldürerek bizi mahvetti. Artık intikam alinak
zamanı geldi. Kervanın sermayesini sahiplerine verelim. Kalalı ma! ile ınü~lümanlara
karşı savaşalı m."· dediler. Kervanda mallan bulunan kişiler de bu teklifi kabul etti.
·Daha önce de
kaybeden

Bedir'ı:Je

Bu

çalışmanın

belirtildiği

-~

·

üzere

babalarını, kocalarını, kardeşlerini

Kureyş eşrafından

konusu ve türü sebebi ile Uhud ÜflZVesi'nin

ayrıntıları

üzerinde

durulınayacaktır. Ancak bu savaş esnasında çalışmaya konu olan EbG Süfyan'ın

konumu
.

hakkında

bilgiler verilecektir. .
'

Uhud Gazvesi bahsolunan haiırlıklaı:_ ile başlamıştı. Savaşa çıkan Kureyş
. ordusunun liderliğini EbG Süfyan yapıyordu. O, karısı Hind bnt. Utbe'yi de beraberinde·
savaşa götürüyordu. Hind, yol boyunca hem diğer Kureyş. kadınlarını hem de orduyu
şiir)er söyleyerek savaşa teşvik ediyordu. ss ·
S_avaş işte bu minval üzere başlamıştı. Neticede ise müslümanlardan 70 civarında
sahabi şehid olmuştur. Savaşta verilen zayiat seb«bi ile rnüslünüınjar, savaşın belli bir
·döneminde dağılmışlar, fakat daha sonra Allah (c.c)'ın lütfu ve bazı sahabilerin samimi
. gayretleri ile büyük bir bozguna uğramaktan son anda kurtulmuşlardı.
Taberi, Il, 175-176; lbııü'I-Esir, cl-Kamil, ll, ı';3s-ı36; Haınidullalı, 1,.2298~230
56 Haınidullalı, I; 230 .
.
' 57 Haıı;idullah, 1, 233
58 tbn lslıak, s.327; lbn Hişnııı, III, 4-S;Taberi, Il, 197; lbnü'I-Esir, cJ,Kaiııil, ll, 142
1
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Savaş esnasında ortaya Çıkan dağınıkiık ve hengame arasında Allah Ra~ı:ılü ·
beraberindeki bir bıç sahabi ile Uhud dağında bir tepeye sığındc Müsl.üinanlafı'll
sığındı k! arı yed gören Ebi!Süfyan, adamlarİyla tepenin ark.asırwdola_şarak oraya haki~ ·
bir konumda durdu: Ebu Süfyan, Peygamber ve ,ashabın önde_gelenlerhıderi pek
çoğunun sağ. olup· olmadığını bilmiyordu . · Bıi , sebeple •· bulunduğu· yerden
ınüslümanlara:"Aranızda Muhammed (s.a.v) var inı? diye sordu; Rasulullah;
yanındakilere bu soruya cevap vermemelerini söyledi, Ebu Süfyan, 'cev;ıp alamaması
üzerine devam ederek:;'Ebu Bekir yaşıyor mu?': diye sordu, fakat gene bir cevap alamadL ·
Bunun üzerine o, Ömer' i sordu. Yine cevap verilmediğinigörünce: ''Demekki bunların·. . , "
hepsi ölmüş, artık iş' bitmiştir." diye söylenmeye başladı. Buıi.tin üze.rine b.titün btı
olanlara dayanamayan Hz. Ömer (r.a) bulundu.ğı:ı yerden:" Ey Allah'ın düşmanı. yalan
söylüyorsun. Allah seni rezil ve rüsvay edecekşekilde bu saydıklarının hepsiilihayatta
bıraktı.." 'Ebu Süfyan:"Hubel yüceisi n; Hubel yüceisi n:" diye haykırınca. Rasulullah .
(s.a. v) :" Siz de ona:." Allah daha yüce ve daha üstündür diye cevap veriniz.'.' buyurdu,.'
Ebu Süfyan, tekrar. :1'Bizim Uzza diye bir.. tanrımız vardır, sizin .ise yoktur." Bunun .
üzerine Ebu Süfyan:"Allah aşkına söyle ya ümer, biz Muhammed'i öldürdük mü?" diye
·· ·
sordu. Hz. Ömer buna karŞılık:"Vallahi hayır. O, §u anda senin konuştuklarını.
işitiyor."deyince Ebu Süfyan:"Sen hami bu saydıklarıının .öldüğü ne dair haber veren'ibn~
i Kamia'dan daha doğrusu n. Bu konuda sana inanirım" ·diyerek şu iliari ~kledi:''Bı.İ. gtin,
bir başka ·güne bedddir; Uhud, Bedir'in öcüdür; ,Hanzale (İbn Ebi Aırtir); oğlurr{
flanzale'ye mukabildjr. İsterseniz gel ec~!( yıl Bedir'de aynı gün benimle· karşiiaşmak ·.
üzere geli niz;, ölülerinize müsle yapıldığını . (vücut · brganların'in. kesildiği ni), '
göreceksiniz. B).lnu ben emretmedi_m, fakritbu yapılanı riehyetmediğim gibi çir~in: de
görmedim."59 :
·
·
.
.
· ·.. . . ' . · · · . , , ·
.·
'· ·
. Ebu Sufyan tarafliilclan yapılan -bir yıl sonra Bedir'de.İekr~rkarşilaşmdça~~ıs(na .. ·
Hz. Peygamber'in · s~habilerinden birisi aracılığı . ile "l'wet". cevabı ni. verdiği de
'
'
.' .
•' ·.·. '• . '.. '.' . ' . ; : . ' '. ·.· '.' ''
kaynaklarda zikredilmektedk60
Ebu Süfyan, yukarıdaki konuşmayı yaptıktan soı;ı,ra _'kumandası alt;ndakiorduyu :
. toparlayarak savaş 'alanını terketmiştiL Ebu Süfyan'nı o sırada, tam~mıylasavunması,z·
kalan Meçlirie'ye taarruz ederek galibiyetini ~perçinlemeksizin savaş alanın~ terketrrresi ·. .
bazı sorulan n gündeme gelmesine sebep .bl malıdır. . .
·
·
Ebu Süfyan'ın Medine'yi tamamı ile, harab etm.eden· savaş alanim ..terk~tme·
sebebi, sadece bir muhiıkeme hatası ve kötü bir, karar mıdır? Acaba o sırada Equ ~üfyan;
paralı askerlerinin tamamı,Y,la çekilip gitmelerine izin vermiş olduğu için .mio·daalam ' .·
terketmeye·mecbur kalmıştı? Gerçekten de ne kadar Önemliplursaplsurimtisl'urilanhiı-ıri·'
son anda teşkil ettikleri bir direnme. gücü· iletek başina başe.del11eye6eğirli ·atıı'afnış da
olabilir. Acaba çocukkeri . korüdıiğu; Şıihsly~t ve ğöiıluiıtin 'yliksek,vtisYti'aiirii.lakditle .'
karşıladığı bu çocukluk arkadaşına karşı 'hala yakınlık' his)eri mi 'taşıyord1J?6,1:·'Yhks'a
'

.

'

'

.

'

'

'

"

. .

'

.

'

. ''
~

'

59

'

'

'

' . . .
.
.· . "
.
'
' ' ' " . ' ,. ' " : '
lbn' ls hak, s.333-334; lbn Hişam, Ili, 44~45; Ta~eri, II, 205-206; lbnü'I-Esir, el"Ka.~il, Jl., lS0-151;
Hamidullah, I, 236-237
·. · · ·.
. · · ··
·,., · · .. ' ·. · . · · . , , .
60 lbn Hişam, JII, 45;Taberi, JI, 206 '·.·•,
,
' '· ., ,
6l Hamidullah, Ebu Süfyan'ın, Peygambere karşı taŞımış olduğu şefkııt hisleri yle' ilgili aliırak aşağld,aki
örnekleri vermektedir: ·Bir defası.nda Ebu Cehil, 'o sırada gencedk bir kız olan: Rasulullalı'ııı''kızı' ·,
Fatıma'ya bir tokat patlatmıştf. Ebu Süfyan; bunun. üzerine kızı'yıiri ma alınış ve önui(ila:· biı küba ada ina·.
. mukabil bir tokat atmasını sağlamak üzere birlikte Ebu .Celı'il'in yanıriıi gitmişlerdLRııs,ululiah; buı:ıdiıı{ ...·
son derece ınütehassis olarak Ebu Süfyan'ı metlı ü sena etmiştL(Belfizuri'niiı Ensabından naklen): ,Diğer' ·
bir gün Rasulullah, bir yerden diğer bir yere yaya olarak giperken yöld;:ı .Ebiı S~fyaıj, zevoesi' Hi nd 've .
oğlu Muaviye'ye rastladı; ayrı ayrı birer merkebe binmiş vaziyette idiltir ~e ohlar da aynı istikiıinette yol ,·
alıyorlardı. Bunun üzerine. Ebti Süfyan, oğl~ Muaviye'ye,_ merkepte,ı1 jnip binitin i Muhaınm9~.ts.a:v)'e ·
't•'·
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· Rasulullah'ın şahsına karşı bir kinbeslemediğinden esasen elde etmiş olduğu zaferle mi
iktifa etmek istemişti? Ya da ·sabahleyin parall askerlerinin gevşekliği sebebi ile
kayb.ettiği savaşı ve onların zayıflığını görmüş, onlarla birlikte sonucundan einin
olmadığı yeni bir savaşa girmek istememişti? Acaba müslümanlar lehine durumun ters
dönmesi halinde hiç de .ümid etmedikleri bir sırada elde ettikleri bu zaferin, berbat olup.
ellerinden çıkıp gitmesinden mi korkuyorlardı? .
·
Yukarıdaki soruların cevabını vermenin güçlüğü ortacladır. Zira Ebu Süfyan'ın
düşmanı olan Müslümaniari yeni bir hamle ile -tamamen. ycik etl1ie iınkariı varken bu
fırsatı kufıanmamış olması Müslümanlar açısı.ndan nekadar iyi olınuŞsa'Ebu Süfyan'ı·n
tavrının gerçek niyetinin anlaşılınasını da o kadar giiçleştirmiştir.
·
·

Olayların gelişmesinden de aphlşılabildiği kadarı ile Ebu Süfyan'ın zor .
durumdaki Müslümanlar ve Medine üzedne yeniden saldırınamasında Peygamberimizin
, uygulamay;a koyduğu planın da etkili.olduğu görülnıektedir. 62 Uhud Gaivesinde
ı.nüşrikleriiı özellikle kafiınıarı tarafilidan Müslümanlara karşı ·müsle yapıldığı
. kaynaklarda tefarruatlı blr şekilde anlatılmıştır. Konumuz itibarı ile bu.nlardan Ebu
Süfyan ve karısı tarafından Müslüman öl~Jerine karşi gerçekleştirilenmüsle üzerinde
dtirul~aktır.

, Ebu. Süfyan'ın karısı Hind, yakınlarının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hz.
Hamza'yı öldürtmek için Vahşi adındaki birköle ile -hürriyeti karşılığında-anlaşmıştı.
Vahşi, anlaşma gereği Uhud savaşında Hz. Hamza'yı şehid etmiştir. Savaşın hemen

. akabiride Hin.d, .djğer kadınlarla birlikte müsle yapmaya başiamıştir. Hind 1 Hz.
J:Ia·mza'nın cansız bedenine de müsle yapmıştır. O, Hz. Hamza'nın karnının yarıp ·
ciğerini çıkararak ağzında çignemiş, yutmadan' geri çıkarınıştıı'. Bu s~beple kendisine
"Ciğer yiyen", daha sonraki yıllarda ise oğlu Muaviye'ye "Ciğer yiyen kadının oğlu"
denilmiştir. 63
. · ··.
.
. .
.
··. ·
Buarada başta İbn Hişam olmak üzere bazı tarihçller, Ebu Süfyan'ın da Hz.
bedenine. karşı elindeki asası lle hakaretvari bir şekilde dünerek
işkence yapma teşebbüsünden de bahsederler. Aynı tarihciler Ebu Süfyan'ın yanındaki
insanlardan birisi tarafından ikaz olunması üzerine "Bunu gizle, zayıf bulundum. ve
böylesi bir işi yaptım" dediğini de naklederler.64

Hamza'nın cansız

C-Hendek Savaşı ~e Ebu Süfyan
Ebu Süfyan, Uhud'da ceryan eden savaşın akabinde müslümanlara meydan
okuyarale tam bir sepe sonra 'tekrar Bedir'de karşılaşmak üzere bir savaş randevüsü
vermişti. Gerçekten de müslümanlar ertesi yıl Bedir'deki buluşınaya gitınişler, fakat
· Mekkeliler, kıtlık ,sebeb ile, karşılaşmayı bir yıl sonraya bıl,'aktıklarıı.ıi bildirmişlerdir.
bırakınası için seslendi. Birlikte gidildiği müddetçe Rasul.ullaiı, Bbu Siifyan'a Islamın faziletlerini
anlatmaya çalışıyordu. Fakat o, tanı bir sükunet içerisinde Peygamberi dinlemeye devam ediyoı:du.
Birbirlerinden ayrılacakları yol ayrımına geldiklerinde Rasulullah, merkebi Muaviye'ye iade ederken
· onlara teşekkürlerini bildirdi ve ınüsadelerini aldı. Müleakibeıi Hi nd, kocasına şunları söyleıniştir:"Büliin
bunları dinlemek için mi oğlunu ıııerkepten indirdin?!" Bbu Süfyan· ise ona şu cevabı vermişti:" öyle
seyleıııe! O pek asil bir· ruha sahiptir." Ayrıca Kastalani'nin İrşad adlı eserinde (ll, 246-247),
.kaydedilmiş olduğuna göre, aym senelerde Ebu Süfyan, Peygamber'den yağınur duasıııda bulunmasını '
istirhaın etıniştir.bkz.;-1, 99-100
.
·
62 Peygamberimiz. tarafı~dan uygulanan bu. plan Hamrau'I-Esed Gazvesi diye bilinen .gaz ve ile
. ger!ekle~miştir. .Bu. gazve hakkında g~niş bilgi için bkz., lbn lshak, s.234-235; Taberi, ll, 212-215;
lbnu'l-Esır, ei-Kamıi,II, 154-155; Haınıdullah, 1, 237-238
.
·
63 Taberi, ll, 203-205; lbııil'I-Esir, ei~Kamil, ıi, 152-153
· ·
·
64 Ib n Hi şam, lll, 44; lbnU'l-Bsir, el-Kamil, Il, 151

ünriı ~ıhç.
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. ·'
Müslümarilar, .yerilen rande\f~ gününde ve rriahııllinde hazır bulunmuşlar, ka~şilarında ,
düşınan bulunmadığı için savaşyapınaksı'z~~ dönmek zorunda kalı'nışlarçlır.65. ..
_··.:·.:··· · ·.

, Uhud savaşınd~n sonra, Hendek Gaz~esine kadar ~eçen sÜreçte Ebu Süfya~ ile,· •·
ilgili fazlaca öneme haiz ın.aluınata rastlanılarnadığl'için, Hendek Gazvesi ve bu gazvede .
Ebfi Süfyan'ın konumu üzeriı;ıde durulacaktıı< .
.
.. ·
•
·
.

Bilindiği

Uhi.ıd.SavaŞından

Medin~'de,

üzere.
sonra
Müslümanlar ileYahudilerin··
arası oldukça açılmıŞtı. Özellikle Beni Nadir Oğullar'nın Medine'den sürgü.n
edilmelerinden sonra, Yahudilerin, Müsll.iınanlara karşı bir güç oluşturma Çabalarına hız
verdikleri görülmektedir. Hayher'de yuvalan'an Yahudilerden bii: grup da,,Medille Şehir
Devletine karşı bir.diğer Şehir Devletini.düşmarica tavır ve tutum için~ itriıek üzere
Mekke'ye gelmiştir. Bu grubun gayretlerineticesinde diğer pek çok kabile gibi Kl'ıreyŞ ·
Kabilesi de· Müslümanlara karşı savaş .fikriiı( beniınseınişl~r'cii. ~Buradan da.
anlaşılmaktadır ki, Hendek Savaşına ordu. topl~y~n ve teşvi~ eden ·bu' defa Kureyş
olmamış, Yahudiler olınuşlardı.66
.
. .·
. ·: . ·•·
· . •·
.
' .. '· ..

1,1

; 1
1

i

Medine'ye doğru yol alan Mekke Müşrikleı'i ve beraberind~kiler.; Medine'ye

'ı

vardıklarında daha önce hiç karşılaşınadıkları. bir durünila karşılaşınışlardı.
Müslümanlar, Medine'nin etrafı~a hendekler kazarak Medine'Yi korurria a)tımt

. ·t

almışlardı: Müşrikler, çaresizlik içerisinde Medine'yi kuşatrrüt altına almışlardL
Kuşatma devam ediyor fakat gün geçtikçe hazırlıksı;z; gelen Müşrik ordusı,mun şartlaı:ı.
kötj.ileşiyordu. Bu savaşta da Müşrik ordusunun komutanlığını Ebu Süfyan yapmakta
idi.. .
.
- . • .
.• .
. ..
. . ·. . . . . . . .. .
'.

·:i

. . · ...
' ,,11

i
!

Muha~arhnın ilerleyen günlerinden birinde Müşdkler,dağılriı~ya ve savaş alh1ını
terketmeye başlamışlardı. Onların ~avaşı terketme, sebepleri ve bu terkin nasıl
gerçekleştiği üzerinde kısaca durlacaktır. Müşriklerin savaş alariını terketımeleririin
sebepleri:
, · · .

,1
j

!

,

i

1

i

.l-Müşrikler savaş alanına gellı~ken bir m,ı.ih~sai:a sayaşı'yapataklarındarr haber:sfz

.

_ ..
·1

oldukları için yiyecek, giyecek ve erzak bakırnından hazı.rlıksız gelmişlerdi.·'
·
·.
··.
·.ı
.'
. ..
"
. '
.': ·.: " . '
' .
;': ·,: ..·: ,.,
2-Bu orduda yapılan savaş itibariyle hiç bir menfaa~i olmayari pek çok kimse

'"i

1

vardı. Bu kiŞiler iÇine düŞtükleri sık:ıntılarhı: savaşa devanı etmekistemiyori~rdl. ~ ·-~--· '

.
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işti.(
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S-Ayrıca Hamidullah.'ın, ifade. ettigine gö~e

~

••

l

.

...•..... ••

1
,.·1

yaldaşmakta idL

haram aylar da
·• .
'·

Savaşın son gününde, hava daha da soğuklaşmıŞtı. 67 : .

Yukarıdaki

/i

. , 1
_/

, • ·· 4-Müşrik o,rdusunu!11ide(Iiğini.Ebfi Süfyan y~pıy?rımlş gö~Üküy'ordu,lak&(pek. ,
çok kabileden bir araya' 'gelen
diri,' ik
. ' ordud~
,, '
' ve' düzenin.
,,, sağlanma~Cda
' .
''oldukça.giiç,biL ..i•.. ,c
1

. ,.,. j

-:. ·.. '1:

3~Hava gün geçtikçe ~oğuklaşıyoı'du·. Bu,' da .Medine'de bulunari Müşriklerin

sefaleti ni daha da artırıyordu:

.ı

·~

,i

·.,

ı,:

,· ·.

·kuşatma ~sniı~mda t~:laı~a glr~n,.bir s~habinin

sebeplerebirde
.·
,. ... ·. /
····kufduğucve-uygı:ıla:ıniıya=koyduğu=pliın"'~a:~ekleı:ıinc~ordunun.dicleioligliıkYo~P;a~=E.b_fi~::·'-· ,_,: .•. :..ı
. ~üfyan, çareyi savaştterkte gormüş · -~e~_avaş a)anını il.k terkeden ki.şi oliıüıştur;
' ·-·· 1
ı

..

1

6S Bu konu hakkı~da geniş bÜgi içinbkz., 'tbnHiŞi:ım, II, ~2l"Z2l; H:imiduiial!; l; 2391·
66 lbn Hişam, III, 227-228; Tab~ri, II, 233-234; Hainiduiiah, l; 241 · ·. · .·. ·. •.. '.
67 Hamidull,ah, I, 249,
·
· ··
·
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·
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EbG Süfyan·, kendince durum değerlendirmesinde bulunduktan sonra, .ordu
içerisinde ayağa kalkmış ve şunları söylemiştir: "Ey Kureyş tbpluluğu! Vallahi· siz
durulacak gibi bir yerde sabahlamadınız. Atlar ve develer kırılınaya başladı. Beni
Kureyza da bize ters düştü. Bize onlard?n hoŞuınuza gitmeyecek haberler ulaşınaya
başladı. Rüzgardan başımıza gelenleri görüyorsunuz. Vallahi, ne tencereleriınizi, ne
ateşiınizi, ne de çadırlarıınızı yerinde bırakıyor. Hemen göç edip gidini?:, işte bf)n,
gidiyorum" dedi. Sonra devesinin yanına vardı. Devenin bir dizi bağlı idi, ona bindi ve
vurdu. Deve üç ayağı üzerine sıçrayıp kalktı. Devenin ayak bağı ancak ayağa kalkınca
çözüJdü. 68
·
· ·
· '
EbG Süfyan ordunuh lideri idi. Bu sebeple de oriun savaş alanını terkettiğini
görenler ve duyanlar da savaş alanıılı terketmeye başladılar.· Bu savaştan sonra
Müslüınanlar, Kureyş'ten ciddi ınanada bir saldırıy,a maruz kalınamışlardır. Bilakis
Peygaınberiıniz, bu savaştan sonra savunma savaşı· yerine savunma amaçlı üıaruz
savaşını hedefleyerek Kureyş'e taarruzlarda btilunlnuştur. 69
·

D-Ebu
Evlenmesi
Bilindiği

Süfyan'ın

Kızı

gibi Hendek

savaşı sonrasında

Üm mü

Rabibe'nin
Medine

Peygamberimizle

Müslümanları

ile Mekke

Müşrikleri arasında bir sükunet ortaını oluşmaya başlamıştı. İki toplum arasında

meydana gelen bu sükunet

ortamında Peygaınberiıniz'in, Kureyş

ile diyalog

çabalarını

hızlandırdığı görülmektediL

Hendek

savaşından

sonraki yillardan birinde, Mekke, büyük bir

kıtlıkla

karşıkarşiya kalmıştı. Mekke'ye buğday ithal ~lunan bölgenin reisi olan Surname İbn

U sal'ın müslüman olması. ve Mekke'ye buğday sevkiyatını önlemesi üzerine Kureyş'in
içiride bulunduğu. sıkıntı daha da art!llıştı. Bunun üzerine bazı Mekkeliler, onun hem
cöınertliğini ve hem de onunla akrabalık bağlarını öne sürerek bu 'yasakların
kaldırılmasını rica etmek üzere Rasulullah'a haberci gönderdiler. Bu insancıl ricayı Hz.
Muhammed, &~rhal kabul etrriiş ve bu hususta teşebbüse geçerek' Mekke .ilzerindel~i .
·
·
·
ambargoyu kaldırmıştır.?O
Yine bu sükun devresine ait olarak sahip olduğumuz bir malumata göre Hz.
Peygamber, Mekke'nin ekonomik bir· krizde olduğunu. öğrenmişti. Bunun üzerine.
İsiama yaklaştıncı bir centilınenlik olarak elçisi ile Mekke rüesasina dağıtılmak Üzere
bir miktar altın gönderdi. Eb OSüfyan hariç, diğerleri bu nazik dayranışı reddettiler. EbG
Süfyan ise, onla'rm kabul etmediği meblağı da alarak bunları halka dağıimış ve
iıkrabası Muhammed'e hayır dualarda bulunmuştur) I
.

. Hz. Peygamber, gene aynı maksatla, Hudeybiye sonrasında, elçilerinden birisi ile
ve kıymetli Jyledine hurması hediye gönderdiği EbG Süfyan'dan kendisine Arap
Yarımadasının'her tarafında ısrarla aranılan Mekke mamulü.deri giyeceklerden hediye
gönderilmesini talep etmişti. EbG Süfyan da Peygamberimizin bu talebini yerine
meşhur

getirmjşti.7 2
lbn Hişaııı, lll, 251; Taberi, ll, 244; Yıldız, İslam Tarihi, 1, 479
lbnü'l-Esir, cl-Kamil, ll, 172; Yıldız, İslam Tarihi, ı, 481
Hamidulliıh, 1, 252
·
.
Ön kal; Ahmet, Rasulııllah'ın İslam'a Davet Metodu,· Konya 1989, s. 193; H:ııııidullah, Peygamber
' tarafından gönderilen bu yardımın 500 dinar gibi önemli bir meblağdan oluştuğunu söylemektedir: 1, 252
· 72 'lbn Abdilberr, ei-İstiab fi Esrriai'I-Ashab, Il, 498 Beyrut 1940; Kellaiıi, et-T'eratib!:i'l-İdariyye, Hz.
Peygamber'in Yönetimi, tre., Ahmet özel, I, 273, Istanbul 1990; Haıııidullah, 1, 252; On kal, s.l93
68
69
70
71
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Ünal ·Kiliç·
,.,, •

'
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Mümkündür ve hatta muhtemeldir. ki, bir 'yumuşama ifrtimali~i. yoklayıp
denem~k maksadıyla Rasulullah, Ebu Süfyan'ın ~.ahibi olduğu· bir tidıret. keryanı ile.·
Suriye-Filistin yönüne doğru gidebilmesi için Islam ülkesi topraklarından geÇip ·
. gitmesine izin venniştrr.73
·
·
o

'

•

. ·.

: ·:

'

Yukarıda örneklerini verdiğimiz üzere Peygamberimiz; ~ureyş ile i.ızlaşma ·
· gayretlerini son· haddine vardırm.a çabasında· idi. İşte bu noktada ~eygamberimiz'in
Ümmü Rabibe ile evlenmesi oldukça öneriıli olmuştur.
·
·
''\•

Müslüman olması sebebi ie Mekke'de uğramış olduğu işkence ve· hakaretlerden .
. kurtulmak isteyen Remle bnt. Ebi Süfyan (= Ümmü Habiby), kocası Ubeydı.iJJiıh b.
Cahş ile Ha:beşistan'a hicret etmişti. Ümmü Babibe'nin kocası, önce irtidat ederek .·
-Hristiyan olmuş, sonra da ölmüştür. Kocasının ölürnUnden sonra duJ.·kiılan Ümmü.
Habibe, Habeşistan'da bulunduğu müddetçedinindesehat göstermiŞtir.74 . ;
·
Ümmü Habibe'nin, Habeşistan'da çekÜği sıkıntılara rağınen dinin~e seb~t

göstermiş olduğunu öğrimen Peygamberimiz, Necaşi'ye haber göndere~~k,' Üınmü

Rabibe'yi kendi nikahına almak istediğini· bildirdi. Peygamberi miz, Arrir 1:5.:. Umeyye ed~
Damri'ye 400 dirhem para vererek HabeŞistan'a nikah teklifi <-için. gönô~rrriiştir.
Peygamberimizin gönderdiği bu para mehir. olarak Ümmü Rabibe'ye verilmiştir, Nikahı
bizzat Necaşi .kıyınıştır. 7/628~629 yılında ,gerçekl~şen bu . evlilik esnasında
Peygamberimizin vekaletini Halid b. Saiı;l b. eJ-As yapmıştirJ 5 · . • ··. ' ·.. · ·
o

,

Peygamberimiz ile Ebu Süfyan'ın kızı Ummü Elahibf< arasında gerçekleşen bu ..
ni kah, ileride. de bahsolunacağı üzere özellikle Ebu Si.ifyan'ın İs·l.fiiİı~a karŞı· ·
yumiışamasına vesile. olmuştur.
Bu evliliğin .hemen. öncesinde
olan:.'' OlabHir
ki
.
.,
. " nazil
,.
.
73 Hanıidullah, I, 252·
..
./ · .
·
.. .
•· . ·
•
' ,o '
74tbn t'sıiak, s.96-97; lbn Hişaıri, III, 417~418; lbn Sa'd, VIII; 99; lbnti'I-Cevzi, Sıfatu's-Saffc; I; 22, Beytut: ·
.. 1992/1413
.
.
'•
•. '
'.. .
.· • . ..
.
..
75 lbn lshak, s.259; lbıı Hişaın, lll, 417-418; İbn Hacer; el-İsabe, III~ 413; lbn:sa'd; VIII; 99; İb~ü'.l~Cevzi;
.
I, 22; Hanıidullah, .I, 252-253; lbn Kayyım elcCevziyye, Zadu'!~Mead fi HedyLHayri~Hbad, t~k.,
Suayb Aıiıavut-Abdulkadir Arnavut, III, 26, Beyrut,-1994/!414·. UınmüHabibe'nin, Peygaıriberiiniz ile
evliliği ~ususundaMüsl,iın'de geçen bir hadis üzerinde de kısaca durmak istiy'oruz: lbnoAbbas, şöyle,
demiştir:"· Müslümaıılar, Ebu Süfyan'a Çf!kınıyor, onunla oturıniıyorlardr: Buı:ıun üzerine Ebu .Süfyan, , .
Peygamber (s.a.v)'e :" Ya Nebiyallah! Uç şey.. var; onları l:ıana ver!'.' dedi. O da:," Pekala" .d,edi. Ebu .. ·.
Süfyan:'' Bend.e Arabın en güzeli ve en iyisi Uınmi,i Habibe bnt: Ebi Süfyan var onu ~ıına ver~yiın!':
·dedi. Peygamber (s.a.v):"Pekiyi" .buyurdular. Ebu Süfyan:"· Bir de,Muaviyirvar, Onuhuı;urun'da kiltip
yaparsın." dedi. (Yine):"Pekiyi" buyurdular. ı;ıuriun üzerine Ebu Silfyaıi; ... Bir de beiıieıniryaparsın:··'Ta .
ki vaktiyle Müslümanlara karşi çarpıştığıriı gibi ka,fırledle çarpışayıııı" d~di. Peygaınbeiitniz: (Yine)
"Peki yi" buyurdular. Ebu Züıneyl:''.Eğer .bunu Peygaınber"deiı ,istememiş ohnasaydı, o'na .buiıu verınezdi., : ..:, •c' :.•
Çünki kendisin.deiı bir şey istenilirse. ın.utlaka :"Şvet! cevabını ,verirdi." deırıiştir. qörüJdüğü gibi·
' ·
Müsliın'de geçen bu hadis, Peygaınberiınizin, U ınınil Hııbibe ile evlenınesi,n~ farklı . bir. boyut'
kazandırmaktadır, Hadis-i Şeriften anlaşıldığına göre, Ebu Süfyaıı ınüslüınaiıolduok'tan s,onriı bir takım
şartlar karşılığındil kızını, Peygaınberiınizf'l nikahlaınak ist~ıniş, Rasulullah dı) bu şartları kabul etmiştir. ·. ~- ..
· , . Müslinı Ş arihlerinden .Imam-i Nevevi'nin beyanına göre: Bu hadis ınüşkil olması ile nieşhiır.
hadislerdendir, lşkalin vechi şudur, ki: Ebu Süfyan,.. ancak _hicretin sekizinci yıiqıoıi Mek.~e'nin
..
fethedildiğ_i gün müslüman ·olmuştur. Bu ıneşhurdur, hilafsızdır: Halbuki Peygamberimi~'in Uınınü
. ·. . . .i
.

J:ıabib~ı~i.~fu'N e~~i~Si~a~uııl:rridri~rlia~~~r;$;;~~rJ~G:ti~~~~iae":;y<lr'lıı:ıııaY'a~·Efiu f':ffir"jiııl·sn.ıııfiiıfi:·'+~~~.;:,_·,·!
1

göruşlerine de yer vermiştir. lbn Salah'a göre, Ebu Süfyan, Peygamberimiz'in götılünü alabilmek ·içiri. ·
nikahın

yenilenmesini

istemiştir.

Çünki kendi

rızası olmaksızın kizıııın .evlenıniş-olınasınLihtiınaL

reisliğine ve nesebine\ bir nakısiı sayıyordu. :Yahut böyle. bir v'nziyet karşısındabııbanın ınü_slüıııan

< ·· .. ... .

oluşunun ·ni kah akdi ni yenileınek iktiza edeceğini sanınıştır. .

·. .
. .. .
Nevevi, şuiıları söylemiŞtir:" Hadiste Peygaınheriıniz'in, nikah:akdini yeııilediğine
veya Ebu Süfyıın'a ni kah ı yenileınek icap. ettiğini• ,söylediğine dair ,bir .·Şey :yoktur.dhtiııial. ki:
Peygamber:"Pekiyi" sözü ile: Hakiki akidle olıniısa d!!- istediğin usül bulur,, demek isteniiştir .. [)avıitoğlu, ..· .,·. · .·. ·
Ahmed, Sahilı-i Müslim,.(Neve~i Şerhi) v.e Tercümesi, Fedailu's-Sa!ıa)?e, 2501, İstanbul, 1983;Ayiıı/•
tartışınalar için bkz., lbn Kayyım ei-Ce'vziyye, .Zadu~l-Mead, 1, 109~I 1l. . · · ·
·
.. , . · , . · . ·.
Buniı karşılık
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Hayatı

Allah (c.c), aralarınızda düşmanlık bulunan kimseler ile sizin aranızda dostluk tesis
eder.~·76 ayetindende bu evlilik anlaşılmışiır.77
·
Yukanda zikredilen teşebbüsler üzedneEbG Süfyan'ın Müslüman olmasına giden
sürecin daha da hız kazanmaya başladığı gÖrülmüştür.
·
. _E.BÜ SÜFYAN'IN iSLAMA GİRİŞİ VE' SONRASINDAKi
YAŞAMI

1-MEKKE'NIN FETHi VE EBÜ SÜFYAN'IN

iSLAMA GiRİŞİ

Hicretin 6. yılında gerçekleşen Hudeybiye antiaşmasından sonra iki taraf arasında.
meydana gelen huzur ortamı, Kureyş tarfından bozuluncaya kadar sürmüştür.
Hudeybiye Antiaşması gereğince Kureyş, Beni Bekr kabilesini kendisine
müttefik olarak seçerken Müslümanlar da Huzaa kabilesi ile ittifak içerisine girmişlerdi.
Beni Bekir ve Huzaa kabileleri.arasında çıkan kavgada Kureyş müttefikleri ile hareket
ederek antlaşmanın ihlaline sebep oldu. Kureyş, ·Müslümanların gerçek maksadını
öğrenm'esi ve icap ederse Hudeybiye antlaşmasını yenilemesi veya müddetini uzatması
için. EbG Süfyan'ı müslümanların hareket etmelerinden evvel Medine'ye gönderdiler.
Onlar, yaptıklarından pişman olmuşlardı.78
Mekkeliler tarafından görevlendirilen Ebu Süfyan, kızının Muhammed (s.a. v)'in
zevcesi olması sebebi
doğruca onun odasına gitti. Kızı Üı:nnfüi-Mü'minin Üminü .
Babibe'nin odasına giren Ebu Süfyan oda içerisindeki yatağın üzerine oturmak isteyi~ce
. kızı yatağı ·dürüp kaldırdı. Bunu ger~n Ebu Sufyan şöyle söyledi:"Onu miı bana layık'
görmedi n, yoksa beni mi ona layık .görmedin?" Bunun üzerine Ümmii Habibe: "Bu
Rasulullah'ın döşeğjdir. Sen ise pis bir müşriksin, o bakımdan senin bu döşeğin üzerine
oturmanı istemiyorum." Kızı tarafından bu şekilde azarlanılan EbG Süfyan, kızının
odasından ayrılırken şunları söylemiştir:"Benden sonra· sana· Çok kötülükler isabet
etmiş."79
·
·

ile

.
Kızının yanından ayrılan Ebu Süfyan, Hz. Peygamber'in yanına gitmişse de
Ondan da beklediği ilgi ve cevabı. bulama:ınsı üzerine Ebu Bekir (r.a)'ın yanına ·
gitmiştir. Ebu Süfyan, Ebu Bekir'den antlaşmanın devam ettirilmesi için aracı olmasını
istemiş, fakat Ebu Bekir:"Böyle bir şey yapamam" diyerek onu reddetmiştir.
1

.

Ebu Bekir 'den de menfi cevap al~n Ebu Süfyan, aynı maksatla bu sefer de ·Hz.
Ömer'(r.a)'ın.yanına gitmişse de ondandabeklediği müsbetcevabı alamamıştır.
Ebu Süfyan, daha sonra da Hz. Ali (r.a)'ın evine gitmiş, ailenin bütün fertlerini
·kendisi, iÇin aracı olmaya davet etmiş, fakat 'gene ayıiı menfi cevap ile karşılaşmiştı.
Medine'de var olan huzursuzluk ve anthişmanın ihlalinden doğan öfkeyi .ortadan
· kaldıramayan Ebu Süfyan, çaresiz bir şekilde Mekke'ye dönmek zorunda kalmıştır: 80
76 Mümtahine, 7.
· 77 lbnSa'd, VIII, 99; Haıııidullah, I, 253; Aycan, 41
·
.
78 lbn Hi şam; IV, 12-13; .Taberi, ll, 325; lbıiii'I-E~ir, el-Kil mil, ll, 224; Ib n Kayyım ei-Ceyziyye, III, 404;
. Belfizuri, Fütfih, s.52; Aydn, "Ebu Süfyan", DlA
.
.
.
·:,J
·
79 lbn Hişaııı, IV, 12-13; lbııü'I-Esir, ei-Kiimil, ll, 224; lbn·Kayyım el-Cevziyye, III, 404; lbn Kesir, eiBidaye, IV; 289-290
·
·
·
·
BO Ebu Süfyan'ın Medine'ye gidişi ve b_u.rada yapmış olduğu. gerüşıneler için bkz., lbn .Hişam, IV, 12-13;
·· Taberi, ll, 326-327; lbııü'I-Esir, el-Kiimil, Il, 224; lbn Kayyım el-Cevziyye, III .. 404; Belfiztiri, Fütfilı,
~,52-53; lbn Kesir; el-Bidaye, IV, 288-290; Ferruh, Ömer; Tarih-u Sadri'I-Isliim v~'d-Devletü'I
Umeviyye, s.69, Beyrut 1986; Buhl, Mekke'ye gelen Ebu Süfyan'ın: Mekke'de Hz: Peygamber
tarafından bu şekilde karşıianmış olduğunu kabul eııııumekıedir; Ona gere, Peygamber için kaynalası ile

·

Ünal \, Kılıç·. '
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Bunun üzerine Hz: peygamber, o güne kadar Arap Yarı~adasırida benzeri .
görülmemiş bir ordu hazırlayarakMekke'ye doğru h[!reket etti.

Hz. Peygamber, Mekke'ye gitmek üzere tertipiemiş olduğU bu harekatı gizli
sürdürebilmek için gerekli tedbirleri de alarak Mekke yakınfaı'ına kadar geldi. Bu esnada
Mekke'de bulunan Abbas b. Abdulınuttalib, Mekkeliler'in en~işe içerisinde bekleştiği
. bir esnada Mekke dışına çıktı ve Cuhfe'de konaklamış bulunan Müslümanlarla
karsılaştı. Abbas, Müslümanların Mekke'ye savaşarak.giıJiıesinden ve neticede orada her.
şeyin yerle bir olmasından endişe ederek bu esnada önemli bir rol oynadi. Cuhfe'de
bulunan Müslüınanlarla görüşen Abbas.~ daha sonra Mekkeliler'i teslime.razı etmek
ınaksadı ile Müslümanların yanından ayrılarak yola koyuldu.
H~. ~eygamber, yatsı vaktinde geldiği Mekke'ye'çokyakın bir.yer olan Merru'z- ·
,' Zahran'da ordunun konaklamasını, geceleyin he~ askerin ateş yakmasını emretti: Daha
önce. de belirtildiği üzere bu harekat gizli sürdürüldüğü için Kureyş, Hz. Peygamber've ·.
ordusuna dair henüz bir haber alamamiştı. Hatta o sırada sahabiler bile, ordunun nereye
gideceğini açık bir şekilde bilmiyorlardı.
·
·

Diğer taraftan 'Mekke'den başarısız,bir son'uçla dönen Ebu Süfyan olanİ~r:ı haber
verdi. Bunun üzerine Mekkeliler:"Allaha andolsun ki senc;len daha ahmak birini
görmedik. Sen bize savaş haberi getirmedin ki tedbiralalım; barış haberi getirmedin lci
· emin Olalım" diyerek serzenişte bulunmuşl~rdı. Bir süre soni·a ise başka alternatifleri
bulunmayan Kureyşliler, bilgi toplamaları, şayet Peygamber ile karşılaşırlarsa ondan
eman almaları, veya duruma gÖre savaşmaya hazır olduklarını haber :v:ı;:rmeleri için Ebu
Süfyan ile Hakim b. Hizam'ı göndermeyi ka:rarlaştıı:dılar. ·Onlar, yolda karşılaştıkları
Büdeyl b. Verka'yı da yanlarına aldılar. Ebu Süfyan ve arkaçlaşları Erak'a gelinpe, İsHim
ordusunu görüp dehşete kapıldılar. 81 Bu sırada Milslümanların yanından Mekkelileri
müslümanlara karşı din;nmemeleri hususunda ikn~ etmek üzem Mekke'ye gitmek üzere '
ayrılan Abbas, Ebu Süfyan ve arkadaşları ile yolda karşılaştı. 82
·
.· ·
..
·.....
Ebu Süfyan ile karşılaşa~ Abbas:"İşte Rasulullah, müslümanlar arasinda
bulunuyor. Onbin kişi ile birlikte üzerinize gelmiş bulunUyor." deyince~ Ebu Süfyan:"·
Peki ne yapmaını en1rederesin?" diye sordu. Bunun üzerine Abbas: "Benim terkime bin,·
Rasulullah'tan senin için e ınan' isteyeyim, çünki Allah'a yemin ederim ki 0,-'SeJıi·ele·
geçirecek olursa hemen boynunu vurur:" dedi. Bu sözleri duyan Ebu Süfyan, daha fazla
diretmeden_ Abbas'ın terkisi ne bindi. Ebi! Sufyari'ı. Peygamberin yanı m( gitmeye 've
ondan e man talep ·etmeyeikna eden Abbas, terkisinde Ebu •Süfya11 ()lduğu halde
Rasulullah'ın bulunduğu cihete gitmek üzere hareketegeçti. 83
·'
·
·

Rasulullah'ın· huzuruna vara~ Ebu Süfyan, uzun ·milnakaş~lardan'sonnrfslaıtia:
girmeyi kabul etti. fiz. Peygamber, amcasından henüz İsliima girmiş bulun~n Eb~·
Süfyan'ı Mekke'ye gönderrt'ıemesini, onli. sabaha kadar yanında alık,oyırtasını, Erak /
yakınındaki dar bir boğazdah resmi geçit yapacak olan azametli islam ordusunuona .
anlaşmanın büyilk Önemi olduğ~na göre· H:z. Peygamber, onu iyi tarzda' karşılamıŞ· ve kendisi ile,
Mekke'nin' tesli.ınLP,az_arlığına oturmıiş.c.olmalıdır,=Nitekim=Mekke~ye=gidlm~k-'Uzere=iken~söylenilen=""-"===-·
"Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir.. .': sözü bu •aritlaşmaiıın bir gereği olariık
söylenmiştir.bkz., "Ebu SijfyaH",IA
.
. ....·. . .
. . .. .
.. · .. .. . ............ .. ..,.. ..:.~······ l
Bl TaQeri,
H, 330; Belaziıri, 53; Fayda, Mustafa,
İ:İalhİ ıl: Velid, s~l7 ı, Istanbul i99o.
.1
.
.
Ferruh, s.70
.
..
83Taberi, ll, 330; lbn Kesir, cl-Bidaye, IV, 288; Fayda, s.l71; Belazuri, Eb~ SUfya.n'ın Pey"gaıİıber'iri yanlpa: ·
gitme ve o'ndan eıhan alma hususunda ikna edilmesi hususund faı'klı bir bilgi vermektedir;.Ona gere,
Ebu Süfyan'ı bu hususta.ikna eden kişi, ö gece onu yakalayan Islam askerlerinden birisi olmuştur. bkz:,
Fütuh, s.53; Hamidullah da ayri ı Şeyi ifade etmektedir. 1, 265
·
'
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Süfyan'ın

müslüman

olması

üzerine Hz.

Peygaınber'e:"Ya Rasulullah! Ebu Süfyan tefiihuru (övünmeyi) sever. Keşke ona
övünebileceği bir şey söylesen iz" dedi. Bunun üzerine ,Rasulullah:" Kim Ebu Süfyan'ın
ev'ine sığınırsa eınniyettedir. Kim evine sığnıı·sa emniyettedir. Kim Mescid-i Haraın'a
sığınırsa emniyettedir." buyurdular.84
·.

Anlaşılabildiği kadarı ile Hz. Peygamber bu. şekildeki teveccühleri ile EbG
Süfyan'ın İsiama karşı daha da ısınmasını ınurad etmişti. Belki de Rasulullah, Mekke'de

bulunan düşmanın,
maksadıyla da bu

içinde bulunduğu karışıklığı ve tedirgi,nliği büsbütün artırmak
sözleri söylemiş olabilir. Bu sözleri duyan Melekeliler şöyle
düşünecekti:"Acaba Ebu Süfyan da ını bize ihanet etti? Acaba o da ını İsiama katıldı?" 85
. Sabah namazı oli.ıpta insanlar, namaza kalkınaya başlayınca endişelenen Ebu
Süfyan, Abbas b. Abdulmuttalib'e:" Ne oldu, yoksa bunlar beni öldürmek mi
istiyorlar?" diye sbrunca Abbas:" Hayır onlar, seni öldürmek için değil de sabah namazı
kılmak için kalktılar" diye karşılık vermiştir. Müslümanlar namaza başladıkliırında Ebu
Süfyan, Rasulullah (s.a.v) rükua varınca onların da rükua· gittiklerini, seeele edince
onların da seeele ettiklerini görünce hayret etmiş ve şöyle demiştir:" Tanrı adına yemin
ederim ki, oradan buradan gelen topluluğun bu günki itaatini, ne cömert Farslılarda ne
de yüzyıllarca saltanat süren Romalılarda gördüın."86
Ebu Süfyan'ı evinde misafir eden Abbas, sabah saatlerinde onu alıp dağın geçide
hakim yerinde tuttu. Onun önünden; kabileler geçtikçe:" bunlar kimdir?" diye sordu.
Abbas:!'Bunlar Esleın Kabilesidir" deyince O:"Esleın'den bana ne!" :dedi. Daha sonra
geçenler için:"bunlar kimdir?" diye sordu Abbas:"bunlar Cüheyne'dir" cevabını verince
O:"Cüheynıe'den bana ne!" dedi. Sonunda Rasulullah, askerl~ri arasındayeşil sancağı ile
Muhacir ve. Ensar ile birlikte geçtL Zırhlara bürünınüşlei·di. Sadece gözleri
Ebu
Süfyan,
Abbas'a
dönerek:"Bunlar ki in?"
diye
sordu .. Abbas:"Bu, ·
görünüyordu.
'
.
.
'
ll
.
Rasulullah (s.a. v)'dir. Yanındakiler ise En sar ye Muhacirlerdir" dedi. Bu sefer Ebu
Süfyan orıa:" Senin kardeşinin oğlunun ınülkü gerçekten çok büyüınüştür" dedi. Abbas:
."Hayır, bu mülk ve saltanat değil, Nübüvvettir" dedi. Abbas'ın bu sözüne Ebu
·
Süfyan:"Peki! öyle olsun" diyerek karşılık verdi.87
Kureyş'in teşebbüs edebileceği. muhtemel bir ınukaveıneti önlemek için. Hz.
Peygamber'in bir gece Mekke dışında alıkoyduğu Ebu Süfyan; İslam ordusunun
azametini görmüş, Kureyş'in böyle bir orduya mukavemet edemeyeceğini ve karşı
kayamayacağını anlam ış, ınaneviyalı sarsıl mış bir. halde Mekke'ye dönmüştür. 88
.

'

84 Bazı tarihciler, Hz. Peygamber'in ,Ebu Süfyan'ı böyle söyleyerek iınura elmesinin allmda yata;; sebebi şu
şekilde açıklamakladırlar: Hz. Peygamber, Mekke sokaklarında eziyele maruz kaldığında Ebu
Süfyan'ın evine sığınıyor ve Islam düşmanlqrıııın saldırısından kurtuluyordu. Rasulullah, o sırada bir
Islam düşmanı olan Ebu Süfyan'ın bu hareket ve davraııışıııı ıısla unulmamışlı. Böyle. söyleyerekle ona
olan vefa borcuıiu ödemek istemiştir. bkz., lbn Hacer, Tchzib, IV, 377; lbn Kayyım, III, 302-303; el·Mizzi, XIII, 120; es-Safedi, Xl, 285; Hamidullah, 1, 99; Hz. Peygamber söylenilen bu ifadelerden
hareketle Welhausen, her. hangi bir kaynak göstermeksizin Mekke'nin Felhinin, Hz. Peygamber ile Ebu
Süfyan arasında yapılan gizli bir teslim antiaşması neticesinde gerçekleşmiş olduğunu .idda
· elıııekledir.bkz., Arap Devleti ve Sükıitu, tre., Fikret lşıllan, s. 1O, Ankara 1963
85 .Hamidullah, 1, 266
·
.
86 Beliizurl, d4; Keltani, 1, 145
,
.
87 Taberi, ll, 33lc3J2; lbnü'I-Esir, ci-Kamii,Il, 228; ibnü'I-Esir, Usdü'I-Galıc, V, 149; lbn Hacer,Tchzilı,
IV, 378-379; lbn Kayyıiıı, lll, 403; el-Mizzi, XIII, 120; es-Safedi; XVI, 284; Aycan, s.43
.88 Bazı tarihçiler, Ebu Süfyan'ın Mekke'ye gitmesi ve kavmini uyarması hususunda yönlendiren kişiniii
Abbas olduğunu söylerler. bkz., lbn Hişam, IV, 22-23; Tnberi, IJ, 331-332; lbiıü'l-Esir, cl-Kamil, ll,
228; Fayda, s.l72 ·
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'
Müslümanların yanından ayrılan Ebu Süfyan, doğruca Mekke'ye gitrriiş ve
mescitte şöyle söyleyerek nidada bulunmuştur:" Ey Kureyşiiler! İşte Muham.ıned hiç bir'.
şekilde karşı koyamayacağınız·son çlerece kalabalik birorduyla gelmiş bulunuyor'! Bu ·
sözleri duyan Kureyşliler:" Peki ne. yapacağız?" diye sordular~ Ebtı Süfyaıi _gene sesli bir
şekilde:"Kim benim e.vime sığınırsa emniyettedir, kiriı Mescid'e sığınırsa emniyettediı',
kim kapısını üzerine kapatıp dışarı çıkınazsa emniyettedir." dedi ve ekledi: '!Müsli.iman
·olun kikurtulasınız. 89 " ·
·

\·::

. . . Ebu Süfyan'ın yukarıdaki şekilde nida ~tmesi üzerine karısı Hirıd bnt.Utbe,
'onun saka hnı yakalayıp şöyle söylemiştir:" EyGaliboğulları! Kavminin 'liderliği nden
kovulmuş, Allah'ın cezası hayırsız adamı öldürünüz!." Buna karşılık Ebu Süfyan ise.:"
Ey l(ureyş! bu sözler sizi aldatmasın. Muhakkakki Muhammed, daha önce Hiç
karşılaşmadığınız bir biçimde size geldi. K.im. Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa
emniyettedir." demiştir. Bu sözler üzerine Kureyşiiler:" Allah seni kahretsin! senin evi ri
kime yeter ki?" diye çıkışinca 0: "kim Mescid'e sığınırsa emniyettedir, kim kendi evine ·
girer ve kapısını kapatıisa emniyettedir" demiştir. Bunun üzerine insanlardan bazıları
Ebu Süfyan'ın evine, bazıları mescide, bazılan ise evlerine gitmeye başlad~lar,90 · ·
Bu sirada bazı müşriklerin direnmeleri ise fazla bir aiılarr\ ifade' etmemiştir zira,
başta· liderleri Ebu Süfyan olmak üzere pek· çok kimse ya EJ:ıQ Süfyan'ıiı' evine; ya·
mescide, ya da kendi evlerine girerek çoktan teslim olmuşlardı:. Zaten bu duru ın. da

'i

mücadele azmindeki insanların azminin kırılmasına ve onların da fazla direnmeden
teslim olmalarına sebep olmuştur. Böylece de Mekke, MüsJümanlar tarafından inüşrik
Kureyşlilerin elinderi kurtarılmıştır.
·
'

n~FETİHTEN SONR.t\. EBÜ SÜFYAN
. Mekke'nin fethi ile Ebfi Süfyan'ın Mekke'deki konu in u tamamİyla değişmiştir .
. Fetih'ten sonra o, Mekke'nin ve Kureyş'in en güçlü ve e.n saygın lideri değildi. Belkid.e
o, artık islama ve niüslümanlara karşı ta ilk zamanlardan beri takıniriış olduğu tavırdan
dolayı bilerek ve bir anlamda da mecburen geri planda kalıliaya çalışacaktır.
,.

Aynı şekilde karısı Hind de İsiama geç girme ve daha ö~c~ki yıllardalı:i· ·
Müslümanlara karşı takınmiŞ olduğu tavrı se.bebi ile sürekli bir miıhcubiyeHreeziklik
içerisinde bulunmuştur. Hi nd bnt. Utbe, geçmişte yaptıklarının sıı<ınt'ısından dolayı,··
Hz. Osman ileveya kardeşi Huzeyfe ile birlikte Hz, Mıihaınıne'd (s.a.v))'e beyat etmek .
··üzere giderken yüzünü gizleme ihtiyacını hissetmiştir. Kendisine; b~yatşarttahnÇ!a:nbiri ·
olarak çocukların öldürülmemesi hususunda söz vermesi teklif·edilince O:"Sen j:ıize:
çocuk rnu bıraktın -ki?" diyerek psikolojik alıirak geçınişje hfil.a iç)çeyaşağığı~~ . _ ····'··
gÖstermiştir;91 ·. · ...
..· ·.·
·..· · . ~-. • · .· ·. •
,

<. . .· . ..· ·' ·.

Tarihi kaynaklara bakıldığında Fetih'ten sonra Ebu Süfyan'ı~ kqnumı.ı itibarı ile·
geri planda kalınasından dolayı fazlaca bir mal~ınatjn ()lııiadı~ı ·ısörülme~tediı:, Bu ..
sebeple onun b.undan sonraki hayatı hakkında bilgi verilirken onuiı bizzatbu~anduğu : ·

89 lbn

Hişam, .IV, 22~23; Tuberi,

H, 33 1-332; lbnü'l-Esir:

el~ Kamil,

ll,

228~229;' lbıi Ka;yıı~,

lU,·

404~

Haıııidulluh; I, 266; Hodgson M.G. S, Hz. Peygamber'iıi çadırııia geleiı- ve gönillsilzce:·Müslüman -oınn·
Ebu Süfyan'ın Mekke~ye dönüp, Hz.:Ml!hammed'in; eğer şehre girmesine izinverilirse bir gen,el af_ ilan

. edeceğini bildi~diğini ve Kureyş'iıi de buiıu kabul ettiği için fazlaca direnmeden ·şehri teslim ettiginl
sö)demektedir. Islam 'ın Serüveni, Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve ·Tarih, trc.,'·Komisyon,J, 135;
Istanbul 19951 ·
·.
.
· ·· . , ~
·
·
· . . . • ,>
·. :
90 lbn Hişaın, IV, ;23-24;. Taberi, Il, 332; lbnü'I"Esir, el-Kamil, ll, 229
·
91 Aycan, s.44 · ·
·
·
·
: . •
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olayların

na;z;arından nasıl

Ebu Süfyan nokta-i

irtib.atlandırıldiğına değinilecektir. .

A-Huneyn

Savaşı

ve Ebu. Süfyan ·

Mekke'niri fethinden kısa l:iir süre sonra gerçekleştirilen Huneyn savaşı~a pek
çok Kureyşli gibi Ebu Süfyan'ın da katıldığı görülmektedir: O, bu savaşta, uzun bir
aradan sonra ilk defa sıradan bir nefer olarak bulunmuştur.
Bilindiği,

.

.

.

.

.
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üzere Huneyn savaşının ilk satbasında Müslüman askerler, çeşitli
sebeplerden dolayı düşman askerleri karşısında paniğe kapılarak dört bir tarafa kaçışmaya
başlamıştır.. Bu kaçış, Allah'ın lütfü ve başta Hz. Peyg[\ınber olmak· üzere bazı
müslümanların gayreti ile bir bozguna dönüşmeden sona erdirilıniştir.
Savaş esnasında müslümanların kaçışıriaya başladığı

bir dönemde Ebu Süfyan'ın
üzerinde olduğu görülmüştür. Savaş esnasında
müslümanların kaçışmaya başladığını gören Peygamber'in yakınındaki bir grup cahil
Mekkeli, nefislerindeki düşmanlıktan dolayı ileri geri konuşmaya başladılar. Bunların
hepsi de Fetih günü müslüman olmuş kimselerdi. Bu· grup arasında yer alan Ebu
Süfyan, kaç·ış· manzarasını görerek:"Bunların bozgunu· ancak (Kızıl) denizde son bulur.
Onun (Muhammed) sadağındaki aklar bile onu gözlerine kestirerek ·onu hedef
alınışlardı."demiştir. Gene aynı grup içerisinde yer alan Ceb!'!le b. el-Hanbel de bağırarak
şöyle demiştir:" Bu güıi büyü bozuldu." Bunun üzerine orada bulunan ve henüz ınüştik ·
olan Safvan b. Ümeyye:" Sus, dişierin dökülsün! Andolsun ki Kureyşten birisinin bizi
, idare etmesi, Sakifli birisinin bizi yönetınisinden daha seviriıfidir." deıniştir. 92 ·
bir müslümana

yakışınayacak

bir

tavır

Yukarıdaki rivayetten hareketle daha sonraki dönemde yaşayan bazı tarihçiler,
Ebii Süfyan'ın Mekke'nin fetholunduğu gürl istemeyerek müslüman olduğunu ve bu
isteksizliğinin daha sqnraki dönemlerde de devanı ettiğini söylemiŞlerdir. Bu ri vayete ek
· olarak Hz. Peygaınber'in, "kalpleri İsliima ısındırılacak insanlara verdiği ınaldan ona da
vermiş olmasının da böylesi bir kanaate varmada büyük rolünün olduğu
anlaşılmaktadır. 93

,Evet, belki. deEbu Süfyan; İsliima ilk girdiği.d(ineınlerde diğer müslümanların
kalplerinde taşıdıkları sanıimiy~te sahip değildi,.ancak şu kadar var ki El;ıu Süfyan'ın ·
daha sonraki hayatı, onun iyi bir müslüman olma yolunda gayret içerisinde olduğunun
en büyük delili olmalıdır. Belkide bunun farkına varan Hz. ·Peygamber, hem onu onure
etmek hem de kalbini İSliima ısıııd!fmak için ona diğer "Müellefe-i Kulub'a tanımış
olduğu imtiyazların ötesinde imtiyazlar tanımıştır.
·
Hz. Peygamber, Huneyn'de elde edilen ganimetieri dağıtınaya ·başlayınca Ebu
Süfyan'a 100 deve ile 40 ukiyye gümüş vermiştir. Oğulları Yezid ve Muaviye'yeyi de
bu g•·.Jptan kabul ·ederek kendilerine IOO'er deve vermiştir. Bir şehir devletinin
başkanlığını yaparken sıradan bir insan haline geleiı bu insanlara gösterilen bu ilgi
onları ziyadesi ile'nıeınnun etmişt,ir.94
·

92 lbn Hişaın, IV, .72; lbiıii'I-Esir, cl-Kamil, ll, 244;Fayda, s.206-207
,·
.
93 lbnii'lcEsir, Usdü'I-Gabc, V, 149; ez-Zehebi, Nübcla, ll, 106; lrfaıı A:ycaıı, Ebu Süfyan'ın, sonniki .
döneinierde 'iyi bir ıniisliiınan olmadığını, hatta onun bir ıııiiııafı~ oliırak yaşadığını söyleyenierin
özellikle Şii ıııüelliner olduğunu söyleınektedir.bkz., "Ebu Süfyan", DlA
.
·
94 lbn: Hişaııı, IV, 140; lbnü'I-Esir, Usdü'I-Gabc, ll, 392; lbn Kayyım, V, 473; ez-Zeliebl, Nübcla, ll, 106:
· es-Safedi, XVI, 285; ei-Mizzl, XIII, 120; .
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Rasulullah'ın kendisine böylesine bolca ganimetten pay verdiğini gören Ebu

söyleyerek memnuniyetini belirtmiştir:"Anam babam sı:ına feda olsun ey
Rasulü! Muhakkakki sen çok comertsin. Senirlle savaştım, sen o zamanlar ne
kadar iyi bir muhariptin. Şimdi sa.na teslim oldum, sen ne kadar güzel bir tesl.im
olunansın. Allah seni hayırla mükafatlandırsın !'"95
Süfyan,

şöyl~

AJiah'ın

B-Hz. Peygamber'in Vefatma Kadar Ebfi..Süfyan

Huneyn savaşından sonra Peygamber'in teveccühüne mazhar olan Ebfi·Süfyan'ın,
bizzat Rasulullah tarafından Menat putunu yıkınakla görevlendirildiği görülmektedir.
Peygamberden alınış olduğu emir gereğince o da gitmiş ve Menat putunu yıkmıştır.96
Ebu Süfyan, Taif savaşında da yer almış ve büyük bir gayretle 'düşmana karşı
savaşmıştır. Hatta o, bu savaşta gözlerinden birisini kaybetmiştir. 97 Bir ok ile gözü •
çıkan Ebu Süfyan, gözü çıkmış qir halde Rasuluiiah'ın huzuruna gelmiş ve Ona:.ı•ya
RasuluJiah! bu benim gozüm, bu savaşta şehid oldu." Bunun üzerine Peygamberiıniz:".
istersen dua edeyimde gözüne tekrar kavuşasın veya cennet" buyuı,-muşlardır. Hz.
Peygamber'in bu teklifine karşılık Ebu Süfyan:"Cennet" diyerek gözüne tekrat
kavuşınayı isteınek yerine Cenneti istediğini ifadeetmiştii-.98

Tarihi kaynaklardan

anlaşılabildiği kadarı

ile Ebu Süfyan, Hz. Peygamber

di:)neıninde mali imtiyazların yanısıra bir takım siyasi imtiyaz;lara da sahi'p olmuştur.

Hz ..Peygamber, 9/630 yılında Necranlılarla yapılan antlaşmanın Şahitleri arıısında yer
alınış bulunan Ebu Süf)'an'ı Necran'a ·vali olarak atainıştır. Necran'ın. valiliğin i Ebu
Süfyan'dan önce Amr b.. Hazın yapmaktay dı. Hz. Peygamber onu bir süre de Taif'in ..
· zekat amilliği ile görevlendirmiştir. Hz. Ebu Bekir onun v;ılilik alanını daha da·
genişletmiştir. Hz. feygamber vefat ettiğinde Ebu Süfyan, Necran valisi olarak
Necrari'da ikaınet etmekteydi.99 .
. ·.
C-Hulefa-i

Raşid'in

Döneminde I];bfi Süfyan '

Peygamberimiz'den on yaş daha büyük olan Ebu Süfyan, Hz. Osman (r.a}
dönemine kadar yaşamıştır. Ebu Süfyan, ilk halifenin tesbiti esnasında ortaya çıkan Hz.
Eb'u Bekir ismine karşı çıkmıştır. Riyaset makamının özellikle Ümeyye OğuHarının
elinde kalmasını isteyen Ebu Süfyan, bu sebeple Ebu Bekir'in halifeliğine karşi
çıkmışsa da daha sonra bu muhalefetten vazgeçerek yeni hafifeye bey at etıniştir.lOO
· Ebfi Süfyan ilerlemiş yaşına rağmen Suriye'nin fethi çin hazırlanmış orduya
O, oğlu Yezid:in idaresi altındaki askerlerle birlikte Yerınük savaşına
katılmış -ve bu savaşta özellikle İslam askeri erini. savaşa teşvik ederek büyük
hizmetlerde bulunmuştur. Ebu Süfyan,· askerleri şu sözlerle savaşa teşvik etmiştir:"
Allah, Allah ... S.izler İslam cengaverlerisiniz, Arapların iftihar kaynağı İslam
katılmıştır.

95 fbnü'I-Esir, Usdü'I-Gfibe, ll, 392; es-Safedi, XVI, 285~ el-Mizzf, XIII, 120
· 96 İbn Hacer, Tehzib, IV, 377/ ei-İsabe, III, 413; Bu putu Hz. Ali veya Ebu Süfyan yıkııııştır, bu konuda iki
. rivayet vardır diyen tarihçiler de bulunmaktadır. bkz., lbnü'l-Kelbi, Kitabu'I-Esnfirn, tlık., Ahmet Zeki
· P.aşa, tarihsiz, s.I0-11; Bıilıl, F., eloMenat, ''lA"
· ..
·. .
.. .. .. ... ...
·
97 lbnHacer, ei-İsfibe, III, 414; Belazuri, s. 80; ez-Zelıebf, Nübelfi, ll, 106; es-Safedi, XVI, 285
98tbn Hacer: ei-İs&lıc, HI, 415; es-SafeıJi, XVI, 2Ş5; el-Mizzf, XIII, 120.
· ...
99 lbnU'l~Esir, Usdü'I-Gfibe; lı, 392; lbn Hacer, Tehzili,_ıv, 377; Belfizuri, s.84; Aycan,"Ebu Siifyan", DİA;
es-Safedi, XVI, 284; F. Bulıl, Ebi.ı Süfyan'ın Ebu ,Bekir 'tarafından Necran valiliğine atandığınil dair bir
rivayetten de bahsetıııektedir. b!(z:,"Ebu Süfyan", lA
IOO Ayc;ın, "Ebu Süfyan", DİA; F.Bulıl, Ebu Süfyan'ııı, Hz. Ebu Bekir'in halifeliğine karşı çıkınası vıı Hz.
Ali tarafından. azarlanıiıası şel<lindeki rivayetlerin aslının olnı\ıdığını, bu tiir ri,vayetlerin · Enıevi
tarafgirliği çerÇevesinde ınütaala edilmesi gerektiğini söyleınektedir.,"Ebu Süfyan", IA .. ·
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mücahitlerisiniz. Onlarsa, Bizansın Çocukları, küfrün askerleddir. Ya Rabbi! İslam
askerlerine yardım göıider: Bu gün İslamın günüdür." ı o ı

-

.

l3elazuri'.nin anlattığına göre Yermük savaşında, diğer müslüman kadınlar gibi
Ei:ıG Süfyan'ın karısı Hind bnt. Utbe de :"kıhçlarınızla sü.nnetsizleri kesiniz" diye
bağinrak müslün1an askerleri savaşa· teşvik etmek suretiyle büyük yararlılıklar
göstermiştir. 102 ·
·
12Recep 15/20Ağustos 636 tarihinde gerçekleşenYernıük savaşında kıyasıya
mücadele eden Ebu Süfyan, savaş esnasında gözlerinden birisini de kaybetmiştir.! 03, .
Daha önce de bahsolunduğu üzere EbG Süfyan, gözlerinden birisini de Taif savaşında
kaybetmiştir. .
·

D-Ebfi Süfyan'ın Vefati ve Hadis Raviliği
Tarihi kaynaklarda EbG Süfyan'ın gerek vefat tarihi gerekse vefat ettiği yer
birinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Ancak bu rivayetler birbirleri ile
karşılaştırıldıklarıiıda şu sonuç ortaya çıkmaktadır:

hakkında ·bir

Peygamberimizden 10 yıl önc.e yani takriben 560'1ı yıllarda Mekke'de doğan EbG.
Süfyan, 88 (takriben hi eri 31) yaşlarında iken oğlu Muaviye'yi göı'mek için beraberinde
karısı Hind de olduğu halde Şam'a gitmiş, daha sonı·a oradan Medine'ye dönmüş ve orada .
vefat etmiştir. 1 04
·

Babasını~ ö.lüm haberini alan Ümmü Habibe, bunuı~ Uzerine sarı boya istemiş,
bu boyayı ellerine ve yüzlerine sürdükten sonra şöyle söylemiştir: "Raslılullah (s.a.v)'in
" Kadın .kocasından başkası için üç günden fazla yas tutması n' buyurdıiğiınu işitmemiş
ols~ydım, bu şekilde hareket etmezdi m." 105
·
Hz. Osman döneminde vefateden EbG Süfyan'ın cenaze namazı; halife tarafından
sonra Biiki mezarlığına defnedilıniştir. EbG Süfyan'dan hadis rivayet
edenler; başta meşhur Hereklioushadisini rivayet eden Abdullah b. Abbas olmak üzere
·
Kays b. Ha~ım, Müseyyeb b. Hazn, Said b. el-Müseyyeb ve oğlu Muaviye'dir. I06 ·
kıldınldıktan

SONUÇ
Kureyş kabilesine mensub olan .iki aile-Haşimoğluilan ve Ümeyyeoğulliırı
arasında daha Cahiliyye çağında iken var olan rekabet, İslamın gelişi ile farklı bir boyut
kazanarak varlığını si.irdürmüştür. İslamın peyg'amberi olan Hz. Muhammed'in rakib bir
. kabileden gelişi, Ümeyye oğullarının bu yenidine karşı ön yargı! ı davranmalarına sebep
olmuŞtur. Ümeyye b. Abdüşşems'in torunu olan EbG Süfyan, iki kabile arasında

101 lbnü'I-Esir, Usdii'l-Gfibc, II, 392; Belilzuri,· Fiitüh, s.l93; ez-Zehebl, Niil;clfi,, ll, 106; lbn Hacer,
Tchzib, IV, 377; ei-Mizzl, XIII, 121; es-Safedi, XVI, 285, Aycan, Ebu Süfyan", DlA
102 Fiitüh, s.l93
.
.
.
. ·
.
103 tbnü'l-Esir, Usdii'I-Gabc, ll, 392; lbn Hacer, Tchzib, IV, 377; ez-Zelıebl, Niibclfi, Il, 106; Belfizuri,
s.80; el-Mizzi,.XIIJ, 121; es-Safedi, XVI, 285; lbn Hacer, ayrıca Ebu Slifyan'ııı gözlerinden ikisini de
· kaybetmesinden sonra kölesi tarafından götürülüp getirildiğini zikrelıııekledir.cl-İsfibc, lll, 415
104
.Bukoııudaki rivayeller için bkz, lbnü'I-Esir, Usdii'I-Gfibe, ll, 393; lbn Hacer, Tchzib,.IV,_371/ciIsfibe, lll, 415; Belfızuri, s.. l93; ez-ZehebJ, Niibclfi, II, 107; el-Mizzl, XIII,_ 121; es-Safedi, XVI, 286;
105 Bir başka ri vayete göre Üınmü Habibe, bu sözleri kardeşi Yezid'.in vefatını duyduğunda
söyleınişlir.bkz., Belfizuri, s. 193
. .
106 lbn Hacer, Tchziıı, IV, 377; el-Mizzl, XIII, 120; es-Safedi, XVJ,.284; Aycan, "Ebu Süfyan", DİA; Ebu
Süfyan'ın rivayet etıniş olduğu hadisler için bkz., Wensinck, cl-Mu'ccm, VIII, 105
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rekebetin kıysıya sürdüğü bir ortamda Mekke'de doğınuştur, İçerisiride yaşadığı çevre .....·
itibarı ile o da diğer kabile üyeleri gibi rakib kabileye karşı cephe almıştır. Belkide bi.ı · ··
sebeple onun İsiama girişi ta Mekke'nin fethine kadar gecikıniştir..
·
Kureyş in soy lu bir .aile:;inin çocuğu olarak dünyaya gelen EbG Süfyan, Çocukluk.
ve gençlik yıllarında iyi bir eğitim görmüş olmalıdır. Hatta o, Mek)<:e'cİe 9kuma-yazma
bilen 17 kişiden birisi idi. Gençlik yıllarında ticaı·etle meşgul olan· EbG Süfyan
güvenirliliği ve ticaretten iyi anlaması sebebi ile Kureyş'iri ınüştereken düzenlemiş
olduğu ticaret kervanının başına getirilmiştir. .
'

Ebu Süfyan, böylesi bir kervan ile Şam'dan dönerken istemeyerek sebep olduğu'
Bedir savaşı ile tarihin gündemine gelmiştir. Bedir savaşı, onun için bir dönüm noktası ·
olmuştur. Bedir'de pek çok yakınını kaybeden EbG Süfyan, bu savaşta Kureyş'in öricle
gelenlerinin ölmesi sebebi ile rvı;e~ke Site Devleti'nin liderliğine getirtil miştir.·

ÇJ · •·

Ebu Süfyan gerek :Sedir'de yakınlarını kaybetmenin verdiği üzüntü, gerekse lider
· olmanın ona yüklemiş olduğu. sorumluluk seb~bi ile Medine'dek( müslümanlara karşı
üretilen politikalarda kimi zaman önder kimi zaınanoa tatbikatçı' olmuştur.
· . ·,
Ebu Süfyan, .Müslümanlarla Kureyş'in yapmış olduğu savaşların çoğunda yer
Tarihi gelişmelerden anlaşılabildiği kadarıyla o, bu savaşlarda diğer Kureyş
büyükleri gibi çok sert ve tavizsi'z olmamıştır. Belki de fıtratından kaynaklanan insani:.·
özellikleri' sebebi ile o, müslümanlara; özellikle de Hz. Peygamber'e karşı yumuşak .
davranmıştır.
' ·
·
almıştır.

.

.

.

Ancak şu kadar varki, Ebu Süfyan, İsiama karşı ·taınamiyle de ·tavizkar
olmamıştır. Zaten onun İsiama karŞı böylesi bir davranış içerisine girrries4nizotlaştıran
. .önemli sebepler vardı. Öncelikle o, İslam'ınPeygaınberinin mensup olduğu kabileye
· rakib olan bir kabileniri ferdiydL Buna ilaveten Bedir harbinde en yakın akrabalarını
kaybetmişti. Bu ise onda kin ve nefr'ete sebep olmuştur. Bu iki sebebin yanınd[l.EbG
Süfyan, Kureyş lideı'i olması sebebi ·ile de Müslüınanlaı·a karşı cephe almak durumUnda
kalmıştır. Kureyş arasında sahip olduğu nüfuz da dikkatleren. kaçmamahdır. Zir~ o, ·
islama girdikten sonra artık Kureyşiri en saygın ve en .otorite!' lideri değil; sıradan bir
müslüman olacaktı.
· ·
·
·
.
. .
Bununla birlikte şu da bilinmelidirki; şayet Kureyşin bu dönemı:le liderliğinde.
EbG Süfyan değil de EbG Leheb veya EbG Cehil gibi· insanlar bulunmuş olsaydı
Müslümanlar ile Kureyş arası11daki mücadele, daha sert ve daha tavizsiz olurdu. ·.
·

· Ebu Süfy~n~in müslüman .olmasin~ giden süreÇ, HudeYbiye mti~alalıası ile
. başlaırıış, Peygamberimizin onun kızıyla evl~nmesi ile devam etmiştir, Bu sür)!çte .
Peygamberimizin onunla hediyeleşmesinin de büyük rolü olmuştur.
..
·
Mekke'nin kuşatılması "esnasında Pey.gamberiınizle bizzat görüşen .EbG 'Süfyan;·
daha fazla direnmeksizin. müslüman olmu.ştur. Ebu Süfyan'ın İsTama girişi ile hayatı ·.
tamamen değiŞıriiştir. Tarihi kaynaklata bakıldrğında görülmektedir ki; o, artik saygin; ·
güçlü ve liderbirisi değil, sıradan bit inüslQman 'idi.
· ·
. .
: •.. · ·. ·
İsHima geç girmenin ezikliğinden kaynaklanan sebeplı:irle EbG Şüyan,
.
sonraki dönemlerdegelişeri siyasi olaylarda hep geri. planda kalmıştır. ~· müslüman
olduktan sonraki hayatını-beikide .daha önceki günahlarını affettirme veya geç .
. müslüman olmanın ezikliğinden kurtulma endişesiyİe- cihat meydanlarında geçirmiştir.
Bu ı,ığurda gözlerinin ikisini de kaybeden.EbG Süfyan; Bınevi devlt.;tinin kurucusu 9Ial)'
Muavi,yenin babası olması sebebi ile de sık sık gündeme getirilmiŞtir:
·
· ··
L
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