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ÖNSÖ Z 

Arabistanda tarih yaz ımı , İ slâmiyetle ve Peygamber Hz. Muham-
medin maddi ve manevi tüm ya ş ant ı sı  ve yaptığı  sava ş larla ilgili bil-
gileri veren, "Sire" ve "Me ğazi" ad ı  ile anı lan eserlerle ba ş lamış tır. 
Gerçekte bir ulusun tarih yaz ı cı lığı , yazı nın o ulus aras ında bilinmi ş  
ve yay ı lmış  olmas ı  ile mümkün olabilir. Yemendeki eski arap kavim-
leri de dahil, araplar ın kendi icadlar ı  olan bir yaz ı ları  yoktu. Hele 
Hicaz bölgesinde, islâmiyetin ortaya ç ıkışı na kadar bu kültür arac ı , 
halkın büyük bir ço ğunluğu tarafından hemen hemen hiç bilinmiyor-
du. O sıralarda Mekke ileri gelenleri aras ında bile yaz ı  yazan ki ş iler 
sayılacak kadar azd ı . 

Yemende ya ş amış  eski çağ  arapları  olsun, Hicaz arapları  olsun 
yazıyı , Sümerler, eski m ı sırlılar gibi ba ş ka uluslardan almış lard ır. 
Bu gün arap yaz ı sı  denen yaz ı , bu dış ardan ahnma yaz ı lardan geli ş -
tirilmiş tir. 

Kur'an' ın, Peygambere vahy olunduğu zaman yaz ı ldığı  yaz ıda 
ne noktalar vard ı  ne de, üstün, esre, ötre ve tenvin gibi okuma i ş aret-
leri. Bu ba ş ka uluslardan al ı nma yaz ıya nokta ve harekeler, Peygam-
berin ölümünden çok sonra kat ı lmış tır. Bu nedenle de bugünkü Kur'-
an yazı sının, Peygamber devrindeki Kur'an yaz ı sına benzerliğ i çok 
azd ır. 

Yaz ının ancak milâdi yedinci yüzy ıl ba ş ları nda yayı lmaya ba ş -
ladığı  bir çevrede ya ş amış  bulunan bir toplumda o devirlere ait tarihi 
eserler yaz ılmış  olabileceğ ini dü şünmek beyhudedir. 

Buna kar şı lık, yaz ının yaygın olmayışı  dolayı sı  ile yaz ılmamış  
olan tarihi eserlerin yerini, ezbere dayanan baz ı  bilimler almış tı . Ör-
neğ in Hicaz bölgesinde babadan o ğula sözlü olarak aktar ı lagelen 
geni ş  bir ş iir ve soy bilgisi ve kiş ilerin ya ş antı sını  kapsayan soy dizini 
"İ lm-i Ensab" ve biyo ğ rafi "Tercüme-i Hal" ürünleri geli şmiş  bulu-
nuyordu. Bunlar, önceleri sadece bir panay ır ve alış -veri ş  yeri olan 

IX 



Ukkaz vadisinde, M. 540 yı lından itibaren ş iir, hitabet vesaire gibi 
fikir ürünleri yar ış maları  halinde ortaya konmaya ve de ğerlendiril-
meye ba ş lanmış tır. Nahle ve Taif aras ında hurmalık bir vadide bu-
lunan ve el- İbtida ad ı  ile kurulan bu Ukkaz panayırı ndaki yarış ma-
larda sonralar ı  yazılı  eserler de yer alm ış tır. Yı lın belli günlerinde 
burada yap ı lan toplant ı  geleneğ i M. 747 ye kadar sürmü ş tür. Bu 
yarış malardan bize, ünlü arap şairlerinin-"Yedi Ask ı " ad ı  ile anı lan 
ve içlerinde o çağ  arapları nın sosyal, siyasal ve ekonomik ya şantı -
lanna ait değerli bilgiler bulunan- ş iirleri kalmış tır. 

İş te islam öncesi araplar ı n ı n tarihle ilgileri, Cahiliye Ça ğı  şair-
lerinin ş iirleri aç ı klanırken onlarda geçen baz ı  tarihi olayları  ve bu 
olayların günlerini ö ğ renme tutkusu ile ba ş lamış tır. "Eyyam ül-Arap" 
denen bu önemli günler, kabilelerin birbirleri ile yapt ıkları  ve kom-
şularla yap ılan sava ş ları  içine alıyordu. 

İ slam öncesi Hicaz araplar ının dünya tarihi hakk ındaki bilgileri, 
ticaret için gidip geldikleri Iran, Bizans (Suriye, Filistin ve M ı sır böl-
geleri), Habe ş istan ve Yemene ait yal ın gözlemlerden ibaretti ve kendi 
çağda ş ları  olan uluslarınkinden çok geri idi. 

islâmiyetin ortaya ç ı kışı  ile, bu dinin yayıcı sı  ve açıklayıcı sı  olan 
Peygamberin hayat ı , sözleri ve davran ış ları , özellikle kendisinin ölü-
münden sonra, yeni kar şı laşı lan olaylar için örnek arand ığı nda bü-
yük bir önem kazanmış tır. Hele ilk s ıralarda islam arap halk ının 
sosyal, siyasal ve ekonomik ya şantı larım düzenleyen kurallar ın, doğ -
rudan do ğ ruya Kur'an'a ve Peygamberin sözlerine yani hadislere 
dayanarak ortaya konmu ş  olması , Kur'an' ın tefsirini ve hadislerin 
doğ ru olup olmad ıklarının ara ş tınlmasmı  gerektirmi ş tir. Bir hadisin 
hangi olay üzerine, nerede ve kimlerin yan ında söylendiğ inin, onu 
ilk duyanlardan kimlerin aktard ığı nın açık, seçik ve do ğ ru olarak 
tesbit edilebilmesi hadis aktar ı cı larının ahlaki ve sosyal durumlar ının 
incelenmesini gerektirmi ş tir. Bu nedenle tefsir ve hadis üzerindeki bu 
çalış malar, tarih biliminin de geli şmesini ve geni ş lemesini, islâmdan 
önceki uluslardan hiç birinin eri şemediğ i bir kerteye ula ş tırmış tır. 

Tarih, ayn ı  zamanda hükümdarlar ın yaşantı larmı  ve yaptıkları  
iş leri de kapsad ığı ndan halifeler de bu bilim koluna ilgi duymu ş lar-
dı r; ama bu, yukar ı da da dediğ imiz gibi önceleri daha çok sözlü an ı -
lar halinde sürmü ş , yazı lı  tarihçilik daha çok Abbasiler devrinde 
gelişmiş tir. Kâtip Çelebinin, "Ke şf üz-Zunun" adl ı  eserinde kayd 
edilen bin üçyüzden fazla tarih kitab ı , müslümanların bu ilmi ne ka-
dar ileri götürdüklerini gösterir. 
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Peygamberin ya şant ı sı  ve sava ş ları  üzerine yani Meğazi ve Sire'ye 
dair ilk eserlerin Eban b. Osman b. Affan ve Muhammed b. Müslim 
ez-Zühri tarafından yaz ı ldığı  söylenir. 

Eban, ilk dört halifenin üçüncüsü olan Osman b. Affan' ın oğ lu 
olup 20 /641 y ı lı  dolaylarında Medinede doğdu. Peygamberin kar ı sı  
Ayşe binti Ebi Bekr, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr. b. el-Avvam' ın 
656 da Osman ın öcünü almak üzere açt ı kları  sava ş a kat ı ldı ; sonra 
uzun bir süre siyasete kar ış mıyarak 75 /694 de Emevi Halifesi A19-: 
dülmelik b. Mervan tarafı ndan Medine valiliğ ine atand ı . Kendisi 
Medine fukahas ı  (hukukçuları) aras ında sayı lır. Eban' ın, hadisçi 
olarak da iyi bir ünü vard ır. İmam Zühri, kendisinden hadis okuyan-
lar aras ındadır. Eban 100 /718 y ı lı na doğ ru öldü. Eban' ın meğazisi 
belki de bir kitap halinde değ il, dağı nı k parçalar halinde idi. 

Ebandan sonra gelen di ğer bir ünlü me ğ azi yazar ı  da büyük bir 
ihtimal ile güney Arabistan men ş eli azadl ı  bir köle olan Şurahbil b. 
Sa'd'dır. Bunun yazd ığı  meğazi kitabından İ bn-i İ shak hiç faydalan-
mamış tı r. Diğer yazarlar da onu az zikr ederler. Şurahbil b. Sa'd 
123 /741 de öldü. Ali b. Ebi Talib'i gördüğünü söylediğ ine göre yüz 
yı la yak ın bir ömür sürmü ş  olması  gerekir. Şurahbil, Peygamberin 
sahabilerinden hadisler aktar ır ve Mus'ab b. Ukbe'nin zikr etti ğ ine 
göre o, muhacirinin listesini, Bedir ve Uhud gazilerinin adlar ını  nakl 
eder. Çok ya ş landığı  sıralarda kendisini görme ğe gelenlere şantaj 
yaptığı  için itibarını  kaybetti. Kendisine bir şey vermezlerse baba-
larının Bedir sava şı na kat ılmamış  olduğunu söylerdi. Fakirlik ve 
çok ya şhlık onu huysuzla ş tırmış tı . Onun sempatisini kazan ıp iyi ge-
çinmiş  olanlar kendisinin bir otorite oldu ğunu, antipatisini kazan ıp 
garazına uğ rayanlar da do ğ ruluğundan şüphe edilmesi gereken bir 
kiş i olduğunu söylemi ş lerdir. 

Gene tabiinden ba şka bir yazar da Yemende yerle şmiş  İ ranlı lara 
mensup Vehb b. Münye (hayat ı : 34-110 /654-728) dir. Babas ı  muh-
temelen bir yahudi idi. O, h ı ristiyan ve yahudi kutsal kitaplar ı na ve 
hadislerine kar şı  ilgisi ve bu hususlardaki bilgisi ile tan ı nmış tı . Bu 
nedenle, daha sonra bu konularda uydurulan ş eyler ona mal edilir. 
Onun "Kitab el-Mübteda" adl ı  kitabında Peygamberlerin ya ş antı -
ları .  ve  incil hikayeleri islam rivayetlerinden öncelere aittir. Onun, 
Yemen'in efsanelere dayanan tarihi hakk ındaki kitab ı  ile, Vecizeler, 
İradei Cüz'iyye ve di ğer hususlara ait bilgiler İ bn-i Hi ş am' ı n "Kitab 
üt-Tican" adl ı  eserinde k ı smen yer alm ış tır. 

644 de do ğan Urve b. Zübeyr de me ğazi'de bir otorite idi. İ bn-i 
İ shak ve diğer yazarlar onun islam tarihinin kurucusu oldu ğunu söy- 
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lerler. Onun rivayetlerinden ve yaz ı ları ndan bir çoğu bize kadar gel-
miş tir. Urve (644-713)'nin anas ı  Esma, ilk halife Ebu Bekir'in k ızı -
d ı r. Nenesi Safiyye de Peygamberin halas ı d ı r. Babas ı  Zübeyr ise Pey-
gamberin ilk kar ı sı  Hatice'nin karde ş i olan Avvam' ın oğ ludur. Urve, 
678-684 aras ında Mı sırda bulunduktan sonra Medine'ye döndü. 
Kendisi Ömer b. Abdülaziz'in toplatt ığı  Medine fakihlerinden biri-
dir; o, s ı k s ı k Hz. Ayş e'yi ziyaret eder, ondan bilgi al ırd ı . Urve'nin 
ba ş lıca öğ rencileri aras ı nda, oğ lu Hi ş am ile, İ mam Zühri bulunuyor-
du ki bunlar hocalar ının topladığı  hadisleri nakl etmi ş lerdir. Hadis 
ve siyer kitaplar ında bunlara hep raslar ı z. 

Ömer b. Abdülaziz'in, Peygamberin sava ş larına dair dersler 
verdirmeyi dü ş ündüğ ü, bu alanda geni ş  bilgiye sahip bulunan Asim 
b. Ömer b. Katadet ül-Ensâri (Ölümü 121 /739)'ye Ş am camiinde 
"Meğazi" ve "Menak ı b" dersleri verdirmek suretiyle gerçekle ş tir-
meyi kararla ş tırdığı  s ırada İmam Zühri. de Meğazi'ye dair müstakil 
bir eser yazd ı . 

İ bn-i Hişam'ın açı klamal ı  bir metnini haz ırlayan Endülüs'lü 
Ebülkas ım Abdurrahman b. Abdullah Süheyli (508-581 /1114-1185), 
"Ravd ül-Unuf" adl ı  kitab ı nda dediğ i gibi bu konuda yaz ı lan ilk 
eser bu idi ve Zühri, ça ğı n ı n en büyük bilginlerinden biri idi. F ıkı h 
ve hadiste e ş sizdi. 

O, İmam Buharrnin hocas ın ı n hocas ı  idi. Zühri, büyük bir çaba 
ile hadisleri toplama ğa ba ş lamış , Medinedeki bütün ensar ı n evlerini 
birer birer gezmi ş , erkek kad ın, genç, ya ş lı  herkesle görü şüp fikir-
lerinden faydalanm ış t ır. İmam Zühri 50 /670 de do ğduğundan, Pey-
gamberin ashab ı ndan birçoğu ile konuş abilmiş tir. 

699 yı lında Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan tarafı ndan 
kabul olunan İmam Zühri sarayda büyük bir sayg ı  ile karşı lanmış tı ; 
Kitab ül-Meğlzrsini Ömer b. Abdülaziz'in i şareti ile yazm ış  olması  
muhtemeldir. O, Hi şam b. Abdülmelik tarafından da çocuklar ım 
terbiye için görevlendirilmi ş ti. 

124 /742 de ölen Zührrnin eseri, halk ın Meğazrye ilgi göster-
mesini sa ğ lad ı  ve bu alanda bir çok ki ş ilerin yeti şmesini temin etti. 

İ mam Zührrnin ö ğ rencilerinden Yakup b. İbrahim Zühri (ölü-
mü: 208 /823), Muhammed b. Salih Temmar (ölümü: 168 /784-85), 
Abdurrahman b. Abdülaziz el-Evsi (ölümü: 162 /779) Me ğ azi sahip-
leri olarak an ılı rlar. Gene İmam Zührrnin ö ğ rencilerinden Musa b. 
Ukbe b. Ebi Ayya ş  el-Esedi (55-141 /675-758) ve Ebu Abdullah Mu- 
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hammed b. İ shak b. Yesar el-Muttalibi ( İ bn-i İshak) Meğazi dal ında 
büyük bir üne sahip oldular. 

Zübeyrin ailesi katında bir köle olan Musa b. Ukbe, halife Ömer 
b. Hattab ı n oğ lu Abdullahla görü şmü ş tü. İ mam Malik b. Enes hadis-
te Musa'n ı n öğ rencisi idi. İmam Malik, hocas ını  çok beğenir ve Me-
ğazi öğ renmek isteyenlerin ona ba ş  vurmalarını  sağ lı k verirdi. Musa 
b. Ukbe'nin eseri bugün ortada yoktur ama uzun bir süre bir çok 
kiş iler okuyup ondan faydalanm ış tı . Bu eserden kalma baz ı  parçalar 
hakkında, İ bn-i İ shak ın eserini "The Life of Muhammad" ad ı  ile 
ingilizceye çeviren A. Guillaume, kitab ının giriş  kı smında uzun bilgi 
vermektedir. İbn-i İ shakınkini İ bn-i Hi ş amın yaptığı  gibi, Musan ı n 
bu eserini de kad ı  İbn-i Ş ohbe toplam ış tı r. 

Musa b. Ukbe böyle de ğerli bir eser yazm ış  olmakla birlikte 
gerçek siyer ve me ğazi yazar ı  olmak şerefi İbn-i İ shakınd ı r. İbn-i 
İ shakın eseri de bugün ortada yoktur, ama kendisinin ölümünden 
sonra birçok kimse ondan faydalanm ış , bu faydalanan ki ş ilerden biri 
olan İ bn-i Hi ş am, yeni bilgiler katarak ve düzelterek onu yep yeni 
bir eser haline koymu ş tur. Burada "Hz. Muhammedin Hayat ı" baş -
lığı  altında türkçeye çevirdi ğ imiz eser odur. 

İbn-i İshaktan önce bu bilim dal ı  ile ilgilenmiş  ve eser yazm ış  
ki ş ilerden yeteri kadar söz, etmi ş  olduğumuzdan burada türkçeye 
çevirisini sunduğumuz kitap ve yazar ı  hakk ında da biraz bilgi ver-
mek istiyoruz. 

İbn-i İshak ve Eseri 

Ebu Abdullah Muhammed b. İ shak b. Yesar b. Hıyar el-Mut-
talibi H. 85 (M. 704) lerde Medinede doğmuş , 151 /768 de Ba ğdad'da 
ölmüş tür. Dedesi Yesar, Iran Ş ah' elinde esir olarak bulundu ğu Ay-
nu'l-Temr'in 12 /633 de Halid b. Velid tarafından feth edili ş inde Ha-
lid'in eline geçmi ş ti. Halid onu, orada ele geçirdi ğ i daha bir çok esirle 
birlikte Medineye halife Ebu Bekr Abdullah b. Ebi Kuhafe'ye (ha-
lifeliğ i: 632-634) yollad ı . Yesar, esir olarak Kays b. Mahreme b. el-
Muttalib b. Abdu Menaf'a verildi ve islam olunca azad edildi, o ğul-
ları , efendilerinin soy ad ı  olan "Muttalibi" soy ad ını  kullanmaya 
ba ş lad ı lar. 

Yesar' ın oğ lu İ shak Hicri 50 /M. 670 lerde do ğdu. Anas ı  bir 
azadlı  köle kı zı  idi. Kendisi ve erkek karde ş i Musa, ünlü hadisçilerdi 
ki böylece İ shak' ın oğ lu Muhammedin ( İbn-i İ shak) hayatta izleye- 
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Öeğ i meslek, kendisi daha delikanl ı lık çağı na varmadan haz ı rlanmış  
bulunuyordu. 

85 /704 de Medinede do ğduğunu kayd ettiğ imiz İbn-i İ shak ta-
biinden olup, bilhassa Muhammed b. Müslim el-Zühri, As ım b. Ö-
mer b. Katade ve Abdullah b. Ebu Bekir gibi ikinci ku ş aktan hadis-
çilerle ili ş ki kurmu ş tu O, gençliğ inden ba ş lıyarak Peygamberin hadis-
leri üzerinde çalış maya koyuldu. Otuz ya şı nda iken (734 de) M ı sıra 
gidip orada Yezid b. Ebu Habib'in derslerine devam etti; Medineye 
dönü şünde, toplad ığı  materyallerin tasnifine ve onlar ı  düzenlemeye 
koyuldu. 741 de Medinede bulunan Zühri'nin " İbn-i İ shak burada 
bulunduğu sürece Medine ilim bak ımından hiç bir yoksullu ğa uğ ra-
mıyacakt ır" dediğ i söylenir. 

İbn-i İ shak, fikirleri ve yaz ı ları  bakımından ş öhrete ula şmadan 
az önce, bir küçümseme yüzünden maalesef Malik b. Enes'in dü ş -
manlığı nı  üstüne çekti. O, Malik'in öfkesine belki de onun, Peygam-
berin uygulamalar ında esasl ı  ayrıcalı klar gösteren, hukuka dair olup 
sonradan kaybolmu ş  bulunan "Sünen" adl ı  eseri sebep olmu ş  olabi-
lir. İbn-i İ shak kaderiyecilikle ve ş iilikle ittiham edildi. Bir ba ş kası  
onun, baz ı  hadisler için s ık sık Hiş am b. Urvenin karı sı  Fatımayı  
otorite göstermesine hücum etti. Fat ıma'nın kocas ının bu durumdan 
canı  sıkı lıyor ve İbn-i İ shakın, karı sı  ile tanış mış  olabileceğ ini kabul 
etmiyordu; halbuki kad ın İbn-i İ shaktan k ı rk ya ş  kadar büyük ol-
duğuna göre bunlar ın, her hangi bir dedi koduya yer vermeden bir 
biri ile görü şmüş  olmaları  pek âlâ mümkündü. 

İbn-i İ shak bu olaylar sonunda Medineden ç ıkıp gitmi ş tir ama 
onun bu i ş i kendi isteğ i ile mi yoksa ba şkalar ının zoru ile mi yapt ığı  
belli değ ildir. 

Medineden ayr ı lan İ bn-i İ shak, Dicle Nehri üzerindeki Elcezire' 
de, Küfe'de, Rey (bugünki Tahran) da kalm ış  ve sonunda Bağdad 
ş ehrinde yerle şmiş tir. O, Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un 
Ha ş imiye ş ehrine geli ş inde yanına varmış  ve ihsan ına kavu şmak için 
eserinin bir kopyas ını  kendisine takdim etmi ş tir. Gene halife Man-
sur'un emri ile bunu o ğ lu ve veliandi Mehdi için, yarat ı lış tan, Pey-
gamberin ölümüne kadar gelen geni ş  bir tarih kitab ı  hazırladı . 

İbn-i İ shak, H. 150 veya 151 (M. 667 veya 668) y ı lında Bağdad' 
da öldü ve orada Hayzuran mezarl ığı na gömüldü. 

İbn-i İ shak da ünlü talebeler yeti ş tirmi ş tir. Ziyad b. Abdullah b. 
et-Tufeyl el-Bekkâi (Kfıfe'de ölümü: 183 /799) bunlardan biridir. 
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Bekkai, İbn-i İ shakın talebesi ve İbn-i Hi ş am' ın hocas ı dır. Bu durtt-
mu dolayı sı  ile de İbn-i İ shak ve İ bn-i Hi ş am gibi iki büyük yazar 
aras ında bir bağ  vazifesi görmü ş tür. 

Ziyad el-Bekkai, sire üzerindeki çal ış maları  uğurunda evini 
bağı nı , malını  mülkünü satmış  ve hocas ı  ile birlikte uzun bir geziye 
çıkmış tır. Kendisi hadisçiler kat ı nda pek sağ lam sayı lmaz ama sire 
konusunda en yüce otoritelerden biri olarak tan ınır. İmam Malik b. 
Enes'in, İbn-i İ shakın ş iddetli muhalifi olmasına rağmen hadisçilerin 
çoğu onun siyere dair kayd etti ğ i rivayetlerin do ğ ru olduğunu kabul 
ederler. 

İmam Buhar! (ölümü: 256 /870) onun hadislerini eserine alma-
dığı  halde "Cüz ül-K ıraat" adl ı  kitabının bir kaç yerinde rivayetlerini 
kullandığı  gibi tarihi konularda daima İbn-i İ shaktan söz etmi ş  ve 
bir çok ele ş tirilerini onun rivayetlerine dayand ırmış tı r. 

İbn-i İ shak "Meğazi" ilmine büyük bir geli şme verdi; öyle ki 
Abbasilerin edebi zevkleri ba şka dallara yöneldi ğ i halde İbn-i İ shak ın 
etkisi ile meğ azi ile de ilgilenmi ş lerdir. Kamil b. Adiy bilhassa bu 
hususa de ğ inerek herkesin İbn-i İ shaka ne kadar borçlu oldu ğuna i ş a-
ret ettikten sonra şu sözleri söyler: "Bu alanda yaz ılan eserlerin hiç 
biri İbn-i İ shakınki ile yarış amaz". 

Ebu Hatim b. Hibban (ölümü: 354 /965) "Kitab üs-Sikat" ında, 
hadisçilerin İbn-i İ shaka kar şı  itirazlarını  ele alıp onun, müslüman 
olan yahudilerin Hayber olay ı  üzerine söyledikleri sözleri eserine 
kayd ettiğ ini, halbuki bu yahudilerin o husustaki sözleri as ı l yahudi-
lerden duyduklar ını , bu nedenle bu söylentilerin uydurma olduğunu 
yazar. 

Ünlü bilgin Zehebrnin sözlerinden, İ bn-i İ shak' ın, yahudiler 
ve hıristiyanlar tarafından ileri sürülen rivayetleri de kabul edip sa ğ -
lam saydığı  anla şı lıyor. İ bn-i Nedim de "Fihrist"inde onun yahudi, 
hıristiyan bilginlerle görü ş tüğünü, onlardan tarihi bilgi ve haberler 
aldığı nı  ve bu bilginleri eski bilimin sahipleri olarak kabul etti ğ ini söy-
lüyor. Bu durum özellikle eserin birinci bölümünde göze çarpar. Esasen 
Said Feyyümrnin, Tevrat sifrlerini (Esfar- ı  Tevrat) ibrancadan, Hu-
neyn b. İshakın yunancadan arapçaya çevirmeleri ve Amr b. Said'in 
te şviki ile de patrik Yahya (Jean) taraf ından incillerin gene arapçaya 
çevrilmesi, islam tarihçileri üzerinde çok derin etki yaratm ış , o za-
mandan sonra yaz ılan tarihler tamamen Tevrat etkisi alt ında ve onun 
çizdiğ i kadro içinde kalm ış lard ır. Ayr ıca, bu Tevrat ve Incil çeviri- 
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lerinin etkileri yaln ız tarihi eserler üzerine olmakla kalmam ış , en 
ünlü tefsir yazarlar ı  bile kendilerini bu etkiden kurtaram ıyarak eser- 
lerini bir bilgi hazinesi sayd ıklar ı  Tevrat verileri ile doldurmu ş lardır. 

Abbasilerin i ş  ba şı na geliş lerinden sonra ba ş layan tercüme dev-
resi, fikir hareketleri bak ımından büyük bir devrim yaratm ış  ve bu 
devrimden tarih de etkilenmi ş tir. Mes'udrnin (ölümü: 346 /957) eser-
leri ile ondan önceki tarihçilerin eserleri kar şı la ş tı rı ldığı  zaman bu 
etki çok aç ı k olarak görülmektedir. 

İbn-i Hiş am' ın Eserde Emeğ i 

İbn-i Hi şam, İbn-i İ shak' ın eserini türlü yönlerden ele al ıp yeni-
den gözden geçirmi ş , ba ş tan sona kadar düzelterek k ı saltmış tı r. 
Bu bilginin ya şant ı sı  ve çalış maları  üzerinde kı saca durduktan sonra 
onun bu iş i nası l yaptığı na dönece ğ iz. 

Cemalüddin Ebu Muhammed Abdülmelik b. Hi şam b. Eyyub 
el-Meâfiri el-H ımyerl, hicretin ikinci yüzy ı lı  ortalar ına doğ ru (M. 
VIII. yüzyı l ortalar ı) Irak'ta Basra şehrinde do ğdu. Bu şehir o zaman-
lar, islam aleminin en büyük kültür merkezlerinden biri say ı lıyordu. 
Bunun için İ bn-i Hi ş am tahsilini burada yaparak ş ehrin bilim oto-
ritelerinden ders ald ı . Özellikle edebiyat, filoloji ve tarih dallar ında 
bilgisini art ırarak bu konularda büyük bir otorite say ı lmağa ba ş ladı . 
İbn-i Hi ş am daha sonra Basradan göç edip M ı sıra gitti, orada Fustat 
ş ehrinde 218 /838 y ı lında öldü. 

İ bn-i Hi ş am, İbn-i İ shakı n tarih kitab ını  esas alarak kendi eseri 
sayı lan "Hz. Peygamberin Sireti" adl ı  kitabını  hazırlad ı  ve bu eseri 
ile büyük bir ün kazand ı . Yukarıda ad ı  geçen Ziyad el-Bekkarden 
de büyük ölçüde faydalanan İ bn-i Hi ş am, bu kitab ı  meydana getirir-
ken şu iş lemleri yapm ış tı r: 

1) İbn-i İ shak ın kitabını  düzelterek k ısaltmak, 

2) İbn-i İ shakın, bazı  olaylarla ilgili olarak aktard ığı  rivayet-
lerin yanı  sıra kitaba ba ş ka rivayetler de katmak, 

3) Sonuna baz ı  eklemler katarak kitab ı  tamamlamak. İbn-i Hi-
ş am bu konuda eserinin ba ş larında (as ıl metin ss. 4 de) ş öyle diyor: 

"Ben bu kitaba, İ brahim oğ lu İ smailin oğullarından Tanr ı  el-
çisini dünyaya getirenlerin ve soylar ından gelen o ğulları nın büyük-
ten küçüğe doğ ru, İ smailden Tanrı  elçisine kadar hikâyelerini s ıra-
layıp uygun dü ş en rivayetleri anlatmakla ba ş lıyorum. Sözü k ı sa kes- 
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mek için İsmailin diğer oğullarının zikrini b ırakıp, Tanrı  elçisinin 
hayat ının hikayesine geçiyorum. Gene bu maksatla İbn-i ishakın ese-
rinde olup da içerisinde Peygamberin zikri geçmiyen ve hakk ı nda 
âyet bulunm ıyan ve benim kitab ımda yer alan bir şeye ne mesnet, 
ne tefsir, ne de delil olm ı yan ş eyleri almad ım. Aynı  şekilde İbn-i is-
hakm zikretti ğ i fakat ş iirle uğ ra ş anlarm tanımadığı  bir takım ş iirleri, 
nezakete uym ıyan, baz ı  kimselerin incinebilece ğ i bazı  şeyleri ve Bek-
karnin sağ lam saymadığı  bir kı sım rivayetleri almad ım. İbn-i İ shalun 
eserinde bulunan ba ş ka baz ı  kı sımları  aynen, rivayet edildi ğ i ve bilin- • 
diğ i gibi aldım." 

Hası l ı  eser, İbn-i Hi ş am tarafından yeniden ele al ındıktan sonra 
yep-yeni bir ş ekil almış tır. Bu nedenle ve yeni ş ekli ile eser art ık bun-
dan böyle as ıl yazar ı  olan İbn-i İ shakın adı  ile değ il, İbn-i Hi ş am ın 
adı  ile amlmağa ba ş ladı . 

Eserin Muhtevas ı  ve Çevirileri 

Eserin kapsam ına yani içindekilere gelince: Hz. Muhammedin 
hayatının tarihi anlat ı lı rken ayn ı  zamanda islâmdan önce ve islami-
yetin yayı lışı  s ıras ında Arap Yar ımadası  ile komşu memleketlerde 
olup biten belli ba ş lı  olaylar da söz konusu edilmi ş tir. Bu arada islam 
dininin yayı lıp yerle şmesinde büyük emekleri geçen ashab ın ileri ge-
lenlerinin ya ş ant ı larının baz ı  bölümlerine de eserde büyük önem ve-
rilmi ş tir. 

Sözün kı sası  şudur ki bu kitap, Hz. Muhammedin hayat ı  boyun-
ca cereyan eden bütün tarihi olaylar ı  içine alır. Bu bakımdan, islam 
tarihinin ilk ve ana kaynaklar ı nın en önemlilerinden biridir. 

Bu eser, Ş iraz bölgesinde hüküm sürmü ş  bulunan, Selçuklularm 
Fars Atabeylerinden biri olan Salgurilerden Ebu Bekr Sa'd b. Zengr 
nin emri ile farsçaya çevrildi. Bu çevirinin elyazma bir kopyas ı  Hin-
distan ın Allahabad şehri kitaplığı ndadır. 

Yukarıda da dediğ imiz gibi İbn-i Hi ş am tarafından, kı saltmalar, 
düzeltmeler ve katmalarla yeni bir biçim alan bu kitap, bütün islam 
âleminde büyük bir ün kazand ığı ndan, 607 /1216 da ölen Abdülaziz 
b Ahmed; 663 /1265 de ölen Ebu Nasr Feth b. Musa Hadravi; Ebu 
İ shak Ensari-i Tlemneni, İbn-i Ş ehid diye bilinen Feth üd-Din Mu-
hammed b. İ brahim gibi ki ş iler tarafı ndan manzum olarak yaz ı l-
mış tır (manzum hale getirilmi ş tir.) 
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H. 508 /1114 yılında Endülüsteki Malaga ş ehrinin Süheyl kasa-
basında doğup 581 /1185 de ölen Ebü'l-Kas ım Abdurrahman b. Ab-
dullah b. Ahmed Süheyli de bu eseri aç ıklayıp notlayarak "Ravd ül-
Unuf" ad ı  ile yeniden yazm ış tı r. 

İbn-i Hi şam'ın "Sire" si ilk kez 1858-1860 y ı lları  aras ında al-
man oriyantalisti Wüstenfeld taraf ından arapça olarak yay ınlanmış , 
1864 yı lında gene alman oriyantalistlerinden G. Weil onu almancaya 
çevirmi ş tir. 1955 de de Londra Üniversitesi Arap Edebiyat ı  Profe-
sörü A. Guillaume onu, M ı sı rda bas ılan arapça metin üzerinden "The 
Life of Muhammad" ba ş lığı  alt ında ve bir cilt halinde ingilizceye 
çevirmi ş tir. A. Guillaume bu çevirisinde İbn-i İ shakın sözlerini, İbn-i 
Hi ş am ın tesis etti ğ i metinden ay ırarak çevirmi ş , İbn-i Hi ş amın söz-
lerini ve katk ı ları nı  eserin sonuna, ayr ı  bir k ı sım olarak eklemi ş tir. 

Prof. Dr. Neşet Çağatay 
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RAHMAN VE RAHİM OLAN TANRININ ADIYLA 

Alemlerin Rabbi olan Tanr ı 'ya hamd olsun. Efendimiz Muham-
med'e ve onun bütün nesline Tanr ı 'nın rahmeti olsun. 

Muhammed'in (Tanr ı  Ona ve Bütün Nesline Salat 
ve Selâm Etsin) kdem'e (O'na Selam Olsun) 

Kadar Temiz Soyunun Dizisi 

Ebu Muhammed Hi şam oğ lu Abdülmelik Nahvi dedi ki: Bu kitap, 
Abdülmuttalib o ğ lu Abdullah' ın oğ lu Tanrı  elçisi Muhammed (S.A.S.) 
in hayatından bahseder. Abdülmuttalib'in ad ı  Haşim oğ lu Ş eybe, 
Haş im'in adı  Abdumenaf o ğ lu Amr, Abdumenaf' ın adı  Kusay' ın oğ lu 
Muğ ire, Kusay' ın soy kütüğü: Müdrike o ğ lu Huzeyme o ğ lu Kinane 
oğ lu // Nadr o ğ lu Malik oğ lu Fihr o ğ lu Galib o ğ lu Lüey oğ lu Kal) 	2 
oğ lu Mürre oğ lu Kilâb•oğ lu Zeyd'dir. 

Müdrike'nin soy kütüğü: Tarih oğ lu Allah' ın sevgilisi İbrahim 
oğ lu İ smail oğ lu Nabit o ğ lu Ye şcub oğ lu Ya'rub oğ lu Teyrah o ğ lu 
Nahur oğ lu Mukavvim oğ lu Udd (Udad'da denilir) oğ lu Adnan o ğ lu 
Maadd oğ lu Nizar oğ lu Mudar o ğ lu İ lyas oğ lu Amir Müdrike'dir. 

Tarih'de : Adem oğ lu Ş is oğ lu Yani ş  oğ lu Kaynen o ğ lu Mehlil' 
Yerd ( ) o ğ lu Ehnuh ), Ehnuh, dendiğ ine göre peygamber 
İ dris'in kendisidir, (Do ğ rusunu Allah bilir). Adem o ğullarından 
nübüvveti ilk alan ve kalemle yaz ı  yazan İdris olmu ş tur. Oğ lu Mettu- 
şalah 	oğ lu Lemk (2-1I) o ğ lu Nuh (ci;) oğ lu Sam (r1-.) o ğ lu Er- 
fahşez (su.:-.;)) o ğ lu Ş aleh (-.!-') oğ lu Ayber 	) oğ lu Faleh ( ili) oğ lu 
Rau (,.1,) o ğ lu Saruğ  (1_,J 1--) oğ lu // Nahur (Ji-U) o ğ lu Azer (,;T) dir. 	3 

Ebu Muhammed Hi ş am oğ lu Abdülmelik dedi ki: 

Tanrı  elçisi Muhammed'in (S. A. S.) Adem'e (A. S.) kadar yukar ıda 
saydığı m bu soyunu, // idris'in ve diğerlerinin hikâyelerini bize, İ shak 	4 

1 Mehlail 	j;y4„) 
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oğ lu Muhammed Muttalibi ( 	 den naklen, Abdullah o ğ lu Ziyad 
Bekkâi (,:3) anlatt ı . 

İ bn-i Hi şam diyor ki: 

Di`ame (4.1,..)) oğ lu Katade (;.51---) den Sevr (J j ) o ğ lu Ş akik 
oğ lu Züheyr (,A;) o ğ lu Ş eyban 	dan Halid oğ lu Kurre (;.,)) o ğ lu 
Hallad Sedusi 	 bu soy dizimini bana ş öyle anlatt ı  :... İ s- 
mail, Tarih o ğ lu, Allah' ın sevgilisi İbrahim'in o ğ ludur. 

Tarih ise Adem (A. S.) oğ lu Sis ( 	oğ lu Anu ş  (j,._,;1) o ğ lu Kâ- 
yin (,:fij) oğ lu Mehlail (L):: -)k+.) oğ lu Yerd 	oğ lu Ehnuh oğ lu 
Mettuşalah oğ lu Lemk oğ lu Nuh oğ lu Sam oğ lu Erfah şez o ğ lu Ş aleh 
oğ lu -Âbir (,L.) o ğ lu Faleh (1.;) o ğ lu Ergu (J=A o ğ lu Esrağ  
oğ lu Nahur (,,,-u) o ğ lu Azer (J) dir. 

İ bn-i Hiş am diyor ki: 

Ben, bu kitaba İbrahim o ğ lu İ smail'in oğullarından Tanr ı  elçisini 
dünyaya getirenlerin ve soylar ından gelen o ğullarımn büyükten küçüğ e 
doğ ru, ismail'den Tanr ı  elçisine kadar hikâyelerini s ıralayıp uygun dü-
ş en rivayetleri anlatmakla ba ş lı yorum. 

Sözü kı sa kesmek için İ smail'in diğ er o ğullarının zikrini b ırakıp, 
Tanr ı  elçisinin hayat ın ın hikâyesine geçiyorum. Gene bu maksatla 
İbn-i İ shak' ın eserinde olup da içerisinde peygamberin zikri geçmeyen 
ve hakkında ayet indirilmeyen ve benim kitab ı mda bulunan bir ş eye ne 
mesnet, ne tefsir, ne de delil olmayan şeyleri almadım. Aynı  şekilde İbn-i 
İ shak' ın zikrettiğ i fakat ş iirle uğ raş anların tanımadığı  bir tak ı m ş iirleri, 
nezakete uymayan, baz ı  kimselerin incinebilece ğ i baz ı  şeyleri ve Bek-
kârnin mevsuk saymad ığı  bir kı sım rivayetleri almad ım. İbn-i İ shak' ın 
eserinde bulunan bunlardan ba şka diğer kı sımları  aynen rivayet edildi ğ i 

5 	ve bilindiğ i gibi aldım. / / 

İsmail Oğullar ının Soy Dizimi 

İbn-i Hi ş am diyor ki: 

Abdullah o ğ lu Ziyad Bekkâi, İ shak oğ lu Muhammd Muttalibrden 
naklen bize şunları  anlattı : İbrahim'in o ğ lu İ smail'in on iki oğ lu oldu, 
bunlar: Nabit-en büyükleri idi-Kayzer Ezbül Meb şa 
(i24 Misma' 	Ma ş i 	Dimma (L) Ezer (J:, i) Tima (1,-1.) Ye- 
tur (J_,), Nebi ş  (Lg.±;) ve Kayzuma (14.,9) d ır. Anneleri Amr Cürhümi 

3,) oğ lu Mudad (,..>1.) k ızı  Ra'le (41,..)) dir. 
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ibn-i Hi şam diyor ki: 

Mudad'a Midad da denir. Cürhüm ise Kahtan' ın oğ ludur. Kahtan 
bütün Yemenlilerin babas ıdır ve soylar ı  onda toplanır. 

Cürhüm'ün soyu ş öyledir: Nuh oğ lu Sam o ğ lu Erfah şez o ğ lu Ş a-
leh Q.JU,') oğ lu Abir (»,) oğ lu // Kahtan o ğ lu Cürhüm. 

İbn-i İ shak der ki: 

Cürhüm, Ş aleh oğ lu Ayber ( 	oğ lu Yaktan 	ın oğ ludur. 
Yaktan ise Ş aleh o ğ lu Ayber o ğ lu Kahtan' ın kendisidir. 

İbn-i İ shak der ki: 

Söylendiğ ine göre İ smail yüzotuz y ı l yaş amış  sonra ölmü ş . Hı cr 
mevkiinde annesi Hacer (p.-1>) ile birlikte gömülmü ştür. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Araplar (>) yi 	ile değ iştirerek Hacer'e 
Acer de derler.' Hacer M ı sırlı 'dır. İbn-i Hi şam diyor ki: 

Gufra (s,..a) n ın kölesi Ömer'den Lehia (4.,43) o ğ lu Abdullah'dan 
naklen Vehb G-0, ..9) oğ lu Abdullah' ın anlattığı na göre Tanrı  elçisi "ka-
ra benizli, k ıvırcık saçlı  ve ye ş il ()yada' barınan ehl-i zimmete Allah için 
iyilik ediniz; zira onlar ın bizimle soy ve h ı sımlık ilgileri vardır" buyur-
mu ş tur. / / 

Gufra'n ın kölesi Ömer dedi ki: Onlar ın araplarla soy ilgileri, 
peygamber İ smail'in annesinin' onlardan olu şundan, hı sımlık ilgileri 
de, Tanrı  elçisi Muhammed'in onlardan bir cariye' edinmi ş  olmasından 
ileri gelmektedir. 

İbn-i Lehia dedi ki: İ smail'in annesi Hacer, M ı sır'da Ferma ş ehri 
yakınlarında bulunan Ummul-Arab ( ► ) köyündendir. İbrahim'in' 
annesi de M ı sır valisi Mukavk ı s' ın peygamber Muhammed'e hediye 
ettiğ i bir cariye olan Mariye'dir, cariye M ı sır'da Ensina (b-.31) bölge-
sinin Hafn köyü ahalisindendir. 

İbn-i İ shak der ki: Malik o ğ lu Irdb oğ lu Abdullah oğ lu Abdur-
rahman Ensari Sülemilerden naklen Ş ihab (,,, Lrj., ) oğ lu Ubeydullah o ğ lu 
Müslim oğ lu Muhammed Zühri (,s,z3) bana Tanr ı  elçisinden duydu ğu 

2 Burada Arap dili ile ilgili ve as ı l konu ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  çev-
rilmeden geçilmi ş tir 

3 Yeş il ovadan, Nil vadisi kastedilmektedir. 
4 Hacer. 
5 Kı pti Mariye kastedilmektedir. 
6 Hazret-i Muhammed'in o ğ lu. 
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8 	şu sözleri anlatt ı : // "E ğer M ı sır' ı  feth ederseniz, halk ına iyi muamele 
ediniz, çünkü onlar ın bizde haklar ı  ve hı sımlıklar ı  vardır." Ben de 
(İbn-i İ shak) Müslim oğ lu Muhammd Zühri'ye "onlar ın, Tanrı  el-
çisinin söylediğ i araplarla h ı sımlıklar ı  nedir? " diye sorunca " İ smail 
peygamberin annesi Hacer onlardand ı" cevab ını  verdi. 

İbn-i Hiş am diyor ki: O halde bütün araplar, İ smail ve Kahtan' ın 
oğullarından türemi ş lerdir. Baz ı  Yemenliler "Kahtan, Ismail'in o ğul-
larındandır. İ smail'de bütün araplar ın babas ıdır" diyorlar. 

İbn-i İ shak der ki: 

Nuh oğ lu Sam o ğ lu İ rem (r, ∎ ) oğ lu Avs (,),,) o ğ lu şkd 	ile 
Nuh oğ lu Sam oğ lu İ rem (r) ∎ ) oğ lu Abir'in oğulları  Se ınud 0) ) ve 
Cedis 	Nuh oğ lu Sam oğ lu Laviz (.5A in oğulları  Tasm 
İmlak (j .)k,c') ve Umeym (,‹:.. 1) hepsi arapt ırlar. 

İ smail oğ lu Nabit, Nabit o ğ lu Ye ş cub'u; Ye ş cub'de, Ye ş cub oğ lu 
Ya'rub'u; Ya'rub'da, Ya'rub o ğ lu Teyrah 	ı  ; Teyrah'da, Teyrah 
oğ lu Nahur'u; Nahur'da, Nahur o ğ lu Mukavvim 	Mukavvim'de, 
Mukavvim oğ lu Uded 	i; Uded'de, Uded o ğ lu Adnan' ı  dünyaya 
getirdi. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Udad o ğ lu Adnan'a Udd oğ lu Adnan'da 
denilir. 

İbn-i İ shak der ki: İbrahim o ğ lu Ismail'in torunlar ından olan Ad-
nan'dan kabileler türedi. Adnan' ın Adnan o ğ lu Maadd (4—) ile Ad-
nan oğ lu Akk (,d,) adlar ında iki oğ lu oldu. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: `Akk kabilesi Yemen'e gidip yerle ş ti. Bu, şu 
şekilde oldu: Bu kabilenin ceddi olan `Akk, E şarılerden bir k ızla ev-
lenerek aralar ında ya şamağa devam etti ğ i için E ş arilerle `Akkle-
rin yurdlar ı  ve dilleri birle şmiş  oldu. Eş ariler, Kahtan o ğ luYa'rub 
oğ lu Ye ş cub oğ lu Sebe' (t,,) oğ lu Kehlan (,:f4s") o ğ lu Zeyd oğ lu Ye ş -
cub oğlu Arib o ğ lu Amr (,,ş-) o ğ lu Hemeysa' ) o ğ lu Zeyd 
oğ lu Uded () o ğ lu Nebt (c....;) oğ lu Eş 'ar 	oğullarıdırlar. // 
Eş 'ar' ın, Uded oğ lu Nebt O ve Malik oğ lu Eş 'ar olduğu da söy- 
lenir. Malik ise, Heymesa' o ğ lu Zeyd oğ lu Udd oğ lu Mezhic 
dir. E ş 'ar' ın Ye ş cub oğ lu Sebe'in oğ lu Eş 'ar olduğu da söylenir. 

Ebu Muhriz (.;.A) Halef Ahmer ( 	L.:41,*-) ile Ebu Ubeyde, Adnan 
oğ lu Meadd o ğ lu Nizar oğ lu Mudar oğ lu Aylan 	) oğ lu Kays 
(0-.),;) o ğ lu Hasafe (4L...-4-) o ğ lu İkrime (4,, ,-Ç)) o ğlu Mansur oğ lu Sü- 
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leym oğ'ullarından Mirdas (,,..by) oğ lu Abbas'dan; `Akk kabilesi ile 
öğündüğü şu beyti bana okudular: 

Gassan kabilesini, darmada ğı n oluncaya kadar rahat b ırakmayan 
Adnan oğ lu `Akk kabilesi dahi... 

Bu beyt ş airin bir kasidesinden alınmış tır. Beyitte geçen Gassan 
ise Yemende Mârib 	seddinde bir p ınarın adıdır. Bu pınar Gavs 
( 	oğ lu Esd o ğ lu Mazin 	oğullarına aitti. // Bu sebeple bu kabile 	10 
bu pınarın adıyla anı lır. Gassan p ınarının, Cuhfe (4L--.--) kasabas ının ya- 
kınındaki Müşellel 	dağı nda bulunan bir p ınar olduğu da söylenir. 
Bu pınardan içerek Gassan ad ını  alanlar ın, Kâhtan o ğ lu Ya'rub o ğ lu 
Ye ş cub oğ lu Sebe' o ğ lu Kehlan o ğ lu Zeyd oğ lu Malik oğ lu Nebt 
oğ lu Gavs ( 	oğ lu Esd o ğ lu Mazin (<:)_3L>) o ğullarından baz ı  kabi- 
leler olduğu söylenir. Hassan b. Sabit Ensari ( 
diyor ki: 

(Ey Sevgili!) Bizi sorarsan, biz asil bir kabileyiz. Soyumuz Esd'- 
dir; p ınarımız ise Gassand ır.9  

Bu beyit ş airin bir kasidesinden al ınmış tır. 
Ensarl°, Gavs o ğ lu Esd oğ lu Mazin oğ lu Sa'lebe (4,1.', ) o ğ lu im-

ruulkays (,,-*2.3,•1) o ğ lu Harise oğ lu Amir oğ lu Amr oğ lu Sa'lebe o ğ lu 
Harise'nin oğulları  Evs ve Hazrecden türeyen iki kabile mensuplar ı -
dırlar. 

Yemenliler derler ki: `Akk 	kabilesinin Horasan'da bulunan 
kolu Gavs oğ lu Esd o ğ lu Abdullah oğ lu Adnan oğ lu `Akk'ın soyundan- 
dır. Buradaki 'Adnan Udsan G)!:;*-1.) ş eklinde de geçer. // 	 11 

İbn-i İ shak der ki: Adnan o ğ lu Maadd (4—) ın dört oğ lu oldu; 
bunlar: Maad o ğ lu Nizar (..»;), Maad o ğ lu Kudaa (4pU;), Maad o ğ lu 
Kunus ve Maad o ğ lu İyad (4) d ır. Söylendiğ ine göre: Ku laa 
babas ı nın ilk oğ ludur ve Maad, Ebu Kudaa künyesiyle an ılmış tır» 

Kudaa'dan türeyenler ise sa ğ  taraflar ındaki bölgede oturan Kah-
tan oğ lu Ya'rub oğ lu Yeşcub oğ lu Sebe' o ğ lu Himyer kabilesine do ğ ru 
gittiler. Buradaki Sebe'in ad ı  Abd-ü Ş ems idi. Araplarda ilk Sebi 

7 Cahiliye devri ş airlerindendir. 
8 Hazret-i Muhammedin ş airlerindendir. 
9 Bu beyit ı slâmiyetten önce yani cahiliye devrinde söylenmi ş tir 

10 Ensar , peygambere yard ı m etmi ş  olan Medineli araplard ır. Ensar kelimesi yard ım-
c ılar manasınad ır. 

11 Araplarda baban ın, ilk erkek evlâch ıun ad ıyla künyelenmesi âdettir. 
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yani ya ğma Abd-ü Ş ems tarafından yap ıldığı  için ona Sebe' lakab ı  
verilmiş tir. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Yemenliler Kudaa'n ın, Himyer oğ lu Malik 
oğ lu Kudaa oldu ğunu söylerler. Bu rivayet Mürre o ğ lu Amr Cuheni 12 

 nin şu ş iirinde görülmektedir: 

Biz me şhur, asil, ulu Himyer o ğ lu Malik oğ lu Kudaa'n ı n oğulları -
yı z ; soyumuz minber alt ında bulunan yazılı  ta ş taki inkar edilmeyen, 
herkesin tan ıdığı  soydur. 

Cuheyne ise : Kudaa o ğ lu Hâf 	.>-) o ğ lu Eslum (-J) o ğ lu Sevd 
12 	(,3,-) o ğ lu Leys 	oğ lu Zeyd o ğ lu Cuheyne'dir. // 

İbn-i İ shak der ki: Maad kabilesi soy bilginlerinin ileri sürdükleri-
ne göre Maad o ğ lu Kunus G...:s) un soyundan gelen kalmam ış tı r. 
Hire hükümdar ı  Munzir (J.:L.-.) o ğ lu Numan, Kunus'un soyundand ı . 

İ bn-i İ shak der ki: Ş ihab (,,,d) oğ lu Abdullah : oğ lu Muslim 
oğ lu Muhammed Zühri bana, Munzir o ğ lu Numan' ın, Maad 
oğ lu Kunus'un soyundan oldu ğunu söyledi. İbn-i Hi şam dedi ki: Kunus 
yerine Kanas da denir. 

İ bn-i İ shak der ki: Ahnes (,-1>J) o ğ lu Muğire oğ lu Utbe (4,z,) nin 
oğ lu Yakub bana, Ensar ın Züreyk (,-9.)3) o ğulları  koluna mensup olan 
ya ş lı  bir kimseden naklen şu hadiseyi anlattı : "Hazreti Ömere, Münzir 
oğ lu Numan' ın kı lıcı  getirildiğ i vakit Ömer, Kusay o ğ lu Abdumenaf 
oğ lu Nevfel oğ lu Adiyy oğ lu Mut'im ( ri,J--) oğ lu Cubeyr'i ça ğı rmış  ve 
bu kı lıcı  onun beline ku ş atmış  ve sonra 'Ey Cubeyr! Münzir o ğ lu Nu-
man kimlerdendir ?' diye sormu ş ; Cübeyr, 'Maad o ğ lu Kunus'un nes-
linin kalıntılarındandır' cevab ını  vermi ş . Cubeyr, kurey ş liler ve bütün 
araplar hakk ında kurey ş lilerin en iyi soy bilgini idi. O, "ben soy bil-
gisini Ebu Bekr Sıddık'dan ö ğ rendim" derdi. Ebu Bekr S ıddık ise arap- 

13 	lar ın en iyi soy bilgini idi. // 

İbn-i İ shak der ki: Ba şkalar ı , Munzir o ğ lu Numan' ın, Nasr o ğ lu 
Rebia oğullarına mensup bulunan Lahm kabilesinden bir kimse oldu-
ğunu söylüyorlar. Hangisinden olduğunu Allah bilir. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Ad ı  geçen Lahm kabilesinin ceddi ise: Sebe' 
oğ lu Kehlan (:J .)45- ) oğ lu Zeyd o ğ lu Ye ş cüb oğlu Arib oğ lu Amr 
oğ lu Hemeysa' 	oğ lu Zeyd o ğ lu Uded (..51) oğ lu Murre 
oğ lu Haris ( 	oğ lu Adiyy'in oğ lu Lahm'd ır. Buna Sebe' o ğ lu Amr 

12 Cuheni kelimesi, Cuheyne kabilesine mensup demektir. 
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oğ lu Adiyy oğ lu Lahm da denir. Nasr o ğ lu Rebi'a'nın soyu ise, Âmir 
(..».t.) oğ lu Amr oğ lu Ebu Harise o ğ lu Nasr o ğ lu Rebi'adır. Bu Rebi'- 
a, Amir oğ lu Amr' ın Yemen'den ç ıkmasından sonra orada kalm ış tı . 

Amir Oğ lu Amr' ın Yemen'den Ç ıkışı  ve 
Marib 	Seddi Hikayesi 

Amir oğ lu Amr'ın Yemen'den ç ıkış  sebebini bana Ebu Zeyd En-
sari ş öyle anlatt ı : Amir oğ lu Amr bir gün, bir farenin Marib seddini 
kazmakta olduğunu görmüş  bu sed, sular ı  biriktirir Yemenliler de bu 
su ile tarlalar ını  sularlard ı . Amr seddin bu şekilde sağ lam kalamıyaca-
ğı nı  anlamış  ve Yemen'den göç etme ğe karar vermi ş , kavmine bir hile 
yapmayı  dü şünmü ş  ve en küçük oğ luna: "ben sana fena sözler söyleyip 
tokat atınca sen de bana tokat at," diye tenbih etmi ş . Oğ lu babas ının 
dediğ ini yapı nca Amr: "En küçük o ğ lumun yüzüme ş amar vurduğu 
memlekette art ık oturamam" deyip mallar ını  satış a çıkarmış . Yemen 
ulularından baz ıları  "Amr'in öfkesinden istifade edelim, mallar ını  satı n 
alalım" dedi. Amr bundan sonra o ğulları  ve torunlar ıyle birlikte göç 
edip gitti. Ezd kabilesi "biz Amir o ğ lu Amr'dan ayr ılmaya deyip mal-
larını  satarak onun ard ına düş tüler. Yollarda ihtiyaçlar ını  temin etmek 
için bazı  kasabalara u ğ rayarak yollar ına devam ettiler, nihayet `Akk 

kabilesinin bulunduğu topraklara kondular.// `Akk kabilesi bun- 14 
larla sava ş tı ; savaş ta hiçbir taraf galip gelmedi. Mirdas o ğ lu Abbas, 
yukarıda geçen beytini bu sava ş  hakkında söylemi ş ti. 

Bundan sonra Amr ve yan ındakiler oradan göçüp ba şka ba şka böl-
gelere da ğı ldılar. Amir o ğ lu Amr oğ lu Cefne kabilesi Suriye'ye, Evs, 
Hazreç kabileleri Yesrib (Medine)e, Huzae kabilesi Merr ( mev-
kiinde, Serat Ezdleri, Serat'a, Uman Ezdleri" Uman'a yerle ş tiler. 

Amr Yemen'den ç ıktıktan sonra Tanr ı  Marib seddine sel gönderdi, 
bu selden sed y ıkıldı . Bu olay hakk ında yüce Tanr ı , elçisi Muhammed'e 
şu âyetleri indirmi ş tir: "Sebe' kavmi için yurtlar ının sağ  ve sol taraf-
larında iki bahçe Tanr ı 'nın kudretini gösteren bir delil idi. Peygam-
berleri onlara Tanr ınızın size verdiğ i rızkdan yiyin ve ona şükredin. 
Memleketiniz çok güzel Tanr ınız ise bağış layıcıdı r. Sebe' kavmi ise 
bu sözlere yüz çevirdiler, biz de onlara Arim selini gönderdik."" 

Yine bu hadise hakk ında şair A' ş a 	şu beyitleri söylemi ş tir: 

13 Umman 
14 Bir dil aç ıklamas ı  bırakılmış t ır. 
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"Bu hadisede bir ibret vard ır: Marib seddini Arim seli sildi süpür-
dü. Marib, Himyer o ğullarının yemenlilere yapt ıklar ı  taştan bir sed 
idi. Su dalgalar ı  kar şı sında o yerinden oynamazd ı . Bu sellerin yemen-
lilere temin etti ğ i sular, onların ekinlerini ve meyvelerini de bolbol suya 
kand ırırdı . Seddin yıkılışı ndan sonra yemenliler da ğı ldılar ve art ı k 
bu sed memedeki bir çocuğa yetecek kadarl ık bir suyu bile veremez 

15 	oldu." // Bu beyitler A' ş a'nın bir kasidesinden al ınmış tır. A' ş a, Maad 
oğ lu Nizar oğ lu Rebia oğ lu Esed oğ lu Cedile (41).--) o ğ lu Efsa 	oğ lu 
Hinb 	oğ lu Vail 	oğ lu Bekr oğ lu Aliyy (j..) oğ lu Sa`b 
oğ lu Ukabe (4,.1-() oğ lu Sa'leb (,,-1,j) oğ lu Kays o ğullarına mensup 
olan A' ş adır. İbn-i Hi ş am'a göre Efsâ'ya, Cedile o ğ lu Du'miy 
oğ lu Efsa'da denir. A' şa'nın adı  Meymun 	olup soy kütüğü şöy- 
ledir : Sa'lebe o ğ lu Kays oğ lu Dubey'a (4.,-;) o ğ lu Saed (4—) o ğ lu Avf 
(j.,,.) oğ lu Şerahil ( 	oğ lu Cendel (J-L>-) o ğ lu Kays o ğ lu 
Meymun. 

Gene bu Marib seddi hakk ında Ebu's-Salt 	y.i) oğ lu Ümeyye 
Sakafi" şu beyti söylemiş tir : "Akip giden suyun önüne seddi yapan ve 
Ma'rib'de bar ınan Sebe' kavminden..." bu beyit Ümeyye Sakafrnin 
bir kasidesinden ahnm ış tı r. 

Sakîf kabilesinin soy kütü ğü ş öyledir : Adnan o ğ lu Maad oğ lu Ni-
zar oğ lu Mudar oğ lu Aylan oğ lu Kays o ğ lu Hasafe (u...-4-) o ğ lu İkrime 
oğ lu Mansur oğ lu Havazin o ğ lu Bekr o ğlu Münebbih oğ lu 
Kasiy () o ğ lu Sakif. 

Yukarıdaki beyit Nabiğ a Ca'di 	4;,1j) ye de atfedilir. Nabi ğa'- 
nın adı  Abdullah oğ lu Kays olup Havazin o ğ lu Bekr o ğ lu Muaviye 
oğlu Sa'saa' o ğ lu Âmir oğ lu Rebia oğ lu Kâ`b o ğ lu Ca'de 
oğullarından bir kimsedir. 

Marib seddinin hikâyesi uzundur; daha önce dedi ğ imiz gibi hadi-
seleri kısa anlatmak istedi ğ imizden bu kadarla yetindik. 

Yemen Hükümdan Nasr O ğ lu Rebia ile Kahin Şı kk (3--) ve 
Kahin Satih 	Arasında Geçen 

Hadiselerin Hikayesi 

İbn-i İ shak der ki: 

Yemen hükümdarı  Nasr oğ lu Rebia, Tübba' 	lakabını  ta şı - 
yan hükümdarlardan biridir. Rebia bir gün kendisini korkutan ve can ı - 

15 Sakif kabilesine nisbeten. 
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nı  sıkan bir rüya gördü. Ülkesinde ne kadar kahin, sihirbaz, falc ı , 
ve müneccim varsa hepsini saray ına çağı rttı . 

Onlara: -"Beni korkutan ve can ımı  çok sıkan bir rüya gördüm; 
bunun nasıl bir rüya olduğunu tahmin edin ve yorun." 

Onlar: -"Rüyamz ı  bize anlat ını z ki onu size yorahm," dediler. 
Hükümdar: - "Rüyam ı  size anlat ı rsam onu yormanızın doğ ru 

olup olmadığı na güvenemem; çünkü, rüyam ın yorumunu ancak, 
onun ne olduğunu ben anlatmadan bilebilen bir kimse yapabilir," 
dedi. 

Saraya çağ rılan bu kimselerden biri: - "E ğer hükümdarm istedi ğ i 
bu ise kâhin Satih ile kâhin Şı kk (j) a haber sal ıp ça ğı rtsın; // çünkü 	16 
böyle bir i ş i onlardan daha iyi yapabilecek ba şka bir kimse yoktur; 
hükümdarın isteğ ini onlar bilirler," dedi. 

Satih'in adı  Rebi' olup soy kütüğü şöyledir: Gassan kabilesinden 
Mazin ( ,5_31.) oğ lu Adiyy (cs.k.) o ğ lu Zi'b (,,n) o ğ lu Mazin oğ lu Mesud 
oğ lu Rebia o ğ lu Rebi' 

Şı kk ( 	ın soy kütüğü ise ş öyledir: Nizar o ğ lu Enmar (it.c.1 ) 
oğ lu Abkar (,2:.) o ğ lu Kasr o ğ lu Efrek (-)‘) o ğ lu Ruhm (ç,J, ,) oğ lu 
Ye şkur (.)-(...;,) o ğ lu Sa`b 	oğ lu Şı kk. 

Adi geçen Enmar, Becile 	ve Has'am 	kabilelerinin 
ceddidir. 

İ bn-i Hişam diyor ki: Yemenlilerin dediklerine göre, Becile kabi-
lesi Sebe o ğlu Kehlan (4.) o ğ lu Zeyd oğ lu Malik oğ lu Nebt 
oğ lu Gavs (',:-,J4) oğ lu Amr oğ lu Lihyan (AY-) o ğlu Ira ş  („);*)) o ğ lu 
Enmar'ın neslindendir. 

Bu soy kütüğünün bir kı smı  Gavs o ğ lu Lihyan o ğ lu Amr oğ lu 
İ raş  oğ lu ş eklinde de söylenir. Becile ve Has'am O kabilelerinin 
yurdu Yemendir. 

İbn-i İ shak der ki: Hükümdar bu iki kâhine haber sald ı . Satih, 
Şı kk'tan önce geldi. 

Hükümdar ona: - "Beni korkutan ve çok can ımı  sıkan bir rüya 
gördüm. Bunun ne olduğunu bana söyle. Rüyam ın ne olduğunu bilir-
sen yorumunu da yapabilirsin." 

Satih: - "Rüyan ı zın ne olduğunu anlat ır yorumunu da yapabilirim. 
Sen rüyanda karanl ıktan çıkıp sahile bakan topraklara dü şerek orada 
bulunan canlıyı  yiyen bir kara kömür parças ı  gördün."// 17 
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Hükümdar: - "Ey Satih rüyam ı  tamamen bildin. Ş imdi de yoru-
munu yap." 

Satih: - " İ ki siyah tepe 16  aras ı ndaki hayvanlar üzerine and içerim 
ki topraklarınıza habe ş liler inip Ebyen (,..yd 1) ile Cüre ş  ara-
sındaki bölgeleri ele geçireceklerdir." 

Hükümdar : - "Baban ın ba şı  üzerine and içerim ki bu söylediklerin 
bizim için acı  ve çok can s ıkı cıdır. Bu olay ne zaman olacak? Benim 
zaman ımda m ı  yoksa daha sonra m ı ?" 

Satih: - "Hay ır, zamanını zdan altm ış  veya yetmi ş  yıldan fazla bir 
müddet geçtikten sonra olacak." 

Hükümdar: -"Habe ş lilerin bizim ülkemizdeki egemenli ğ i devam 
edip gidecek mi, yoksa bir müddet sonra sona erecek mi?" 

Satih: - "Hay ır, sürüp gitmeyecek yetmi ş  küsur sene içinde sona 
erecek. O zaman bunlardan bir k ısmı  öldürülecek, bir kısmı  sürülüp 
çı kar ılacaklar." 

Hükümdar: - "Onlar ı  öldüren ve memleketten sürüp çıkaran kim 
olacak ?" 

Satih: - "Bu i ş i Zu Yezen (C,J:f.,) oğ lu İ rem (rA üzerine alacakt ır. 
İ rem, Aden'den gelerek Yemen'de Habe ş lilerden hiç bir kimseyi b ı -

18 	rakmayacakt ır." // 

Hükümdar: - " İ rem'in egemenli ğ i Yemen'de sürüp gidecek mi 
yoksa birgün sona erecek mi?" 

Satih: - "Hay ır, sürüp gitmeyecek." 

Hükümdar: - "Onun egemenli ğ ini kim sona erdirecek?" 

Satih: - "Bunu, kendisine yüce Tanr ı 'dan vahiy gelecek olan asil 
bir peygamber yapacakt ır. " 

Hükümdar: - "Bu peygamber kimlerden olacakt ır?" 

Satıh: - "Bu peygamber, Nadr 	) oğ lu Malik o ğ lu Fihr oğ lu 
Galib'in neslinden ç ıkacakt ır. Egemenlik bu peygamberin kavmi 
elinde zaman ın sona ermesine kadar sürüp gidecektir." 

Hükümdar : - "Zaman ın sonu var m ı  ki?" 

Satih: -"Evet vard ır : O gün, daha önce ve daha sonrakilerin hepsi 
toplanacak, iyiler mesut, kötüler sefil olacakt ı r." 

16 Arabistan'da bulunan ve Harra umuml ad ıyla an ılan tepeler. 
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Hükümdar : - "Ey Satih, bu anlatt ıkların doğ ru mudur ?" 

Satih : - "Evet, gurup k ızı llığı na, tan yerine ve sabaha and içerim 
ki sana söylediklerim şüphesiz do ğ rudur." 

Bundan sonra kâhin Şı kk hükümdar ın huzuruna geldi. Hü-
kümdar kâhin Satih'e sordu ğu sorular ı  ona da sordu. Fakat iki kâhinin 
sözlerinin birbirini tutup tutm ıyaca ğı nı  anlamak için Satih'in kendisine 
anlatt ıklar ını  ondan gizli tuttu. 

Şı kk : - "Sen rüyanda, Karanl ıktan çıkıp bir tepe ile bir bahçelik 
aras ına dü ş erek oradaki her canl ıyı  yiyen bir kara kömür parças ı  
gördün." 

Şı kk bunlar ı  söyleyince hükümdar iki kâhin sözlerinin birbirini 
tuttuğunu ancak Satih'in "sahile bakan topraklara dü şen..." Şı kk' ın 
ise "bir tepe ile bir bahçelik aras ına dü ş erek..." ifadelerinde oldu ğu 
gibi önemsiz farklarla ayn ı  şeyi söylediklerini anlad ı . Bunun üzerine 
hükümdar Şı kk'a:  

- "Ey Şı kk! Rüyamı  tamamen bildin. Ş imdi onun yorumunu yap." 

Şı kk: -" İki kara tepe aras ında bulunan insanlar üzerine and içe-
rim ki topraklar ınıza kara insanlar inip orada bulunan bütün narin 
kadınlara sahip olacaklar ve Ebyen ile Necran aras ındaki böl-
geleri ele geçirecekler." 

Hükümdar: - "Ey Şı kk! Babanın başı  üzerine and içerim ki söy-
lediklerin bizim için ac ı  ve çok can s ıkıcıdır. Bu olay ne zaman olacak? 
Benim zamanı mda mı  yoksa daha sonra mi? 

Şı kk: - "Hay ır, zaman ınızdan bir müddet sonra olacakd ı r. İ stila-
lardan bir müddet sonra sizi onlar ın elinden ş öhretli bir büyük kurta-
racak ve onlara çok ac ı  bir zillet tatt ıracakt ır." 

Hükümdar: - "Bu ş öhretli büyük kimdir ?" // 
	

19 
Şı kk : - "Bu kimse Zu Yezen 	A ailesinden ne alçak ne de halis 

olmayan bir genç olacakt ır. Bu genç ad ı  geçen kara insanlardan Ye-
men'de hiçbir kimse b ırakm ıyacakt ır." 

Hükümdar : - "Bu gencin Yemen'de egemenli ğ i sürüp gidecek mi, 
yoksa bir gün sona erecek mi ?" 

Şı kk: - "Hayır, onun egemenliğ i Tanrı  tarafından gönderilen bir 
peygamberin ortaya ç ıkışı  ile sona erecektir. Bu peygamber din ve fazi-
let sahibi kimseler aras ında hak ve adaletle zuhur edecektir. Egemenlik, 
kıyamet gününe kadar bu peygamberin soyunda kalacakt ır. 
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Hükümdar: - "Bu k ıyamet günü de nedir ?" 

Sıkk: - "O gün, hükümdarlar cezaland ırılacaklar, gökten gelen, 
ölülerin ve dirilerin i ş itece ğ i çağı rılar duyulacak, hesap vakti için bütün 
insanlar bir araya toplanacak, Tanr ı 'dan korkanlar ba ş arılara ve iyi-
liklere kavuş acaklard ır." 

Hükümdar: - "Bu söylediklerin do ğ ru mudur ?" 

Sıkk: - "Evet , gök ve yer ile onlar ı n aras ında bulunan yükseklik-
lerin ve alçakl ıkların Tanrı sı  üzerine and içerimki sana söylediklerim 
şüphesiz do ğ rudur, içinde uydurma bir ş ey yoktur: 7" 

Bu iki kâhinin söyledikleri Nasr o ğ lu Rebia üzerine büyük bir tesir 
bırakt ı . Bunun üzerine Rebia çoluğunu çocuğunu, kendilerine lüzumlu 
olan e şyalarla birlikte Irak'a yollad ı . Iran hükümdarlar ından Hurre-
zad (51;,-4-) o ğ lu Sabur (Jy1-) a onlar hakk ında bir de mektup yazd ı . 
Bu hükümdar onlar ı  Hire (.,?-) ye yerle ş tirdi. 

Münziroğ lu Numan iş te bu Nasr o ğ lu Rebia'nın soyundan gel-
medir. Yemenlilerin soy bilginlerine göre bu Numan' ın soy kütüğü 
ş öyledir : Nasr o ğ lu hükümdar Rebia o ğ lu Adiyy o ğ lu Amr oğ lu Mün-
zir oğ lu Numan o ğ lu Münzir o ğ lu Numandır. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Halef Ahmer 	jd,:-) in bana söyledi ğ ine 
göre Numan' ın soy kütüğünde şu değ iş iklik vardır: "Münzir o ğ lu 
Münzir oğ lu Numan." 

Ebu Kerib Tuban Es'ad 	Y_ŞA in Yemen'de 
Hükümdarlığı  Ele Geçirmesi ve Yesrib'e 

Sald ırmas ı  

İbn-i İ shak der ki: Nasr o ğ lu Rebia ölünce bütün Yemen'in ege-
20 	menliğ i//Zeyd oğ lu Kulikerib 	oğ lu Tuban Es'ad Ebu Kerib'in 

oğ lu Hassan 	ın eline geçti. Ad ı  geçen Tuban Es'ad sonuncu 
Tubba (Ğ ) dır. Yine ad ı  geçen Zeyd ise birinci Tubba olup Er-Ri ş  
(Lyt...A) oğ lu Ebrehe Zü'l-Menar ()bil is At , ../1) o ğ lu Amr Zü'l-Ez'ar 

oğ lu Zeyd'dir. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: er-Ri ş  yerine er-Rai ş 	de denir. İbn-i 
İ shak, Zeyd'in soy kütüğünü ş öyle devam ettiriyor: er-Ri ş  ise Arencec 

) oğ lu Hemeysa' (.-) o ğ lu Eymen (J-c..1) o ğ lu Züheyr o ğ lu 

17 Bir dil aç ıklamas ı  çevrilmeden geçilmiş tir. 
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Arib 	oğ lu Katan (&k;) o ğ lu Gavs 	oğ lu Vali oğ lu Ab- 
düşems oğ lu Cüş em oğ lu Muaviye o ğ lu Kays oğ lu Amr oğ lu Sehl oğ lu 
Zeyd oğ lu Kâ`b Kehf'üz-Zulm ,1,45)" oğ lu Sebe' Esgar Ç-Y 
oğ lu Sayfiy (4-,) oğ lu Adiyy'in oğ lu er-Riş 'dir. Adı  geçen Arencec 
&JI) ise Kahtan o ğ lu Ye şcüb oğ lu Ya'rub o ğ lu Sebe' Ekber " in 
oğlu Himyer dir. 

İbn-i Hiş am'a göre bu soy kütüğünün son kısmı  ş öyledir: Kahtan 
oğ lu Ya'rub oğ lu Ye ş cüb." 

İbn-i İ shak der ki: Yukar ıda adı  geçen Tuban Es'ad Ebu Kerib, 
Medineye gelerek oradan iki yahudi haham ı nı  yanına alıp Yemen'e 
dönerken Mekke'ye u ğ rayarak Kâbe'yi tamir ettiren ve donatan hü-
kümdard ır. 

Tuban Es'ad Ebu Kerib'in hükümdarl ığı , Nasr o ğ lu Rebia'nınkin-
den daha öncedir. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: "Ebu Kerib'den bana gelen hay ır ke şke 
onun iyiliğ inin kötülüğünü kar şı lamış  olsaydı" beyti bu Tuban Es'ad 
Ebu Kerib hakk ında söylenmi ş tir. 

İ bn-i İ shak der ki: Tuban Es'ad Ebu Kerib do ğu seferinden döner-
ken Medineye uğ radı . Daha önce bu sefere ç ıktığı  zaman bu ş ehre 
uğ ramış , halkına dokunmam ış , aralarında bir oğ lunu bırakmış tı . Bu 
oğ lu bir suikast neticesinde öldürülmü ş tür. Bu yüzden ş imdi, bu ş ehri 
yıkmak, halkını  kı lıçtan geçirmek, hurma a ğ açların kökünden kesmek 
maksadıyla geliyordu. Daha sonra ensar lâkabiyle an ılacak olan bu 
şehir halkı , hükümdarla sava şmak için toplandılar. Ş ehir halk ının baş -
kanı  Neccar o ğullarmın Mebzul (JJ4.) o ğ lu Amr oğulları  kolundan 
olan Talla ( :k11. ) o ğ lu Amr idi. Adı  geçen Mebzul'un ismi Neccar 
oğ lu Malik'in oğ lu Amir'dir. Neccar' ın adı  ise Amir oğ lu Amr oğ lu 
Sa'lebe o ğ lu Harise o ğ lu Hazrec Q.).»I) o ğ lu Amr oğ lu Sa'lebe oğ lu 
Teym'u-llah ( I es?) dır. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: Talla o ğ lu Amr' ın soy kütü ğü ş öyledir: 
Neccar oğ lu Malik oğ lu Amir oğ lu Amr oğ lu Muaviye oğ lu Amr. 
Talla ise, annesinin ad ıdır. Talla'nın soy kütüğü ş öyledir: Hazreç 
oğ lu Cu şem (e.:,.›.-) oğ lu Gadb (,-.—=.) o ğ lu Malik oğ lu Abd-ü Harise 

oğ lu Züreyk oğ lu Amir kı zı  Talla. 

18 Mazlumlarm s ığı nağı  manas ınad ır. 
19 Küçük Sebe' manas ına. 
20 Büyük Sebe' manas ına. 

21 
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İ bn-i İ shak der ki: Neccar o ğ lu Adiyy oğullarmdan Ahmer ad ın-
da bir adam vard ı . Bu Tubba' ı n Medine'ye geli ş inde onun adam-
larından birisini öldürdü. Öldürülen Ahmer' e ait bir a ğaçtan hurma 

22 

	

	topluyordu. // Ahmer adam ı  orakla vurup öldürdü ve hurma onu yeti ş - 
tiren kimseye aittir, dedi. Bu hadise Tubba' ı n onlara kar şı  olan hiddetini 
artırdı . Bunun üzerine iki taraf aras ında sava ş  baş ladı . Medine halk ının 
söylediklerine göre, kendileri Tubba' ile gündüzün sava ş  yapar geceleyin 
de ona yemek vererek a ğı rlarlard ı . Tubba' medinelilerin bu hareketini 
beğenerek "Allah üzerine and içerim ki dü şmanımız asil kimselerdir" 
dermi ş . Tubba' Medine halk ı  ile savaşı rken kendisinin Medine ş ehrini 
yı kmak ve halkını  yok etmek istediğ ini duyan, Kurayza kabilesinden 
derin bilgili iki yahudi haham ı  Tubba' ın yanına geldiler. Ad ı  geçen 
Kurayza ile karde ş leri Nadir 	Neccam (rJ..) ve lâkab ı  Hedel 
(J.) olan Amr' ın soy kütükleri ş öyledir : Yakup o ğ lu Laviy 
oğ lu Kahes ( 	oğ lu Yeshur (A-gi,) o ğ lu İmran G) ■ ") o ğ lu Harun 
oğ lu İ zra G.s,_;,,) oğ lu Azer (i_31.) oğ lu Tenhum (r_,-) oğ lu Neccam 
( r.1) oğ lu Hayr O oğ lu Laviy oğ lu Sa'd (.k,,,) o ğ lu Elyesa' 
oğ lu S ıbt 	oğ lu Tev'eman ( ,31.-A o ğ lu Sarih 	oğ lu Haz- 
rec o ğulları . Burada ad ı  geçen Ya'kup ise: Allah' ın sevgilisi 
İbrahim o ğ lu İ shak o ğ lu İ sraildir. Hahamlar Tubba'a: "Ey hükümdar, 
Medine'yi harap etmek, halk ını  yok etmek hususundaki fikrinden yaz 
geç. Çünkü bunu yapmakta ı srar edersen ba ş aramıyacaks ın, bununla 
beraber çabuk gelecek olan bir cezaya u ğ ramıyaca ğı ndan emin değ iliz," 
dedler. 

Hükümdar onlara : - "Neden dolay ı  bu iş i baş aram ıyacağı m, üs-
telik te cezaya u ğ rayaca ğı m? " dedi. 

Hahamlar : - "Çünkü bu şehir zaman ın sonunda Kurey ş  kabile-
sinin bulunduğu kutsal bölgeden çıkacak olan bir peygamberin hicret 
yeri ve o peygamberin yurdu ve merkezi olacakt ır" dediler. Tubba' 
hahamların bilgili olduklarını  anlad ı  ve onların ağ zından i ş ittiklerini 
beğendi; bunun üzerine Medine'yi y ıkmak ve halk ını  öldürmek fikrin-
den vaz geçti, şehri terketti ve bu hahamlar ın dinine girdi. 

Neccar o ğ lu Malik o ğ lu Ganm 	oğ lu Avf (j5i.) o ğ lu Abd 
(.L.,>) oğ lu Amr oğ lu Gaziyye (:t) o ğ lu Abdül'uzza 	-1,9) oğ lu 
ş air Halid, yukarı da anlat ılan Tubba' ile yap ılan sava ş ta Medinelilere 
kumanda eden Talla (ak) o ğ lu Amr ile ö ğünerek şu ş iiri söylemi ş tir : 

"Ey ş air! Sevginden silkinip hat ıralar ını  unuttun mu? yoksa zevk 
duydun mu ? yoksa gençlik ça ğı n mı  hatırladın? Sanki gençliğ i ve gençlik 
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çağı n hat ırlamak bir şeye yarar m ı  ki? // Bu sava ş  çetin bir sava ştırki 	23 
bunun gibileri yiğ it kimseye ibretler verir. Sabah y ıldızı  zührenin battığı  
sırada ko şup gelen İmran CJI") ve Esed (4,1) kabilelerinden bu sava ş  
hakkında haberler isteyin. Yemen ordusunun ba şı nda Ebu Kerib 

bulunuyordu ki bu ordu z ırhları  tam, ter kokan bir ordu idi. 
Yemenliler: Kime sald ıralım? Avf oğullarına m ı  yoksa Neccar o ğul-
larına mi? Hay ır Neccar o ğullarına saldıral ım. Çünkü bizim onlarla 
kan davam ız vardır, dediler. Yal ın kı lıç savaşan ve saldırı sı  bir sağa-
nağa benzeyen bir ordu Yemenlileri kar şı ladı . Karşı layan bu ordunun 
ba şı nda Talla oğ lu Amr bulunuyordu ki Tanr ı  Amr ya ş adıkça 
kavınini sevindirsin. Amr hükümdarlarla boy ölçü şen bir beydir. Her-
hangi bir kimse Amr' ı  yenmek isterse ona gücü yetmez." // 24 

Medineliler bu sava ş a yol açan Tubba' ın öfkesini ş öyle açıklarlar: 
Tubba güya Medine'de ya ş ayan bir yahudi kabilesine k ızmış , onları  
ortadan kald ırmak istemi ş , medineliler buna raz ı  olmayıp Tubba'a 
kar şı  yahudileri korumu ş lar nihayet Tubba' bu i ş ten yaz geçip b ırakıp 
gitmiş . Bir şair bu hadiseye i şaret olarak şu beyti söylemi ş tir: 

"Tubba', Yesrib'e s ığı nan ve peygamber torunlar ından olan yahu-
dilere kızıp ceza olarak onlar ı  koruyan Medine halkına ş iddetli bir 
savaş  açtı ." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu beyti ihtiva eden ş iir sonradan uydurul-
muş tur. Bunun için bu ş iirin tamamını  eserimize almadık. 

İ bn-i İ shak der ki: Tubba' ve kavmi putperest idiler. Tubba' Me-
dine'den dönüp Yemen'e giderken yolu üstünde bulunan Mekke'ye 
yöneldi. Mekke yolunda Usfan 	ve Emec (-I) mevkileri ara- 
sında bulunduğu sırada huzuruna Maad o ğ lu Nizar oğ lu Mudar 
oğ lu İ lyas oğ lu Müdrike (45,-u) o ğ lu Hüzeyl kabilesinden birkaç 
kiş i geldi. Bunlar Tubba'a, "Ey Hükümdar! Senden önceki hüküm-
darlar ın ihmal ettiğ i, inci, zeberced, yakut, alt ın ve gümü şle dolu olan 
bir hazineye sizi götürelim mi?" dediler. 

Hükümdar: - "Evet götürün," dedi. 

Onlar: - "O hazine Mekke'de bulunan bir mabet içindedir. Bu 
mabedin sahipleri ona tapar, etrafında ibadet ederler," dediler. 

Huzeyliler bu şekilde Tubba' ın helâk olmasını  istiyorlardı ; çünkü 
onlar Mekke'deki bu mabede tecavüz eden ve yak ınında zulüm i ş leyen 
bütün hükümdarlar ın helâk olduklarını  bilirlerdi. 
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Tubba' Huzeylilerin sözlerine kan ınca, yan ında beraber götür-
mekte olduğu iki yahudi hahamı  ça ğı rtıp onlardan bu mesele hakk ında 

25 bilgi istedi. Hahamlar : "Hüzeyliler senin ve ordunun // mahvolmas ı  için 
seni bu i şe te şvik etmiş ler. Bu mabetten ba şka yeryüzünde Tanr ı 'nın 
kendine ayırdığı  bir mabet tan ımıyoruz. Eğer sen Hüzeylilerin dedikleri-
ni yaparsan kendin ve beraberinde bulunanlar ın hepsi mahv olacak-
sını z", dediler. 

Tubba' hahamlara: - "O halde bu mabede geldi ğ im zaman ne yap-
mamı  tavsiye, edersiniz ?" dedi. 

Hahamlar : - "Bu mabette, oradan ayr ılıncaya kadar ona tapan-
ların yaptığı  gibi etrafını  tavaf eder, ona sayg ı  gösterir, yan ında saçını  
keler zelil görünürsün," dediler. 

Tubba' hahamlara: - "Peki bu dediklerinizi siz niçin yapm ıyor 
sunuz?" dedi. 

Hahamlar : - "Allah üzerine and içeriz ki bu mabet babam ı z İb-
rahim'in tap ınağı dır. Size anlatt ığı mız şekilde kutsaldır da; fakat ona 
tapan kimseler mabedin etrafına diktikleri putlarla ve orada ak ıttık-
ları  kanlarla bizim bu mabede gelip ibadet etmemize mani olmu ş  ol-
dular; zira bu adamlar murdar ve putperesttirler" dediler. 

Hükümdar hahamlar ın sözlerinin do ğ ru olduğunu ve kendisine 
öğüt vermi ş  olduklar ını  anladı ; o zaman kendini Kâbe'ye sald ırmaya 
te şvik eden Hüzeylileri ça ğı rtı p ellerini ve ayaklar ını  kestirdi. 

Bundan sonra Tubba' yoluna devam ederek Mekke'ye vard ı . 
Orada Kâbe'nin etraf ında tavaf etti; kurban kesti ve saç ını  tıraş  etti. 

Anlatı ldığı na göre Tubba' Mekke'de alt ı  gün kalarak orada bu-
lunan halka kurbanlar kesti, yedirdi ve bal şerbeti içirdi. Mekke'de 
bulunduğu sırada Kabe'yi bir örtü ile örtmesini emreden bir rüya gördü. 
Bunun üzerine Kabe'yi hurma a ğ acı  lifinden yap ılmış  ince hasırla ört-
tü. Sonra, Kabe'yi daha iyi bir örtü ile örtmesini emreden ikinci bir rü-
ya görünce, onu maafir ad ı  verilen Yemen kuma ş" ile örttü. Sonra 
Kabe'yi bundan da iyi bir örtü ile örtmesini emreden üçüncü bir rüya 
gördüğü zaman onu çizgili ince Yemen kuma ş ' ile örttü. Söylendiğ ine 
göre Kabe'yi örtü ile ilk örten Tubba' olmu ş tur. Tubba' bundan ba şka 
Cürhüm kabilesinden olan valilerine Kabe'ye bakmalar ını , onu temiz 
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tutmalarını , ona pis kan, hayvan le ş  ve hayız bezlerinin yakla ş tırıl-
mamas ını  emretti. Kabe'ye bir de kap ı  ile anahtar yapt ırdı .// 	26 

Kinane oğ lu Nadr (,-==-;) o ğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib oğ lu 
Lüeyy (cs3J) o ğ lu Ka'b oğlu Mürre oğ lu Teyim (e.") oğ lu Sâ'd, 
(-k.) o ğ lu Kft`b oğ lu Abdümenaf' ın karı s ı  olan Aylan o ğ lu 
Kays oğ lu Hasafe 	oğ lu İ krime oğ lu Mansur o ğ lu Havazin 
oğ lu Bekr ( J-q oğ lu Muaviye oğ lu Nasr oğ lu Avf oğ lu Cüzeyme 
oğ lu Zebine (4:y.:,) oğ lu Ahabb (,,.-1) kızı  ş air Subey'a 	adı  
geçen kocas ı  Abdümenaf'tan olan o ğ lu Halid'e Mekke'nin kutsallığı nı  
büyülterek orada zulüm i ş lememesini emrederek Tubba' ın orada göster-
diğ i saygı yı  ve orada yapt ı kları n ı  anarak şu ş iirini söylemi ş tir : 

"Ey o ğ lum! Mekke'de ne küçü ğe ne de büyüğ e zulmet. Onun kut-
sal yerlerini koru; asla gurura kap ılma. Şunu bil ki orada zulüm 
iş leyen kimse kötülük ile kar şı laşı r ve onun yüzüne ş amar vurulur ; 
yanaklar ında cehennem ate ş inin izleri görülür. Ben Mekke'nin bu hali-
nin hakikat olduğunu tecrübelere dayanarak bilirim ki ona kar şı  zu-
lüm iş leyen mahvolur. Tanr ı  onu ve etrafında bulunan evleri emin k ıldı . 
Tanrı  onun kuş larını  da emin k ıldı . Halbuki geyikler ancak Sebir 
dağı nda emniyet içinde ya ş ayabilirler." 

"Oğ lum! Hükümdar Tubba' Mekke'ye gelerek onun kutsal ma-
bedini süslü Yemen kuma ş ları  ile örttü. Rabbim onun egemenliğ ini 
Mekke'de zelil k ıldı  ki böylece Tubba' verdiğ i sözleri orada yerine ge-
tirdi: // Kabe'de yal ın ayak yürüdü. Avlusunda kurbanl ık 2000 deve 
kesti; Mekke halk ına, kestiğ i gençve iyi cinsten develerin etini durmadan 27 
yedirdi onlara süzülmü ş  bal şerbeti ile arpadan yap ılmış  içkiler içirdi. 
Önünde fil ile Mekke'ye sald ıran ordu orada ta ş lanarak mahvoldu, 
halbuki uzak bölgelerde Acemlerde ve Hazerlerde egemenlik devam 
etmektedir. O ğ lum! Sana söz söylendi ğ inde dinle ve hadiselerin sonuç- 
larını  anla."21  

Sonra Tubba' Mekke'den ç ıkıp askerleri ile ve yan ındaki iki ya-
hudi haham ile Yemen'e do ğ ru savu şup gitti. Yemen'e geldi ğ inde kav-
mini girdiğ i dine ça ğı rdı . Milleti onun bu teklifini kabul etmediler. 
Yemen'de tapt ı kları  ate ş i hükümdar ile aralar ında hakem yapmak 
istediler. 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Malik o ğ lu Sa'lebe oğ lu Ebu Malik Ku-
razi (J,;,;) dedi ki: "Ben Ubeydullah o ğ lu Talha o ğ lu Muhammed o ğ -
lu İbrahim'in şu hikayeyi anlatt ığı nı  iş ittim" : 

21 $iir bilgisine ait bir aç ıklama ç ıkarı lmış tır. 
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Tubba' Yemen'e yakla ş tığı  zaman Himyer kabilesi onun Yemen'e 
girmesine mani olarak ş öyle dediler : "Sen bizim dinimizden ayr ıldık-
tan sonra Yemen'e giremezsin." O zaman Tubba' onlar ı  kendi dinine 
çağı rarak "bu din sizinkinden daha iyidir" dedi .Himyerliler: "Öyle 
ise aram ızı  bulmak üzere ate ş i hakem yapal ım" dediler. Tubba' peki 
olur, dedi. 

Yemenlilerin ileri sürdüklerine göre Yemen'de bir mesele üze-
rinde anlaşamad ıkları  zaman aralar ını  bulmak için hakem yapt ıkları  
bir ate ş  varmış . Bu ate ş  zalimi yakar mazluma tesir etmezmi ş . 

Tubba' ın milleti putlar ı  ile ve dinlerine göre putlar ı na sunduklar ı  
kurbanhkları  ile, iki yahudi haham ise kendi mukaddes kitaplar ı  bo-
yunlarına asılı  olduğu halde çıktılar. Ate şin çıkacağı  yerin kar şı sında 
oturdular. Ate ş  çıkıp onlara do ğ ru gelince ondan korkup önünden çe-
kildiler. Orada haz ı r bulunan halk onları  te şvik edederek ate şe dayan- 

28 malarım emrettiler./ / Bunun üzerine Yemenliler tahammül ettiler, ate ş  
onları  sardı  getirdikleri putlar ı  ile sunduklar ı  kurbanlıklar ı  ve bunları  
götüren Himyerlileri yakt ı . İki haham ise boyunlar ında kitaplar ı  ile 
alınları  terliyerek zarars ız ziyansız ate şten çıktılar. O zaman bütün 
Himyerliler Tubba' ın yeni dinine girdiler. 

Yahudilik Yemen'e i ş te bu şekilde girmi ş tir. 

İbn-i İshak der ki: 

Birinin bana anlattığı na göre iki yahudi hahamı  ile Himyerliler, 
ate ş i çıktığı  yere geri çevirmek hususunda iddiaya giri ş tiler ve hangisi 
bu iş i başarırsa onun dininin hak dini olduğu kabul edilecek dediler. 
Bunun üzerine birkaç Himyerli, putlar ı  ile ate şe yakla ş tı . Ate ş  onları  
yakmak için fış kı rdı . Himyerliler korkup çekildiler ; ate ş i yerine geri çe-
viremediler. O zaman iki yahudi haham Tevrat'tan ayetler okuyarak 
ateşe yaklaş tılar. Onlar okudukça ate ş  geri gitti. Böylece hahamlar 
onu çıktığı  yere geri çevirmi ş  oldular; bunun üzerine bütün Himyer-
liler yahudi dinine girdiler. Bu iki rivayetten hangisinin vuku' buldu-
ğunu ancak Tanr ı  bilir. 

İbn-i İ shak der ki: Yemen'de Himyerlilerin putperestlik devrinde 
kutlulad ıkları  Riam (rii,) ad ında kutsal bir bina vard ı . Onlar bu yap ı-
ıııı n yanında kurban keserler, yap ının içinden, kendilerine hitap eden ses-
ler duyarlard ı . İ ki yahudi hahamı  Tubba'a "bu ses Himyerlileri sapkın-
lığ a sürükleyen bir şeytan ın sesidir. Sen bizi bu şeytanla ba şbaşa bırak" 
dediler. 
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Tubba' onlara: "Ona istedi ğ inizi yapın" dedi. Yemenlilerin de-
diklerine göre bu iki haham ad ı  geçen kutsal yap ıdan bir kara köpek 
çıkarıp kestiler, sonra yap ıyı  da yıktılar. Bana anlat ıldığı na göre bu 
yap ıdan arta kalan y ıkınt ılarda hala o zaman orada ak ıtı lmış  olan kan-
ların izleri duruyormu ş . 

Tuhan (:-.51,;) O ğ lu Hassan' ın Egemenliğ i ve Kardeş i Amr 
Taraf ından Öldürülmesi 

Tuban Es'ad Ebu Kerib o ğ lu Hassan hükümdarlığ a geçtiğ i zaman, 
arap ve acem ülkelerini fethetmek üzere yemenlilerle birlikte Yemen'den 
hareket etti.Irak topraklar ında bir yere geldikleri zaman//-ibn-i Hi şam 29 
diyor ki: baz ı  bilginlerin bana dediklerine göre bu yer Bahreyn 
dir. - Himyer ve di ğ er Yemen kabileleri Hassan ile birlikte yürüyü ş e 
devam etmek istemediler; kendi yurtlar ına ailelerinin yan ına dönmek 
istediler. Bu hususta, orduda Hassan' ın yanında bulunan karde ş i Amr 
ile görü ş tüler. Yemenliler Amr'a: "Karde ş in Hassan' ı  öldür biz de seni 
kendimize hükümdar yapalım. Bundan sonra bizi yurdumuza götürür-
sün" dediler. Amr kabul etti. Bütün Yemenliler bu karar ı  uygun bul-
dular; ancak Zu Riayn Himyeri bunu uygun bulmadı , Amr'a bu i ş ten 
vaz geçmesini söyledi. Amr kabul etmedi. Bunun üzerine Zu Riayn 
şu iki beyti söyledi: 

"Kim uykusuzluğu benden al ıpta yerine uyku verir. Rahat uyuyan 
kimse mesuttur. Eğer Himyer kabilesi gadr ve ihanet ederse Tanr ı  Zu 
Riayn'ı  mazur görsün." 

Zu Riayn beyitleri bir ka ğı da yaz ı p mühürledi sonra onu Amr'a 
getirerek " Şu yazıyı  benim için yanında sakla" dedi. Amr, Zu Riayn' ı n 
dediğ ini yaptı . Sonra Amr karde ş i Hassan' ı  öldürerek Yemenlilerle 
birlikte Yemen'e döndü. Bu hadise üzerine Himyer kabilesinden bir 
kimse şu beyitleri söyledi: 

"Geçen asırlarda Hassan gibi bir ölü gören kimsenin gözlerini Al-
lah korusun. Hassan' ı  yurt dışı nda kalmaktan korkan yak ın adamları  
öldürdüler. Onlar Hassan' ı  öldürdükleri zaman iyi oldu iyi oldu diye 
bağı rış tı lar. Ölünüz bizim en iyi adam ımızdır. Sağ  kalan ı nız ise bizim 
ulumuzdur. Hepiniz de benim ulular ımsınız."" 

İbn-i İ shak der ki: Tuban o ğ lu Amr Yemen'e vard ığı  zaman kendi-
sini uyku tutmama ğa ba ş ladı  ve uykusuzluğ a mübtela oldu. Uykusuz- 

22 Dile ait bir aç ıklama çıkarılmış tır. 
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30 	luktan yorgun dü şünce// kâhinlerden ve falc ılardan olan hekim ve mü- 
neccimlerden derdini sordu. Bunlardan birisi ona: "Tanr ı  üzerine and 
içerimki karde ş ini öldürdüğün ş ekilde, kendi öz karde ş ini veya ak-
rabas ı nı  zulüm ile öldürün herkes muhakkak uyku uyuyam ıyarak uy-
kusuzluğa mübtela olur" dedi. 

Amr, bu sözü i ş ittiğ i zaman Yemen büyüklerinden kendisini kar-
de ş i Hassan' ı  öldürmeğe te şvik edenleri öldürmeye ba ş ladı . S ı ra Zu 
Riayn'a geldi. Zu Riayn Amr'a: "Benim sende suçsuzlu ğumu belirten 
bir belgem vard ı r" dedi. Amr ona: "ne belgesi?" dedi. Zu Riayn: "Sana 
verdiğ im yazı" dedi. Amr yaz ıyı  çı kardı . İçinde bulunan iki beyti 
gördü; Zu Riayn' ı  suçsuz bularak serbest b ırakt ı  ve o zaman kendi-
sine öğüt vermi ş  olduğunu anlad ı . Bir müddet sona Amr öldü, o zaman 
Himyerlilerin i ş i karış tı  ve darmadağı nık oldular. 

Lahnia Zu Ş enatir 	.4.,.==i)in Yemen 
Hükümdarliğ int Ele Geçiri ş i 

Amr öldükten sonra hükümdar sülalesine mensup olmayan Lah-
nia Yenuf Zu Şenatir <1,::-;-1 ) ad ında Himyerli bir kimse or-
taya çıktı . Yemenlilerin ileri gelenlerini öldürdü, hükümdar soyuna 
mensup ailelere kötü muamele etti. Bunun üzerine Himyerli bir ş air 
Lahnia'ya şu beyitleri söyledi: 

"Himyer kabilesi kendi evlatlar ını  öldürüyor ileri gelenlerini sür-
gün ediyor. Kendi felaketini kendi eli ile haz ı rl ıyor. Bu kabile akı lsız-
lığı  ile kendi dünya saadetini y ı k ı yor. Dininden kaybettiğ i ş eyler ise 
bundan daha çoktur. Ondan önce geçmi ş  as ırların insanlar ı  da zulmet-
tiklerinden ötürü kötülükler yaparak sonunda ziyan etmi ş lerdir." 

Lahnia'nın oğ lancı lığı  : Lahnia Lut kavminin i ş lediğ i kötü ş eyi ya-
pan sap ık bir adamd ı ... Hükümdar sülalesinden olan gençleri getir-
tip hususi surette yap ı lmış  bir kö ş kte hükümdarlığı  ele geçiremesinler 
diye kendileri ile cinsi münasebette bulunur sonra elinde bir misvak 
olduğu halde saray muhafızlar ı na ve orada haz ır bulunan askerlerine 

31 	kö ş ten görünür ve böylece çocukla i ş ini bitirdiğ i anla şı lırdı . // 
Lahnia nihayet Hassan' ın karde ş i ve Tuban Es'ad' ın oğ lu Zur'a, 

Zunüvas' ı  çağı rttı . Zur'a, Hassan öldürüldü ğü zaman küçük bir ço-
cuktu. Sonra büyüyüp güzel yak ışı klı , gösteri ş li ve akı llı  bir delikanlı  
oldu, Lahnia'n ın elçisi kendisine geldi ğ i zaman ne için geldi ğ ini anlad ı  
ve küçük keskin bir b ıçak alarak ayakkab ı sında saklayıp yola dü ş tü. 
Lahnia ile yaln ız kaldıklar ı nda Lahnia üzerine at ı ldı ; Zur'a onunla mü- 
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cadeleye giri ş ti ve karn ını  yarmak sureti ile öldürdü, sonra ba şı nı  kesip 
kellesini, a ş ağı ya bakmayı  adet etti ğ i pencereye koydu misvaki de a ğ zına 
yerle ş tirdikten sonra d ış arı  çıktı . Kendisini görenler: "Ey Zu Nuvas 
nası l yumu ş ak mı  idi, sert mi idi ?" diye laf att ılar. Zu Nuvas bunlara: 
"Zü Nuvas' ın kıçımn sert mi yumu ş ak mı  olduğunu Lahnia'n ın ba şı na 
sorun" cevab ını  verdi. 23  Bu söz üzerine muhafızlar pencereye bak ı p 
Lahnia'n ı n kesik ba şı nı  görünce Zu Nuvas' ın arkasından ko ş arak ya-
kalad ılar ve "Mademki bizi bu pis adamdan kurtard ın bize senden ba ş -
ka bir kimse hükmetmemeli" dediler. / / 

Zu Nuvas' ın Saltanatı  

Yemenliler Zu Nuvas' ı  tahta oturttular Himyerliler ve bütün Ye-
men kabileleri onun etraf ında topland ı lar. Zu Nüvas Himyer kabile-
sinden olan hükümdarlar ın sonuncusu idi. Uhdud olay ını  yapan da 
bu hükümdard ır. Tahta geçtikten sonra Yusuf ad ını  aldı  ve uzun müd-
det hüküm sürdü. Necran'da Incil hükümlerine uyan ve Meryem 
oğ lu İ sa'nın dininde olan bir k ı sım adamlar kalabilmi ş ti Bunlar fazilet 
ve istikamet sahibi kimselerdi. Ba şkanlarının adı  es-Samir o ğ lu Abdul-
land ı  . Bu dinin esas men ş ei o zaman arap ülkesinin ortalar ında bulunan 
Necran'da idi. Bu şehir halkı  ile bütün araplar putlara taparlard ı . 
Bu dinin Necran'a geli ş i ş öyle olmuş tur: Feymiyon ad ında bir hiris-
tiyan buraya gelmi ş  halkı  kendi dinine davet etmi ş  onlar da kabul et-
miş lerdir. 

Hiristiyanl ıg ın Necran'da Yay ı lışı = Baş lang ıc ı  

İbn-i İ shak der ki: Munebbih o ğ lu Vehb el-Yemanf den naklen 
el-Ahnes'in kölesi olan Ebu Lebid o ğ lu el-Muğ ire bana şunlar ı  anlatt ı  : 
Bu dinin Necran'da yay ıhşı  ş öyle oldu: Meryem o ğ lu İ sa'nın dininde 
ve Feymiyon ad ında, duası  makbul, dindar, müctehit ve iyi bir kimse 
Necran'a gelmi ş ti. Feymiyon memleket memleket gezen bir gezginci 
idi. Bir memlekette tan ındığı  zaman ba ş ka bir memlekete giderdi. Sa-
dece kendi elinin emeğ i ile geçinen ve çamur i ş leri ile uğ ra ş an yapı  ustas ı  
idi. // Pazar gününü kutlu sayd ığı  için o gün çalış mayı p şehir d ışı na çıkar 
ve orada ak ş ama kadar namaz k ı lard ı . Feymiyon Suriye köylerinden 
birinde hüviyetini gizleyerek yap ı  ustalığı  ile uğ raşı yordu. Köy halk ın-
dan Salih adında biri Feymiyon'un hüviyetini ke ş fetti ve onu o zamana 
kadar hiçbir ş eyi sevmediğ i derecede sevdi; o kadar ki o nereye giderse 
sezdirmeden arkas ından giderdi. Birgün Feymiyon her pazar yapt ığı  

23 Burada bir kelime aç ıklaması  geçilmi ş tir. 
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gibi ş ehir dışı na çekti; Salih ona sezdirmeden arkas ından gidip onu göre-
bileceğ i bir yere gizlenerek oturdu. Feymiyon namaza kalkt ı  bu sırada 
bir ejderha kendisine do ğ ru yaklaş tı  .Feymiyon ejderhay ı  görünce bed-
dua etti o da hemen orac ıkta ölüverdi. Öteyandan Salih'de ejderhay ı  
görmü ş  fakat öldüğünün farkına varmamı  ştı . Bu sebeple korktu ve kendi-
ni tutam ıyarak: "Ey Feymiyon ejderha sana do ğ ru geliyor" diye ba ğı r-
dı . Feymiyon ise buna kulak asmay ıp namazına devam etti ve ak şam 
olunca geri döndü; O hüviyetinin ke ş fedildiğ inin farkına vard ı . Salih'-
de Feymiyon'un kendisini gördü ğ ünü ö ğ rendi ve: "Ey Feymiyon seni 
her şeyden ve herkesten çok sevdi ğ imi bilirsin arkada şı n olmak ve ne-
reye gidersen senin yan ında bulunmak istiyorum" dedi. Feymiyon: 
"Nas ı l istersen. Benim halim gördü ğün gibidir, eğer bu hale katlana-
bilirsen gel" cevab ını  verdi. Bunun üzerine Salih onun arkas ına dü ş tü. 
Köy halkı  nerede ise Feymiyon'un hüviyetini ke ş f edecekti. 

Feymiyon hasta bir kimseye raslad ığı  zaman ona dua ederek iyi 
ederdi; fakat hasta olmu ş  birisini iyi etmek için ça ğı rıldığı  zaman git-
mezdi. Köy halk ından bir adam ın kör bir o ğ lu vard ı . Bu adam Fey-
miyon'u sordu ve kendisini ça ğı ran kimseye gitmedi ğ ini, ücretle halka 
yap ı  yaptığı nı  öğ rendi. Bunun üzerine adam o ğ lunu bir odaya koyup 
üstünü örttü sonra Feymiyon'a gidip : "Evimde bir ş eyler yapt ırmak 
istiyorum gel gör de pazarl ık edelim" dedi. Feymiyon gitti ve 

34 çocuğun bulunduğu odaya girdi // ne yapt ırmak istediğ ini sordu. 
Adam: " şunlar şunlar yap ılacak" dedi. Sonra çocu ğun üstünden ör-
tüyü çekerek: "Ey Feymiyon Allah' ın kullarından birine gördü ğün fe-
laket gelmi ş tir; ona dua et" diye yalvard ı . Feymiyon dua etti çocuk ta 
sapsağ lam ayağ a kalktı . 

Feymiyon bunun üzerine hüviyetinin ke ş fedildiğ ini anladı  ve köy-
den çıkıp gitti; Salih'de arkas ına dü ş tü. Suriye'de bir yerden geçerken 
ulu bir ağ acın yanına gelmiş ti. Ağ acın üstüne ç ıkmış  bir adam: "Ey 
Feymiyon " diye seslendi. Feymiyon: "Efendim" diye cevap verdi. 
Ağaçtaki adam: "Çoktand ır seni bekliyor acaba ne zaman gelecek di-
ye kendi kendime dü şünüyordum. Nihayet sesini duydum ve seni tan ı -
dım . Gitme, biraz sonra ölece ğ im başı mda bulun" dedi, sonra öldü. 
Feymiyon ba şı nda bulundu ve onu gömdükten sonra yoluna devam 
etti, Salih'de yanında idi. İ kisi araplarm oturduğu bir yere geldiler ve 
kendilerine sald ırılarak bir arap kervan ı  tarafından yakalan ıp götürül-
düler. Bu araplar Feymiyon ile Salih'i Necran'da satt ılar. Necran hal-
kı  o zaman araplar ın dininde olup orada bulunan uzun bir hurma a ğ a-
cına taparlar ve bu a ğaç için her sene bayram yaparlard ı . Bu bayram 
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gününde ağ acın üstüne güzel elbiseler asarlar onu kad ın mücevherleri ile 
süslerler ve bütün gün etraf ında ibadet ederlerdi. Bu şehrin ileri gelen-
lerinden biri Feymiyon'u, ba şka biri de Salih'i sat ın aldı . Feymiyon 
efendisinin kendisine ay ırdığı  odada geceleyin namaz k ıldığı  sırada ya-
nında hiçbir ışı klandırma arac ı  olmadığı  halde oda sabaha kadar ayd ın-
lık içinde parlard ı . Efendisi bu durumu görerek ş aş tı  kaldı  ve ondan 
hangi dinde olduğunu sordu. Feymiyon hangi dinde oldu ğunu açık-
hyarak sözlerine şunları  ekledi: "Siz sap ıklık içindesiniz ; tapt ığı nız 
bu hurma ağ acı  ne faydas ı  ne de zarar ı  eriş en bir şeydir. Ben, taptığı m 
tek ve ortaks ız olan Tanr ıma yalvarsam bu a ğacı  yok eder." Bunun üze-
rine efendisi : "Bu söylediklerini yap e ğer ba ş arabilirsen biz de kendi 
dinimizden vaz geçip senin dinine gireriz" dedi. Feymiyon temizlene-
rek iki rik'at namaz k ı ldı  ve ağ aca beddua etti. Tanr ı  kuvvetli bir yel es-
tirerek a ğac ı  kökünden söküp att ı . Bu olayı  gören bütün Necran halk ı  
Feymiyon'un dinine girdiler. Feymiyon onlara Meryem o ğ lu İ sa dini- 
nin kurallar ını  öğ retti. il Sonra her yerde bu dine ba ğ lı  olan kimselerin 35 
ba şı na gelen olaylar Necran halk ının ba şı na da geldi. Hiristiyanl ık 
Arabistanda Necran'da i ş te böyle yayılmış tır. 

İ bn-i İ shak der ki: Necran halk ı  hakkında Münebbih o ğ lu Vehb'-
in sözleri budur. 

Es-Samir O ğ lu Abdullah İ le Uhdud Halk ının Hikâyesi 

İ bn-i İ shak der ki: Bir yandan Ka'b o ğ lu Muhammed Kurazi 
den naklen Ziyad o ğ lu Yezid, öte yandan Necran halk ından bazıları , 
Necran halk ı  hakkında bana şunları  anlatt ılar : 

Necran halk ı  puta tap ı cı  olup onlara taparlard ı . Ülkenin en bü-
yük şehri olan Necran şehrinin yakınlarında olan köylerin birinde Nec-
ran halkı  çocuklarına sihirbazl ık öğ reten bir sihirbaz vard ı . Feymiyon 
bu köye geldiğ i zaman -burada olay ı  anlatanlar Münebbih oğ lu Vehb'in 
andığı  ad ı  söylemeyip sadece (köye gelen bir adam) derler- Necran ile 
sihirbaz ı n bulunduğu bu köy aras ında bir kulübe yapt ı . Necran halk ı  
sihirbazlık öğ renmek için çocuklar ını  sihirbazın yanına yollamağ a 
devam ettiler. Es-Samir 'de o ğ lu es-Samir o ğ lu Abdullah' ı  Necran hal-
kı  çocuklar ı  ile birlikte sihirbaz ın yanına yolluyordu. Abdullah yolda 
kulübenin yanından geçerken burada oturan adam ın namaz kıldığı nı  ve 
ibadet etti ğ ini görerek ho şuna gitmiş  ve yanına var ıp onunla birlikte 
oturup sözlerini dinlemeğe ba ş lamış tı . Nihayet onun dinine girip Al-
lah' ın birliğ ine inandı  ve inandığı  bu Allah'a ibadete ba ş ladı . Fey- 
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miyon'dan bu dinin kaidelerini sorarak iyice ö ğ rendikten sonra ondan 
büyük ismi söylemesini istedi ki Abdullah bunu biliyordu. Feymiyon bu 
ismi söylemedi ve ona : "Ey karde ş imin oğ lu sen ona tahammül edemez-
sin ve bu tahammül edemeyi ş inden endi şe ediyorum" dedi. Bu sırada 
Abdullah' ın babas ı  es-Samir oğ lunun diğer çocuklar gibi sihirbazın 
yamna gidip geldiğ ini sanıyordu. Abdullah Feymiyon'un kendisine bü-
yük ismi söylemediğ ini ve bu konuda dayanam ıyaca ğı ndan korktuğunu 
görünce birkaç tahta parças ı  tedarik etti ve bildi ğ i Tanr ı  adlar ının hep-
sini bu tahta parçalar ına ayrı  ayrı  yazd ı . Bu iş i bitirdikten sonra bir ate ş  

36 yaktı  ve tahtalar ı  birer birer bu ate şe atmağa baş ladı .// S ıra büyük is-
min yaz ılı  bulunduğu tahta parças ına gelince tahta yanmadan ate ş ten 
sıçrayıp çıktı . Abdullah bu tahtayı  alıp arkada şı na geldi, kendisinden 
gizlediğ i adı  öğ rendiğ ini söyledi. Feymiyon : "Peki bu isim nedir ?" de-
diğ i zaman Abdullah: " Şu" diye cevap verdi. "Peki nas ıl öğ rendin" 
deyince Abdullah yapt ıklarını  anlatt ı . O zaman Feymiyon: "Ey karde-
ş imin oğ lu büyük ad ı  buldun, kendini koru fakat koruyabilece ğ ini 
sanmıyorum" dedi. 

Bundan sonra es-Samir o ğ lu Abdullah Necran'a girdiğ i zaman 
rasladığı  her hastaya ş öyle demeğe baş ladı : "Ey Allah' ın kulu Tanrı nın 
birliğ ine inanıp benim dinime girmez misin? Böyle yaparsan senin 
için Tanr ı 'ya dua ederim, O da seni tutuldu ğun hastalıktan kurtar ır." 
Abdullah' ın bu şekilde teklifte bulunduğu herkes "evet" deyip Tanr ı '- 
nin birliğ ine inanarak dinine giriyordu. Abdullah dua ediyor onlar da 
iyileş iyorlardı . Bu suretle Necran'da ne kadar hasta varsa Abdullah' ın 
yanına gelerek dinine girip duas ın ı  alarak iyi oldu. Sonunda Abdullah' ın 
bu durumu Necran hükümdar ına duyuruldu. Hükümdar kendisini 
çağı rtı p "Sen ülkemin adamlar ı nın fikrini çeldin onlar ı  dinimden ve 
babalar ımın dininden ayırdın. Sana i şkence yapt ırtacağı m" dedi. 
Abdullah: "Buna gücün yetmez" cevab ını  verdi. Hükümdar Abdullah' ı  
yüce bir da ğ  başı ndan, ba ş  aşağı  attırdıysa da o sapasağ lam yere dü ş -
tü. Necran'da içine dü şen her şeyin yok olduğu bir suya att ırdı , gene 
sapasağ lam çıktı . Hükümdarın bu iş ten gözü yı ldığı  bir zamanda es-
Samir oğ lu Abdullah hükümdara dedi ki : "Tanr ı 'ya and içerim ki sen 
beni öldüremezsin, ancak Tanr ı 'yı  bir bilip benim inand ıklarıma ina-
mrsan bana etki yap ıp öldürebilirsin. Bunun üzerine hükümdar Tan-
rı 'nı n birliğ ine inandı  ve es-Samir o ğ lu Abdullah' ın dediklerini tekrar 
etti. Sonra elinde bulunan bir sopa ile ona vurdu ba şı nı  hafifce yard ı  ve 
öldürdü; hükümdar ın kendisi de hemen orac ıkta öldü. Bunun üzerine 
bütün Necran halkı  es-Samir oğ lu Abdullah' ın dinine girdiler. Bu din, 
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İncil'in ve bu kitabın hükümlerine uygun olarak Meryem o ğ lu İ sa'nın 
girdiğ i dindi. Sonunda dinda ş larının başı na gelen olaylar Necran hal-
kımn ba şı na da geldi. H ıristiyanlığı n Necran'da yay ı lış mın aslı  iş te 
budur. Doğ rusunu Tanrı  bilir. 

İbn-i İ shak der ki: Kâ'b o ğ lu Muhammed el-Kurazi ile ,es - Samir 
oğ lu Abdullah hakkında Necran halkının bazılarının hikayesi i ş te bu-
dur. Hangisinin do ğru olduğunu Tanr ı  bilir. // 

Zu-Nuvas ordusu ile Necran halk ı  üstüne yürüdü ve onlar ı  yahudi-
liğe davet ederek kendilerini bu din ile ölüm aras ında muhayyer b ırakt ı . 
Necranlı lar ölümü seçtiler. Zu-Nuvas Uhdud diye an ı lan çukuru kazd ır-
dı , Necranhlar ın bir bölüğünü bu çukurda ate ş te yaktı  ve bir bölüğünü 
kılıçtan geçirdi ve ibret olmak üzere de hepsinin baz ı  uzuvlarını  kestirdi. 
Öldürülenlerin sayı sı  aş ağı  yukarı  yirmi bini buldu. Tanr ı  Zu-Nuvas 
ile askeleri hakkında Peygamber Muhammed'e şu ayeti indirdi : 
"Uhdud olayını  yaratanlara lanet olsun ki bu Uhdud bol odun yak ılan 
bir ate ş le dolu idi. Kendileri ate ş in etrafında oturarak müminlere kar şı  
yaptıkları n ı  seyrediyorlard ı . Bunlar müminlerin kutsal ve ö ğülmeye 
değer Tanrı 'ya inam ş lanm biricik suç buluyorlard ı ."" 

İbn-i İ shak der ki : Dendi ğ ine göre Necranhlann ba ş kan ı  ve dini 
reisleri olan es-Samir o ğ lu Abdullah'da Zu-Nuvas' ın öldürdüğü kim-
seler arasmda idi. 

İbn-i İ shak der ki : Hazm oğ lu Amr oğ lu Muhammed oğ lu Ebu 
Bekr oğ lu Abdullah kendisine şu hikayenin anlat ıldığı nı  bana söyledi: 
Ömer ibni Hattab zaman ında Necran halk ından bir adam Necran y ı-
kıntı  yerlerinden birini kazm ış  ; kazılan topraklar alt ında, es-Samir o ğ lu 
Abdullah, oturmu ş  bir durumda bulunmu ş , Abdullah, ba şı na vurulmu ş  
bir sopa yaras ını  eliyle tutar durumda imi ş . Eli başı ndan çekildiğ i za-
man yaradan kan fış kı rır, bırakı ldığı  zaman el kendi kendine yara 
üstüne gider ve kan dururmu ş . // Abdullah' ın parmağı nda "Tanr ım Al-
lah'dır" ibaresi yaz ılı  bir yüzük bulunmakta imi ş . Bu durum Ömer 
ibni Hattab'a mektup yaz ılarak haber verilmi ş , Ömer de olduğu gibi 
bırakılarak üstüne toprak örtülmesini emretmi ş  ve böyle yapmış lar. 

Devs Zu Sa'leban' ın Meselesi ile Habe ş liler Egemenliğ inin 
Baş lang ıc ı  ve Yemen'i İ stila Eden Eryat' ın Hikayesi 

İbn-i İshak der ki: Hı ristiyanlardan ve Sebe' halk ından Devs Zu 
Sa'leban adında biri at ını  dört nala sürüp uzakla ş arak ölümden kur- 

24 Burada bir dil aç ıklaması  geçilmiş tir. 
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tuldu. Bu adam çöl yolunu tutarak kendisini takip edenlerin gözlerinden 
kaybolmaya muvaffak oldu. Yoluna devam edip Bizans hükümdar ı  
Kayserin huzuruna çekti; Zu-Nuvas' ın hıristiyanlara yapt ıklarını  an-
lattı  ve bu hükümdarla askerlerine kar şı  kendisinden yard ı m istedi. 
Kayser : "Memleketin bizden uzakt ı r, fakat bu dinde olan Habe ş  kra-
lına, sana yard ım etmesini yazaca ğı m. Bu hükümdar memleketine daha 
yakındır" cevabını  verdi ve Habe ş  hükümdarına, kendisine yard ı m 
etmesini ve öcünü almas ını  emreden bir mektup yazd ı . 

Devs kayserin mektubu ile Neca ş i'nin huzuruna ç ıktı . Necaş i 
kendisi ile birlikte 70.000 Habe ş liden mürekkep bir ordu yollad ı . Or-
dunun ba şı na Habe ş lilerden Eryat' ı  komutan tayin etti. Bu orduda Eb-
rehe el-E ş rem de bulunuyordu. Eryat, beraberinde Devs Zu Sa'leban 
da olduğu halde denizi a ş arak Yemen sahiline ayak bast ı . Zu-Nüvas 
Himyer kabilesi ile kendisine itaat eden Yemen kabilelerini alarak Er- 

39 yat' ı n kar şı sına çı ktı . // İ ki ordu karşı laş tığı  zaman Zu-Nuvas ile ordusu 
yenilgiye uğ rad ılar. Zu-Nuvas kendinin ve milletinin ba şı na gelenleri 
görünce at ı m denize doğ ru yöneltti, k ırbaçlad ı  ; at denize girerek önce 
sığ  sulara sonra denizin derinliklerine dal ıp Zu-Nuvas'la birlikte kay-
bolup gitti. Bundan sonra Zu-Nuvas'tan hiçbir haber al ı namadı . Er-
yat ise Yemen'e girip istila ederek hükümdar oldu. 

Yemen halk ından bir adam Devs'in Habe ş lilerin yard ımı  ile baş -
larına getirdiğ i beladan bahsederken bir ş iirinde ş öyle diyor: "Ne Devs 
gibi ne de onun beraberinde getirdi ğ i kıymetli şeyler gibi olsun." 25 

 Bu söz zamanımıza kadar Yemen'de bir atalar sözü gibi kullan ı l-
maktadır. Gene bu konu hakk ında şair Zu-Ceden el-Himyeri şu beyit-
leri söylemiş tir: 

"Sakin ol! Göz ya şı  geçmi ş i geri getirmez. Ölenlerin arkas ından 
üzülerek kendini mahvetme. Izi tozu kalmayan Beynun ve Silhiyn'den 
sonra hiçbir kimse konak yapmas ın." Beynun, Gumdan ve Silhiyn 
Eryat' ın yıktığı  Yemen kalelerindendir. Bu kalelerin hiçbir yerde e ş i 

40 	yoktu. // Ş air Zu-Ceden şu ş iirleri de söylemiş tir: 
"Bırak beni kahrolas ı , nefesimi kuruttun. Ş arkıcı  kızların şark ı  

söylediğ i ve nefis içki içtiğ imiz bir s ırada beni eğ lenceden ahkoyamazs ın. 
Eğer içki masas ındaki arkada şı m benden bir ş ikayet etmezse içki iç-
mek benim için utan ılacak bir şey değ ildir. Çünkü her türlü deva içilse 
bile ölüme hiçbir şey mani olamaz. Duvarlar ı  yüce dağ  baş ları  ile boy 
ölçüşen manastırda yaş ayan rahip dahi ölümden kurtulamaz. Hikâ- 

25 Burada şairin k ı ymetli ş eylerden maksad ı , Devs'le beraber gelen Habe ş  ordusudur. 
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yesini i ş ittiğ in Gumdan ş atosu bir da ğ  ba şı nda yüce bir bina halinde 
yap ılmış tı . Eteklerinde ise uçurumlar, sulak ve kaygan batakl ıklar vard ı . 
Akş amları  orada fenerler ş im ş ek gibi parlard ı . // Avlusuna dikilmi ş  olan 41 
hurma ağ acının dalları  çok meyveli olduğundan yere do ğ ru sark ıkt ı . 
Fakat o canlılık ve hayat ı  kül olup gitti, güzelliğ i yangın ate ş i yok etti. 
Zu-Nuvas ise zelil olarak teslim oldu ve milletine, felaketten korun-
maları  için tavsiyede bulundu." Gene bu olay hakk ında ş air ibn ez-
Zi'be Sakafi şu beyitleri söylemi ş tir: "And içerim ki yi ğ it için ne ihti-
yarlamaktan ne de arkas ından gelen ölümden kurtulu ş  yoktur. Gene 
and içerim ki yiğ it için ölümden ne kaç ılacak ne de sığı nı lacak biryer 
yoktur. Zat ül-Aber denen yerde sabahleyin yok edilen Himyer kabi-
lelerinden sonra (benim için hayatta bir zevk yoktur) bunlar, ya ğmur 
yüklü buluta benzeyen binlerce askerle m ızraklılar tarafından yok edildi-
ler. Bu askerlerin sesleri atlar ı  sağı rlaş tırıyor, ten kokular ı  döğüş tükleri 
kimseleri kar şı larından kaç ırıyordu. Onlar dev gibi kuvvetli, kum gibi 
çoklard ı , ki geçtikleri yerlerdeki ye ş il ağaçlar bile kuruyordu." 

İbn-i Hiş am diyor ki: ez-Zi'be" ş airin anas ının adıdır. Kendi ad ı  
ise Kasiy o ğ lu Cüş em oğ lu Hutayt o ğ lu Malik oğ lu Salim oğ lu Ab-
düyalil oğ lu Rebia'd ır. Ş air Ma'dikerib o ğ lu Amr ez-Zubeydi ile Mekş uh 
oğ lu Kays el-Murad! aras ında bir anla şmazlık olmu ş , Kays' ın kendisini 
tehdit ettiğ i Ma'dikerib'e duyurulmu ş  bunun üzerine Himyer kabilesi 
onun // saltanat ını  ve geçmi ş  olan hükümranlığı nı  anarak şu beyitleri 42 
söylemiş tir: "Sanki hayat ının en parlak devresini ya şayan Zu-Ruayn 
veya Zu-Nuvas'm ış sın gibi sen mi beni korkutuyorsun. Senden önce 
her ne kadar temelleri sa ğ lam Ad zamamndan kalma eski, büyük, ka-
hir ve zalim bir saltanat vard ıysa da bu saltanat ı  sürenler art ık göçüp 
gitmişdirler; sürdükleri saltanat ise boyuna el de ğ i ş tirmektedir." 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ş airin bağ l ı  olduğu Zübeyd kabilesinin soy 
kütüğü ş öyledir : Mezhic o ğ lu Sa'd ül-Asire o ğ lu Sa'b oğ lu Munebbih 
oğ lu Mazin oğ lu Seleme oğ lu Zübeyd. Bu kütük Sa'd ül-A ş ire oğ lu 
Sa'b oğ lu Munebbih oğ lu Mazin oğ lu Seleme o ğ lu Zubeyd şeklinde 
de sıralanı r. Sa'b o ğ lu Zubeyd ş eklinde de söylenir. (Kays' ın bağ l ı  
olduğu) Murad ise Mezhic o ğ lu Yuhabir'dir. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: Ebu Ubeyde bana ş u hikftyeyi anlatt ı : Ömer 
ibni Hattab Erminya27  da sava şan Rebia o ğ lu Selman- ı  Bahili'ye, bah-
ş iş te , asil at sahiplerini asil olmayan at sahiplerine tercih etmesini yaz- 

26 ez-Zi'be kelimesi arapçada di ş i kurt manas ına gelir. 
27 Galiba Ermenistan' ı  kastediyor. 

27 



mış . Bahili Bahile kabilesine mensup demektir ki bu kabilenin soy 
kütüğ ü: Aylan o ğ lu Kays oğ lu Sa'd oğ lu Ya'sur o ğ lu Bahile'dir. Sel-
man, ordunun atlar ın' birer birer önünden geçirtti. S ıra, ş air Ma'di-
kerib oğ lu Amr'in atma gelince Selman kendisine: "Senin bu at ı n asil 
değ ildir" dedi. Amr ona sinirlenerek : "Bak, asil olmayan biri kendisi 
gibi asil olmayan ı  tanıdı " dedi. Bu söz üzerine Kays Amr'in kar şı sına 
dikilerek kendisini tehdit etti. O zaman ş air Amr'da daha önce yukar ıda 

43 	geçen beyitleri söyledi. // 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Kâhin Satih'in "Ülkemize Habe ş liler gele-
cek Ebyen ile Cure ş  aras ındaki bütün topraklar ı  ele geçirecekler" 
sözü ile kâhin Şı k' ın "Ülkenize siyahlar gelecek, eli yumu şak her kad ını  
ele geçirip Ebyen ile Necran aras ındaki topraklar ı  istilâ edecekler" 
sözünün manas ı  i ş te bu olayd ır.' 

Ebrehe El-E şrem'in Yemen Hükümdarl ığı n ı  Ele Geçirmesi ve 
Eryat' ın Öldürülmesi 

İbn-i İ shak der ki: 

Eryat Yemen'de birkaç sene hüküm sürdü. Sonra ordusunda bu-
lunan Habe ş li Ebrehe Yemen'deki habe ş lilere komuta etmek hususunda 
kendisiyle mücadeleye giri ş ti. Habe ş liler, bir bölüğü Eryat' ın bir bölüğ ü 
Ebrehe'nin etrafında toplanarak ikiye bölündüler. Sonra birbirlerine 
saldırdılar. İ ki ordu kar şı  karşı ya gelince, Ebrehe Eryat'a: "Habe ş lileri 
birbirine dü şürüp onları  yok etmekle bir ş ey kazanmazs ı n . Kar şı ma 
çı k ikimiz döğ üşelim, hangimiz yenersek öte taraf ın askeri de yenen 
tarafa kat ı ls ı n" diye haber yolladı . Eryat hakl ı sın diye cevap verdi. 
Kısa boylu, etli, t ı knaz ve h ıristiyan d ıninde olan Ebrehe meydana 
çıktı ; yakışı klı , iri yarı  ve uzun boylu Eryat ta elinde bir m ızrak olduğu 
halde meydana at ı ldı . Ebrehe'nin gerisinde, arkas ını  korumak için du-
ran Atvede ad ı nda bir kölesi bulunuyordu. Eryat m ızrağı nı  kaldırarak 
Ebrehe'nin ba şı na doğ ru fırlatt ı . M ı zrak Ebrehe'nin aln ına deyip ka şı -
nı , burnunu, gözünü ve duda ğı nı  yarıp geçti. Bunun için Ebrehe'ye 
el-Eş rem dendi." Bu s ırada Atvede Ebrehe'nin arkas ından at ılarak 
Eryat'a sald ırdı  ve onu öldürdü. Bunun üzerine Eryat' ın askeri Ebrehe 
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	tarafına geçti. // Böylece Yemen'de bulunan bütün Habe ş liler Ebrehenin 
etrafı nda topland ı lar. Ebrehe ise Eryat' ın diyetini ödedi. 

28 Taberi Tercümesi, C. I „ ss. 1159. 
29 el-Eşrem arapçada bilhassa duda ğı  yarık kimselere denir. 
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Bu haber Neca ş i'ye ula şı nca çok sinirlendi ve "bu adam emrim 
olmaks ı zın komutan ıma saldırıp öldürdü" dedi; sonra Ebrehe'nin 
hükmettiğ i ülkelere gideceğ ine ve onun saçlar ını  keseceğ ine and içti. 
Bunun üzerine Ebrehe kendi saçlar ını  kesti, bir torbayada Yemen topra-
ğı  doldurarak hepsini şu mealde bir mektupla birlikte Neca ş iye yollad ı  : 
"Ey hükümdar, Eryat senin bir kölendi; ben de senin bir kölenim. 
Her ikimizde sana bağ lı  olduğumuz halde emirlerini yerine getirmekte 
aramızda anlaşmazlik çıktı , fakat ben Habe ş lileri idare ve hükmetmekte 
kendisinden daha usta ç ıkt ım. Ben ş imdi hükümdarın and içtiğ ini duy-
duğum zaman saç ımı  hep kestim ülkemin topra ğı ndan bir torba dol-
durarak yolladım Hükümdar bu toprağ a bass ın ve bu suretle and ı  ye-
rine gelmi ş  olsun. 

Neca ş i Ebrehe'nin yollad ığı  ş eyleri ve mektubu ald ığı  zaman ken-
disinden memnun oldu ve ona: "Ben ikinci bir emir verinceye kadar 
Yemen ülkesinde kal" diye haber yollad ı ; böylece Ebrehe Yemen'de 
kalmış  oldu. 

Fil Mes'elesi ve En-Nesee'ler Hikâyaesi 

Bundan sonra Ebrehe San'a'da el-Kulleys ad ı  verilen tap ı nağı  
yaptırdı . Bu tap ınak o zaman yeryüzünde hiçbir yerde e ş i görülmemi ş  
bir kilise oldu. Neca ş iye mektup yazarak : "Ey hükümdar ! Senden önce 
hiçbir hükümdara bir e ş i yapılmamış  bir kilise yapt ırdım. Bütün arap-
ların bu kiliseye hac etmek için gelmelerini sa ğ layaca ğı m" diye haber 
verdi. Araplar Ebrehe'nin Neca ş i'ye yolladığı  bu mektuptan haberdar 
olunca en-Nesee'lerden ve Mudar o ğ lu İ lyas oğ lu Müdrike oğ lu Hu-
zeyme o ğ lu Kinane oğ lu Malik el-Haris o ğ lu Sa'lebe o ğ lu Amir oğ lu 
Adiyy // oğ lu Fukaym o ğullarından bir adam buna sinirlendi. 

Nesee'ler cahiliye devrinde araplar için aylar ı  tehir eden kimseler-
dir. Ş öyleki bunlar sava şı n caiz olmadığı  bir ayı  caiz kılar ve yerine 
sava şı n caiz olduğu bir ayı  korlard ı . Bu hususta Allah şu ayeti indirdi: 
"Kutsal aylar ı  değ iş tirme i ş i kâfirlikte ileri gitmektir. Bu iş le kâfir 
olan kimseler sap ıklığ a sürüklenirler ki Allah' ın kutsal kıldığı  süreyi 
doldurmak için ayları  bir yı l caiz bir y ı l kutsal kılarlard ı .'"° 

İbn-i İ shak der ki: Araplar için aylar ın yerini değ iş tiren ilk adam 
el-Kalemmes'dir. Araplar kendisine uyarak onun caiz veya haram k ı l-
dığı  aylar ı  benimsediler. El-Kalemmes'in soy kütü ğ ü: Huzeyme o ğ lu 

30 Burada arapçaya ait tercüme ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  atlanmış tır. 
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Kinane oğ lu Malik oğ lu el-Haris oğ lu Sa'lebe oğ lu Amir oğ lu Adiy oğ lu 
Fukaym oğ lu Abd o ğ lu Huzeyfe'dir. Kalemmes'den sonra yerine o ğ lu 

46 Huzeyfe o ğ lu Abbad geçti.//Abbad'dan sonra Abbad o ğ lu Kala' ;bun-
dan sonra Kala' o ğ lu Umeyye; bundan sonra Ümeyye o ğ lu Avf; 
Avf'dan sonra Avf o ğ lu Ebu Sümame Cunâde yerine geçti ki bu adam 
Nesee'lerin sonuncusudur. İ slâmiyet, bunun zamanında ortaya ç ıktı . 
Araplar hac i ş ini bitirdikten sonra Nesee'lik i ş ini gören kimseye gelirler 
o da dört kutsal ay ın-ki bunlar Receb, Zulkade, Zulhicce ve Muharrem 
aylarıdır- kutsall ıkları nı  bildirir ve eğ er bunlardan birini sava ş  olabilir 
bir ay yapmak isterse Muharrem ay ını  seçer ve yerine Safer ay ını  kut-
sal kılar. Araplar dört kutsal ay ın süresini doldurmak için bu karara 
uyarlardı . Nesee'lik i ş ini gören adam ın yanı ndan ayrlacaklar ı  zaman 
bu adam aya ğa kalkar ve "Ey Tanr ım ben bunlar için iki safer ay ından 
birincisini sava ş  yap ılabilir kıldım; ötekisini ise gelecek y ıla tehir et-
tim'"' derdi. 

Cezl' ut-Tian lâkab ı  ile an ı lan şair Kays o ğ lu Umeyr araplara kar-
şı , cedleri Nesee i ş ini görenlerden oldu ğu için öğünerek şu beyitleri 
söylemi ş tir: "Maad kabileleri bilirler ki benim kabilem insanlar ın en 
asilidir. Kendisinde öcümüz olanlardan hangisi elimizden kurtulmu ş -
tur. İnsanlar aras ında ağ zına gem vurmad ığı mız kim vardır. Maad 
kabileleri için sava ş  yapılan aylar ı  kutsal kılan biz değ il mi idik ?" 
Bu ş air Kinane oğ lu Malik oğ lu Sa'lebe oğ lu Ganm oğ lu Firas oğul- 

47 	larından bir kimsedir. // 

İ bn-i Hişam diyor ki : Kutsal aylar ın birincisi Muharrem ayıdır. 
İbn-i İ shak der ki: el-Kalemmes (Ebrehe'nin mektubuna k ızan) 

Kinaneli, gidip Yemen'de el-Kulleys tap ınağı na girdi ve pisledi... 
Sonra kaçıp memleketine döndü. Bu olay Ebrehe'ye haber verildi ğ i 
zaman bunu kim yapt ı  diye sorunca "Mekke'deki kutsal eve hac eden 
araplardan biri yapm ış  ki kendisi, araplar ı , yaptırdığı m tapınağa hac 
etmeğe sevk edece ğ im hakkındaki sözüme k ızmış  da bu iş i onun için 
yapmış tır. Yaptığı  bu hareketle de tap ınağı n hac edilmeğe değmediğ ini 
anlatmak istemi ş tir," cevab ı  verildi. Bunun üzerine Ebrehe sinirlendi 
ve gidip Mekkedeki kutsal evi yıkmağ a and içti. Bundan sonra Habe ş is-
lere hazırlanmalarını  emrettikten sonra yola ç ı ktı . Beraberinde me şhur 

31 Araplar Muharrem ile Safer ay ına es-Saferan (iki safer ay ı) derler ki bu çeş it olaya 
arapçada ta ğ lib denir. Tağ lib ş umullendirmek manasma gelir ki yanyana söylenen iki şey-
den birisinin ad ını  ötekisine de vermek demektir. Meselâ el-Omeran (iki ömer) tabiri ile 
halife Ebu Bekr ile Ömer ibn-i Hattab kastedilir. El-Kameran (iki ay) kelimesi ile ay ile 
güneş  kastedilir; halbuki güne ş in ad ı  eş -Ş ems'dir. 
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fil de bulunuyordu. Araplar bunu haber al ınca büyük bir felaket 
telakki edip çok korktular. Fakat Allah' ı n kutsal evi olan Ka'be'yi 
yıkmak niyetinde olduğunu iş ittikleri zaman Ebrehe ile sava şmayı  ken-
dilerine düşen ödev bildiler. 

Yemen hükümdar ve e ş rafı ndan Zu Nefr ad ındaki bir adam ortaya 
çıkıp kendi kabilesini ve bütün araplardan kendisine kat ı lanları  Eb-
rehe ile sava şmaya, Allah' ı n kutsal evini korumaya ve Ebrehe'nin onu 
yı kmasına mani olmaya davet etti. Zu Nefr kendisine kat ılanlarla bir-
likte Ebrehe'nin kar şı sına çı ktı , savaş tı  fakat yenildi ve tutsak olarak 
Ebrehe'ye götürüldü. Ebrehe onu öldürmek istedi ise de Zu Nefr 
"Ey hükümdar beni öldürtme belki yan ında kahşı m senin için beni 
öldürtmenden daha iyi olabilir" dedi. Uysal bir adam olan Ebrehe onu 
öldürmedi fakat zincire vurdurarak hapsetti. 

Ebrehe yoluna devam ederek amac ına doğ ru ilerledi. Has'am ka-
bilesi toprakları na geldiğ i zaman Habib oğ lu Nufeyl el-Has'ami, 
Has'am kabilesinin Ş ehran ve Nahis kollar ı  ile arap kabilelerinden ken- 
disine katılanların başı nda olarak Ebrehe'nin kar şı sına çıktı . // Sava ş tı  48 
fakat o da yenilip tutsak olarak Ebrehe'ye götürüldü. Ebrehe Nufeyl'i 
öldürmek istedi ise de o "Ey hükümar beni öldürme Arap ülkesinde 
gittiğ in yerlerde yol göstericin olurum. Has'am kabilesinin Şehran ve 
Nahis kollarının sana boyun e ğmeleri için i ş te iki kolum rehine olsun" 
dedi. Bunun üzerine Ebrehe onu serbest b ıraktı . 

Nüfeyl kılavuz olduğu halde Ebrehe ilerledi. Taif şehri yakınlarına 
geldiğ i zaman Sakif o ğ lu Avf oğ lu Sa'd oğ lu Amr oğ lu Ka'ab oğ lu 
Malik oğ lu Muattıb oğ lu Mes'ud Sakif kabilesinin ileri gelenlerinin ba-
şı nda olduğu halde Ebrehe'nin kat ına vardı . 

Sakirin soy kütüğü Adnan oğ lu Ma'ad oğ lu Nizar oğ lu İyad oğ lu 
Du'miy oğ lu Efsâ oğ lu Yakdum o ğ lu Mansur oğ lu Münebbih oğ lu en-
Nebit o ğ lu Kasiy oğ lu Sakirdir. Ş air Ebu's-Salt oğ lu Umeyye es-
Sakafis şu beyitleri söyler: 

"Keşke kabilem olan İyad bizden uzakla şı p gitmeseydi; yahut, 
sürüleri zayıflasa dahi yurdlar ında kalsalard ı . Bu kabile öyle bir kabile-
dir ki Irak ülkesine hükmeder, yaz ı  iş lerini kendileri yaparlar." / / 49 

Gene ayn ı  ş air şu beyitleri söylüyor : "Ey Lübeyna beni ve soyumu 
sorarsan sana hakikati söyliyeyim. Ben Kasiy'in babas ı  et-Nebit ile 
Yakdum oğ lu Mansur gibi eski adamlar ın soyundanım." 

İ bn-i Hiş am diyor ki: Sakirin soy kütü ğü Adnan oğ lu Maad oğ lu 
Nizar oğ lu Mudar oğ lu Aylan oğ lu Kays oğ lu Hasafe oğ lu İ krime oğ - 
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lu Mansur o ğ lu Havazin oğ lu Bekr oğ lu Münebbih o ğ lu Kasiy oğ lu Sa-
kif'tir. İ lk iki beyitle sonraki iki beyit ş air Ümeyye'nin iki kasidesinde 
geçmektedir. 

İ bn-i İ shak der ki: Sakif heyeti Ebrehe'n ın katına geldiğ i zaman: 
"Ey hükümdar biz senin sözünü tutan ve sana boyun e ğen kölelerini-
ziz. Size kar şı  düşmanlığı mı z yok tap ınağı mız -el-Lât' ı  kast ediyorlar-
sizin kast etti ğ iniz tap ınak değ ildir. Siz Mekke'de bulunan tap ınağ a 
doğ ru gidiyorsunuz. Yan ınıza, sizi oraya götürecek yolgöstericiler kata-
lı m," dediler. Ebrehe de onlara dokunmad ı . 

El-Lât ise Ka'be'ye yap ı ldığı  gibi Sakiflilerin Taif'de sayg ı  göster-
dikleri bir tap ınaktır. İbn-i Hi ş am diyor ki: Dil bilgini Ebu Ubeyde, 
ş air el-Hattab o ğ lu D ı rar el-Fihrrnin şu beytini bana okudu: "Sakif 
kabilesi hüsrana u ğ ramış  ve peri ş an bir halde tap ınakları  Lât'a do ğ ru 
kaçt ılar." Bu beyit şairin birkaç beyti içinde geçmektedir. 

İbn-i İ shak der ki: Sakifliler kendisine Mekke yolunu göstermek 
üzere Ebrehe'nin yan ına Ebu Rigal' ı  katt ı lar. Ebrehe, yan ında Ebu 
Rigal olduğu halde yoluna devam etti ve el-Mugammis mevkiinde ko-
naklad ı . Burada Ebu Rigal öldü. O günden beri Araplar Ebu Rigal' ın 
mezarı nı  ta ş larlar. Halk ın el-Mugammis mevkiinde ta ş ladığı  mezar 
onundur. Ebrehe el-Mugammis mevkiine indi ğ i zaman Habe ş lilerden 

50 Maksud o ğ lu el-Esved adl ı  birini bir süvari birli ğ i ile ileri yollad ı . // 
Bu zat Mekke'ye kadar gidip Kurey ş  kabilesinin sürüleri dahil olmak 
üzere Tihame halk ının sürülerini, bu arada Ha ş im oğ lu Abdülmut-
talib'in iki yüz devesini al ıp getirdi. Abdülmuttalib o zaman Kurey ş  
kabilesinin en ileri geleni ve ba şkan ı  idi. Kurey ş , Kinane ve Huzeyl 
kabileleri ile Ka'be civar ında bulunan diğer kimseler Ebrehe ile sava ş -
mak istedilerse de ba ş a çı kamıyacaklar ını  anlad ılar ve bu i ş ten vaz 
geçtiler. 

Ebrehe Hunata el-Himyerry:. Mekke'ye göndererek "Git şu şeh-
rin ba ş kanı  ve ileri geleni olan zat ı  bul ve kendisine ş öyle söyle: -Hü-
kümdar diyor ki ben sizinle sava şmak için değ il ancak şu tap ınağı  
(Ka'be) y ıkmak için geldim. Bana kar şı  gelmezseniz kan ınızı  akıtmak 
istemem. Eğ er o benimle sava şmak istemiyorsa kendisini bana getir, 
dedi. Hunata Mekke'ye girip Kurey ş  kabilesinin ba ş kan ve ileri gele-
ninin kim olduğunu sorunca "Kusay o ğ lu Abdümenaf oğ lu Ha ş im 
oğ lu Abdülmuttalib'dir" cevab ı nı  aldı . Hunata Abdülmuttalib'in yan ı -
na varıp Ebrehe'nin söylediklerini tekrar etti. Abdülmuttalib dedi ki: 
Tanrı  ad ına and içerim ki biz kendisi ile sava şmak istemiyoruz. Zaten 
buna da gücümüz yetmez; bu tap ınak Allah'ın kutlu evidir. Ayn ı  za- 
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manda O'nun sevgilisi İ brahim'in tap ınağı d ır. -Yahut ta bu anlamda bir 
ş ey söylemi ş tir- Tanrı  bu tapınağı  korursa kendi evini ve kutlu tap ınağı -
nı  korumu ş  olur; yoksa onu korumaya bizim gücümüz yetmez." Bunun 
üzerine Hunata Abdülmuttalib'e: "Öyle ise benimle birlikte hükümda 
rın yanına gel; çünkü seni yan ına götürmem için bana emir vermi ş ti" 
dedi. 

Abdülmuttalib yan ında oğulları ndan baz ıları  bulunduğu halde 
Hunata ile birlikte gitti. Orduga'ha ula ş tığı  zaman dostu olan Zu Nefr'in 
nerede oldu ğunu sordu ve hapis olduğu yere giderek: "Ey Zu Nefr! 
Ba şı m ı za gelen bu belada bize bir iyili ğ in dokunmaz m ı  ?" dedi. Zu 
Nefr: "Kendisini sabah veya ak ş am öldürece ğ ini beklediğ i bir hü-
kümdarın elinde tutsak bulunan bir adam ın ne gibi bir faydas ı  olabi- 
lir. Ba şı nıza gelen bu belada benden bir fayda bekleme // ancak filin ba- 51 
kıcı sı  olan Uneys dostumdur ona haber yollay ıp senin hakkında tav- 
siye edeceğ im ve senin kıymetini onun yan ı nda yükselterek hüküm-
darın kat ı na çıkman için izin almas ı nı  isteyeceğ im. Sen hükümdara 
istediğ ini söylersin Uneys de elinden gelirse hükümdar ı n katında sana 
ş efaat eder," cevab ını  verdi. Abdülmuttalib : "Bu kadar ı  da 'yeter" 
cevabını  verdi. Zu Nefr Uneys'i ça ğı rtı p kendisine ş öyle dedi: "Abdül-
muttalib Kurey ş  kabilesinin ba ş kanıdır ve Mekke kafilelerinin sahibi-
dir, ovada halk ı  dağ  ba ş larında hayvanlar ı  doyurur. Hükümdar iki 
yüz devesini alm ış , hükümdarın katına çıkması  için kendisine izin al 
ve elinden geldi ğ i kadar yard ım et" Zu Nefr de : "Olur yapar ım" ce-
vab ını  verdi. 

Uneys Ebrehe ile konu ş arak dedi ki: "Ey hükümdar! İş te Kureyş  
kabilesinin ba şkan ı  kap ında bekliyor. Kat ına çıkmak için izin istiyor. 
Kendisi Mekke kafilelerinin sahibidir. Ovada halk ı , dağ  baş larında hay-
vanları  doyurur. Katına çıkmas ına izin ver. Iste ğ ini bildirsin ona iyi-
lik et." Bunun üzerine Ebrehe izin verdi. 

İ bn-i İ shak sözüne devamla der ki: Abdülmuttalib çok güzel, çok 
yakışı klı  ve büyük bir adamd ı . Ebrehe onu gördü ğü zaman saygı  gös-
terdi, ağı rladı  ve kendisinden daha a şağı  bir yerde oturtmak istemedi; 
ayn ı  zamanda Habe ş lilerin Abdülmuttalib'i hükümdarlar ının tahtmda 
oturmuş  görmelerinden de çekindi. Bu dü şüncelerle Ebrehe taht ından 
inerek kilimin üstüne oturdu Abdülmuttalib'e de yan ında yer gösterdi; 
sonra tercüman ına dönerek: "Ona sor bakal ım istediğ i ne imi ş  ?" 
dedi. Tercüman bu sözleri Abdülmuttalib'e bildirdi ğ i zaman o : "Hü-
kümdar iki yüz devemi alm ış  arzum bu develerin geri verilmesidir" 
dedi. Tercüman bunlar ı  hükümdara anlattığı nda hükümdar: "Ona 

33 



şunları  söyle: seni gördüğüm zaman be ğenmi ş tim sonra konu ş tuğun 
zaman gözümden dü ş tün. Sen, aldığı m iki yüz deve hakk ında konu şup; 
senin ve babalar ının dininde kutlu say ılan ve benim yıkmak için geldi-
ğ im tapınak hakkında konu şmad ın," dedi. Bunun üzerine Abdül-
muttalib : "Ben develerin ;ahibiyim. Tap ınağa gelince onun da koruyu-
cusu ve bir sahibi vard ır" deyince hükümdar : "dediğ in o sahibi onu ba-
na kar şı  koruyamiyacaktır" dedi. Abdülmuttalib ise : "o senin bilece ğ in 
bir şey" cevab ını  verdi. 

Bilgi sahibi olan baz ı larının anlatış ma göre Ebrehe Hunata'n ın ara- 
52 cı lığı  ile // Abdülmuttalib' ı  istediğ i zaman Bekr kabilesi ba şkan ı  olan 

Kinane o ğ lu Menat oğ lu Bekr oğ lu Duil oğ lu Adiy oğ lu Nufase oğ lu 
Ya'mur ile Huzeyl kabilesi ba şkanı  olan Vâsile o ğ lu Huveylid Huzell 
de Abdülmuttalib ile birlikte Ebrehen'nin kat ına çıkmış lar. Heyet 
Ebrehe'ye, kendilerini b ırak ıp döndüğü ve tap ınağı  (Ka'be) y ı kmaktan 
yaz geçtiğ i takdirde kendisine Tihame ülkesi mahsulünün üçte birini 
vereceklerini söylemi ş  ise de Ebrehe bunu kabul etmemi ş . Bu son olay ın 
cereyan edip etmedi ğ ini ancak Allah bilir. Di ğer taraftan Ebrehe ev-
velce almış  olduğu Abdülmuttalib'e ait develeri geri verdi. Heyet 
Ebrehe'nin kat ından çıktığı  zaman Abdülmuttalib dosdo ğ ru Kurey ş -
lilere gidip haber verdi. Ebrehe ordusunun yapaca ğı  zarardan kurtul-
malar ı  için Mekke'den dış arı  çıkıp dağ  ba ş larına ve kuytu yerlere 
sığı nmalarını  emretti. Bundan sonra Abdülmuttalib Ka'be kap ı sının 
halkasim tuttu. Kurey ş  kabilesinden baz ı  kimseler de onun yan ına ge-
lerek Tanrı 'ya yalvarmaya ve Ebrehe'ye kar şı  yard ım dilemeğ e ba ş la-
dı lar. Abdülmuttalib Ka'be kap ı sının halkasına yapış mış  bir halde şu 
beyitleri söylüyordu: "Ey Tanr ım bir kul dahi evini bark ım korur; 
Sen de kendi evini koru. Yar ın onlar ı n haçı  ve kuvveti Senin kuvvetine 

53 	üstün gelmesin." // 

(Vakı di şu üçüncü beyti ilâve ediyor): "Ey Tanr ı m eğer kıblemizi 
onlardan korumazsan kendin bilirsin." 

İbn-i Hi ş am diyor ki Abdülmuttalib'e atfedilen beyitlerden ancak 
bu üçü gerçek olarak onundur. 

İbn-i İ shak der ki: Ş air Kusay o ğ lu Abdüddar oğ lu Abdümenaf 
oğ lu Haş im oğ lu Amir oğ lu ikrime de şu beyitleri söylemi ş : "Ey Tan-
r ım boyunlarında boncuklar bulunan develeri al ıp giden Maksud 
oğ lu Esved'i kahret. Esved, serbestçe otlamalar ı  gereken bu develeri 
Hıra, Sebir dağ ları  arasında ve çöllerde hapsetti. Sonra onlar ı  kara 
suratlı  kâfir yabanc ılara verdi. Ey Tanr ım onu kahret ki sana hamd 
edelim. 
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İbn-i Hiş am diyor ki: Ş aire atfedilen beyitlerden gerçek olarak 
ancak bunlar onundur. 

İ bn-i İ shak der ki: Bundan sonra Abdülmuttalib Ka'be kap ı sının 
halkas ını  bıraktı  ve Kureyş  kabilesinden yan ında bulunan kimselerle 
birlikte dağ  baş larına çıkıp oralara s ığı narak Ebrehe'nin Mekke'ye 
girdiğ i takdirde ne yapaca ğı nı  beklemeye ba ş ladılar / / 54 

Ertesi gün Ebrehe Mekke'ye girmek üzere haz ırlandı . Filin hazı r-
lanmasını  ve ordunun savaş  nizam ına girmesini emretti. Filin ad ı  Mah-
mud idi. Ebrehe tap ınağı  yıkıp sonra Yemen'e dönmeyi kararla ş tırmış -
tı . Fili Mekke'ye do ğru yönelttikleri zaman Habib o ğ lu Nüfeyl Has'ami 
yanına gelip kulağı nı  tutarak: "Çök Mahmud yoksa geldi ğ in yoldan 
sağ  salim dön; sen Allah' ın kutlu memleketindesin" dedi ve ayr ı ld ı . 
Bunun üzerine fil çöktü Habib o ğ lu Nufeyl ise ko şarak dağa çıktı . 
Habe ş liler fili kalkmas ı  için döğdülerse de kalkmadı . Tekrar kalkmas ı  
için başı na balta ile vurdularsa da gene kalkmad ı . Karnının altına ucu 
sivri sopalar dürtüp kanatt ıkları  halde bile kalkmadı . Nihayet fili 
Yemen tarafına çevirdiler ko şmaya baş ladı ; Suriye taraflarına çevirdik-
leri zaman da ko ş tu; doğuya doğ ru sürdüler yine ko ş tu, Mekke'ye do ğ ru 
döndürülünce çöküverdi. Bundan sonra yüce Tanr ı  Habe ş  ordusu 
üzerine deniz tarafından kırlangıça benzeyen ku ş lar yollad ı . Her kuş  
biri ağzında ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut veya mercimek 
taneleri büyüklüğünde üçer çakıl taşı  taşı yordu. Taş ların değdiğ i her 
asker ölüveriyordu. //Bu ta ş lar Habe ş lilerin hepsine de ğmedi. Kurtulan- 	55 
lar geldikleri yoldan kaçt ılar; kaçarken Yemen yolunu kendilerine gös-
termek için Habib o ğ lu Nüfeyl'i arıyorlardı . Nufeyl Allah' ı n Ha-
be ş lilerin üzerine indirdi ğ i belâyı  gördüğü zaman şu beyti söylemi ş  : 
"Nereye kaç ıyor sunuz ? Sizi kovalayan Tanrı 'd ı r; Eşrem ise yenilmi ş - 
tir yenmiş  değ ildir." 

İbn-i Hi şam diyor ki: Bu rivayette geçen "yenmi ş  değ ildir" sözü 
İbn-i İ shak'tan baş kası  tarafından anlatı lmış tı r. 

İ bn-i İ shak der ki: Ş air Nufeyl gene bu konuda şu beyitleri söyle- 
mi ş  : 

"Ey Rüdeyne sana bizden selam olsun. Biz senin kendinle sabaha 
karşı  eğ lenmi ştik. Geceleyin sizden biri ate ş  almak için bize gelmi ş ti, 
fakat alamad ı . Ey Rudeyne sen Muhassab ( ,,--. 1 ) yakınında gördük-
lerimizi görseydin -ki göremezsin- beni ho ş  görür oradaki halimi be-
ğenir ve olan şeyler arkas ından üzülmezsin. Gökte ki ku ş ları  gördüğüm 
zaman Allah'a şükrettim ve onlar ın attığı  ta ş ların bizim üzerimize dü ş - 
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mesinden korktum. Sanki Habe ş lilerin benden alacaklar ı  varmış  gibi 
herkes Nufeyl'i soru ş turuyordu." 

Habe ş liler her yolda dü ş erek ve her su ba şı nda ölerek yollar ına 
devam ettiler. Bir ta ş  da Ebrehe'ye değdi. Habe ş liler, onun parmaklar ı  

56 birer birer dü ş tüğü halde beraberlerinde götürdüler. //Parma ğı ndan her 
biri dü ş tükçe arkas ından irinle kan ak ıyordu. Böylece onu bir ku ş  yav-
rusu gibi (yani peri ş an bir halde) San'a'ya kadar getirdiler. Söyledikleri-
ne göre Ebrehe öldü ğünde göğ sü yarı lmış  yüreğı  dış ar ı  çıkmış tı . 

İbn-i İshak der ki: Utbe o ğ lu Ya'kub şunların kendisine söylendi-
ğ ini bana anlatt ı : Kızam ıkla çiçek hastal ıkları  Arap ülkesinde ilk defa 
olarak o y ı l görüldü. Üzerlik otu (Harmel')in ac ı  cinsleri, Ebu Cehil 
karpuzu ve Tigale ( U şer — ) bitkilerinin ac ı  cinsleri de yine ilk 
defa olarak Arap ülkesinde o y ıl yeti şmiş tir. 

İbn-i İ shak der ki: Yüce Tanr ı  Muhammed'i peygamber olarak 
seçtiğ i zaman Kurey ş  kabilesine ihsan etti ğ i nimetler aras ında soyla-
rının devam etmesini temin için Habe ş  tehlikesini üzerlerinden gider-
diğ ini de saymaktad ır. Kutlu ve yüce Tanr ı  ş öyle diyor: "Görmedin mi 
Tanrın filli orduya ne yapt ı . Onların yaptıkları  hileleri hükümsüz 
kılmadı  mi? Onların üzerine ebabil ku ş ları  yolladı . O kuş lar filli ordu 
üzerine ta ş laşmış  balçıktan ufak ta ş lar att ı lar. Bununla onlar ı  kurt 
yemiş  yaprağa döndürdü." Ve gene Tanrı  ş öyle diyor: "Kurey ş 'ın 
rahat ve sayg ıya na ıl ve kış  ve yaz seferlerinde sald ırmadan korun-
muş  ve müsterih olmalar ı  için (Tanr ı  filli orduyu mahvetti ğ i gibi hal-
ka da saygı  telkin etti) onlar bu evin (Beytin) Tanr ı 'sı na ibadet etsinler. 
O Tanrı  ki onları  açlıktan doyurdu ve korkulardan uzak tuttu." Yani 
Tanrı  içinde bulundukları  hal ve durumlar ı  değ işmesin diye onlar ı  bu 
tehlikeden kurtarm ış tır. Çünkü Tanrı  -kabul etselerdi- onlar ın iyili- 
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	liğ ini istiyordu. / /(Burada yukardaki iki surede geçen baz ı  kelimelere 
ait olup asıl konu ile ilgisi olmayan dil aç ıklamaları  geçilmiStir ) 

İ bn-i İ shak der ki: Ebu Bekir'in o ğ lu Abdullah Zurare oğ lu Sa'd 
oğ lu Abdurrahman k ızı  Amre ( 	) yolu ile Ai şe'den " naklen şun- 
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	ları  anlattı : //"Ben fili süren kimse ile bak ıcı sını  Mekke'de gözleri kör, 
ayakları  kesik bir halde halk aras ında dilenirken gördüm. 

Fil Hakk ında Söylenen Ş iirler 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  Habe ş lileri Mekke'den geri çevirip ba ş -
larına bu belayı  ge+irdiğ i zaman Araplar Kurey ş  kabilesine sayg ı  gös- 

32 Hazret-i Peygamber 'in kar ısı  ve Ebu Bekir'in k ızı . 

36 



terip ş öyle demeğe baş ladılar: Bunlar Tanr ı 'nın yakınlarıdırlar. Tanrı  
onları  korudu ve düşmanların ın ağı rlığı n+ üzerlerinden giderdi. Bu ko-
nuda ş iirler de söylediler. Bu ş iirlerde Tanrı 'nın Habe ş lilere yaptığı , 
Kureyş  kabilesini onların zulmünden koruduğu anlatılmaktad ı r: 
Meselâ Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Kâ'b oğ lu Husays oğ lu Amr 
oğ lu Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Adiyy oğ lu Kays oğ lu Adiyy oğ lu 
Ziba'ra (<sAJI) o ğ lu ş air Abdullah şu beyitleri söylemi ş tir: "Mekke'-
den uzakla şı p gittik ki bu şehrin haremine ta eskiden beri göz dikil-
memi ştir. Bu şehir kutlu k ı lındığı  zaman Ş i'ra yıldızı  yaratılmamış tı . 
Halk aras ında hiçbir kudret sahibi ona sald ıramamış tı . Bu şehir hak-
kında ordunun komutan ına sor. Ba şı na gelenleri anlats ın. Bilen kim-
se bilmeyenlere muhakkak bunlar ı  anlatacakt ır. 60.000 ile geldiler; 
bunlar yurtlar ına geri dönemediler. Döndükten sonra hasta olan kimse 
(Ebrehet'ül-E şrem) de ya şamadı. // 60 

Eski zamanlarda bu şehirde onlardan (Habe ş lilerden) önce Ad ile 
Cürhüm kabileleri ya şamış lar. Tanrı  da yukarıdan onu hep korur. 

Adı  Sayfi olup Ensarm Hatm koluna bağ lı  bulunan Eslet oğ lu 
şair Ebu Kays bu konu hakk ında şu beyitleri söylemiştir: "Habe ş lile-
rin filli sava şı nda olanlarda O'nun (Tanr ı 'nın) iş idir. Habe ş liler fili her 
defa sürmek istedikleri zaman o otururdu: ucu sivri de ğneklerle kar-
nına dürttüler, burnunu yırttılar ona uzun ve sivri b ıçaklarla vurup 
sırtını  yaralad ılarsa da o yine de gitmedi ve Yemen'e do ğ ru kaçtı . Ora-
dakilerin hepsi hüsranla geri döndüler. Tanr ı  üzerlerine ta ş  yağdırdı  ve 
onları  cüceler gibi yo ğurup ezdi. Din bilginleri onları  dayanmağa kış -
kırtıyorlardı  fakat onlar koyun gibi meliyorlard ı ." 

İbn-i Hişam diyor ki: Ş air Ebu Kays' ın soy kütüğü ş öyledir: Evs 
oğ lu Malik oğ lu Mürre oğ lu Amire oğ lu Kays oğ lu Zeyd oğ lu Vail 
oğ lu Cuşem oğ lu Eslet oğ lu Sayfi. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Bu beyitler ş airin bir kasidesinden al ı nma-
dın Bu kasidenin şair Umeyye b. Ebi's-Salt' ın olduğu da söylenir. 

İbn-i İ shak der ki: Yine ş air Eslet oğ lu Ebu Kays şu beyitleri söy-
lemi ştir :// 61 

"Haydi kalkın Tanrı 'ya dua edin Aha ş ip dağ ları  (bu ad Mekke 
ve Mina dağ larına veriliyor) aras ı nda bulunan kutlu tapınağı n duvar-
larına el yüz sürün . Bölükler komutan ı  Ebu Yeksum ile yap ılan savaş  
gününden bu tap ınak hakk ı nda size büyük bir tecrübe kalm ış tır. 
Bu komutanın addarı  ovaları , yayalar ı  dağ  baş larını  kaphyordu. Ar ş  
sahibi Tanrı 'nın yard ı mı  size eri ş tiğ i zaman Tanr ı 'nın askerleri toz 
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toprakla onlar ı  çevirdiler; bunun üzerine geri dönüp h ızla kaçt ılar ve 
Habe ş lilerden ancak bir kaç bölük yurtlar ına dönebildi." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ebu Zeyd'ül-Ensari ş airin şu sözünü bana 
söyledi: "Yayalar' da da ğ  baş larını  kaplıyordu." 

Bu beyitler Ş air Ebu Kays' ın bir kaSidesinden al ınmış tır. Bu ka-
sideyi inş aallah s ı rası  gelince söyleyece ğ im. 

Ebu Yeksum ile Ebrehe kast ediliyor. Çünkü bu onun lâkab ı  idi. 

İbn-i İ shak der ki: Abdülmuttalib o ğ lu Ebu Talip oğ lu Talip te gene 
fil olayı  hakkında şu beyitleri söylemi ş tir : "Dahil sava şı nda olanları  ve 
Ebu Yeksum'un yolu dolduran ordusunun ba şı na gelenleri bilmiyor 
musunuz? Kendisinden ba ş ka Tanrı  olmayan Tanr ı 'nın korumas ı  ol-
masayd ı  ş imdi siz sürülerinizi koruyamazd ınız " 

İbn-i Hi ş am diyor ki: "Bu iki beyit ş airin Bedir sava şı  hakkında 
yazdığı  bir kasideden al ı nmış tır. Bu kasideyi s ırası  gelince in ş allah ya- 

62 	zacağı m." / / 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Rebia o ğ lu ş air Ebu's-Salt Sakal] fil olay ı  
hakkında şu beyitleri söylemi ş . Ş air bu beyitlerde İbrahim'in dini olan 
Hanifliğe iş aret ediyor. "Tanr ımı zı n varlığı nın belgeleri keskindir. 
Bunları  ancak kâfir olan kimse inkâr eder. Gece ve gündüz yarat ı lmış  
her birinin düzeni ve süresi belli k ı lınmış tı r. Sonra esirgeyici bir Tanr ı , 
ışığı  her tarafa yay ı lmış  güne ş le gündüzü ayd ınlatır. Bu Tanrı  Mugam-
mis adındaki yerde fili çöktürdü ki fil yaral ı  imiş  gibi süründü. Kebkeb 
(.L:5-) dağı ndan dü ş en bir kaya gibi gö ğ sünün üstüne çöküverdi. 
Etrafında Kinde hükümdarlanndan kuvvetli sava ş larda ş ahinler gibi 
saldıran kahramanlar bulunuyordu. Bu kahramanlar fili b ırakı p dağı l-
dı lar ; hepsinin de aya ğı  kırı lmış tı  Haniflik dininden başka her din 
kıyamet gününde Tanrının yanında bat ıldır." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu beyitleri Ebu Rebia o ğ lu Ebu's-Salt o ğ lu 
ş air Umeyyet'üs-Sakafrye de malederler. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ş air Ferezdak, Mervan o ğ lu Abdülmelik 
oğ lu Süleyman' ı  övdüğü, Yusuf oğ lu Haccac' ı  da kötülediğ i şu beyit- 

63 	lerde fili ve onunla birlikte gelmi ş  olan orduyu an ıyor: // 

"Haccac yükseldikten sonra azd ı  ve dedi ki ben merdivenle gök-
lere çıkacağı m. Haccac' ın bu sözü Nuh peygamberin o ğ lunun sözü gi-
bi idi ki bu kimse ş öyle demi ş ti : Ben kendimi su bask ınından koruyacak 
bir dağ a çıkaca ğı m. Tanrı  kutlu ve beyaz tap ı nağı  (Ka'be) korumak için 
yağdırdığı  ta ş ların benzeri bir belâyı  da Haccac' ın bedenine verdi. Bu 
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taş lar fili süren askerlere de ğdi ve onlan yok etti. Halbuki bu askerler 
çok mağ rurdular. Ey hükümdar (yani Abdülmelik o ğ lu. Suleyman), 
yabancı  kâfirlerin ileri geleni fili sürüp geldiğ i zaman kutlu tapınağı n 
muzaffer olu şu gibi sen de muzaffer ol." 

Ş air Ferezdak, Temim o ğ lu Zeyd-i Menat o ğ lu Malik oğ lu Hanzala 
oğ lu Malik oğ lu Dar ım oğ lu Muca ş i' kabilesinden bir kimse olup 
adı  Galip oğ lu Hemmam'dır. Bu beyitler ise şairin bir kasidesinden 
alınmış tır. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Galip oğ lu Luey oğ lu Amir kabilesinden bir 
kimse olan Kays er-Rukayyat o ğ lu şair Abdullah E ş rem lakabiyle anı-
lan Ebrehe ile fil hakk ında ş u beyitleri söylüyor: 

"Fili sürerek gelen E ş rem bu tap ınağ a zarar vermek istedi; fakat 
ordusu yenilmi ş  olduğu halde geri dönüp kaçt ı . Kuş lar ta ş larla bu 
ordunun üzerine sald ırdılar ki, sonunda ordu recm edilmi ş  (ta ş lanma 
cezas ına çarpt ı nlmış ) bir adam haline geldi. Bu tap ınağa hangi ordu 
saldırırsa yenilip ordular aras ında bir yüz karas ı  ile geri döner". Bu 
beyitler şairin bir kasidesinden al ı nmış tır. 

ibn- İ shak der ki: Ebrehe öldü ğü zaman yerine ad ıyla lakab-
landırıldığı  oğ lu Yeksun Habe ş ililerin ba şı na geçti. Yeksun öldü ğü 
zaman ise yerine karde ş i. MesrukYemen'de k ı  Habe ş lilerin ba şı na geçti.// 64 

Seyf bin Zi Yezen'in Ortaya Ç ıkmas ı  ve Vahriz'in Yemen'i 
Ele Geçirmesi 

Yemen halk ı  üzerinde Habe ş  belası  uzayınca Ebu Murre lakabiyle 
de anılan Zu Yezen oğ lu Seyf Himyeri Yemen'den ayr ı lıp Bizans 
Imparatorunun kat ına çıktı . İmparatora içinde bulunduklar ı  beladan 
ötürü ş ikayet etti, Habe ş lileri Yemen'den çı karmas ını , kendisinin bu 
ülkeye hükmetmesini, Bizanshlardan istedi ğ i herhangi bir kimseyi ken-
di adına oraya yollamasını  istedi ve bu suretle Yemen ülkesinin eline 
geçeceğ ini söyledi. Fakat Imparator onun bu iste ğ ini kabul etmedi. 
Böylece Seyf imparatordan istedi ğ ini elde edemedi. 

Seyf bundan sonra İ ran imparatoru tarafından Hiyre'nin ve yakı -
nında bulunan Irak topraklar ının valisi olan Munzir oğ lu Numan'ın 
yanına geldi; Numana da Habe ş lilerden ş ikayet etti. Numan: "ben her 
sene bir defa Sasani imparatorunun kat ına çıkarım. O zamana kadar bu-
rada kal" dedi. Seyf bekledi zaman ı  gelince Numan'la birlikte gitti ve 
onun yardımı  ile Sasani imparatorunun kat ına çıktı . 
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Imparator adeti üzerine tac ının bulunduğu salonda otururdu; 
söylediklerine göre imparatorun tac ı  kocaman bir bu ğday ölçeğ i 
kadar imi ş ; altun ile gümü ş ten yap ı lmış  olan taç, yakut, inci ve zeber-
cet ile süslenmi ş ti. Bu taç imparatorun oturdu ğu taht ın üstünde as ı lı  
idi. Zira öyle olmasayd ı  imparatorun boynu bu tact ta şı yamazd ı . 
Tacın bulundu ğu kı sım bir perde ile ayr ılmış  olup imparator taht ına 
oturup ba şı nı  taca yerle ş tirdiğ i zaman bu perde kald ırıhrdı . İmparatoru 
bu durumda birdenbire gören herkes gayri ihtiyari sayg ı  ile diz çökerdi. 

65 	Zu Yezen o ğ lu Seyf de İ mparatoru bu durumda görünce dize geldi. / / 
İbn-i Hi ş am diyor ki : Ebu Ubeyde bana şunları  anlattı  : Seyf 

imparatorun kat ına çıktığı  zaman ba şı nı  eğmiş  bunun üzerine impa-
rator: "Bu adam avanakt ır ; yan ıma şu koskoca kapıdan girdiğ i halde 
ba şı nı  eğ iyor" demi ş ti. İmparatorun bu sözleri Seyf'in kula ğı na ili ş ince 
"ben bunu içinde bulunduğum s ı kıntıyı  belirtmek için yapt ım; zira 
bu sıkıntı  hiç bir yere s ığ maz". 

İbn-i İ shak der ki : Seyf hükümdara hitaben "ey melik kara kar-
galar memleketimizi kaplad ı " dedi. Hükümdar : "Hangi kargalar ? 
Habe ş liler mi yoksa Sindliler mi ?" diye sordu. Seyf "Habe ş liler" 
cevab ını  verdikten sonra bunun için de bana yard ı m etmeniz ve mem-
leketimin bu suretle hükmünüz alt ına geçmesi için kat ını za geldim" 
diye ilave etti. Hükümdar buna kar şı l ık "memleketin uzakta üstelik 
verimsizdir. Arap ülkesinde bir iran ordusunu tehlikeye sokamam. 
Teklif ettiğ in bu iş e giri ş meye ihtiyacım yok" cevab ını  verdi ve Seyf'e 
10000 tam dirhem mükâfat verdi ve birde güzel bir kat elbise hediye etti. 
Seyf bunlar ı  alip dış ar ı  çıktı  ve aldığı  parayı  halkın üzerine saçma ğa 
ba ş lad ı . Seyf'in bu hareketi imparatora haber verilince imparator ken-
di kendine "bu adamda bir i ş  var" diye dü şündü ve onu tekrar yan ına 
çağı rtarak "verdi ğ im paraları  niçin halkın üzerine saçt ı n" diye sordu. 
Seyf "paray ı  ne yapaca ğı m ki geldiğ im memleketin da ğ ları  altın ve 
gümü ş tür" cevab ını  verdi. Seyf bu son sözleri hükümdarda kendi memle-
ketine kar şı  bir arzu uyand ı rmak için söylemi ş ti. Bu cevab ı  iş itince 
imparator merzbanlar ı nı  toplayıp "Ş u adam ve teklif etti ğ i mesele hak-
kında ne dersiniz ?" diye sordu. Merzubanlar aras ından biri "ey hüküm-
dar hapishanelerinizde öldürülmek üzere haps ettirdi ğ iniz bir sürü 
adamlar var; bunlar ı  yollasan ız iyi olur. Ölürlerse zaten bunu isti-
yorsunuz. Yenip kazan ırlarsa ülken geni ş lemiş  olur" dedi. İmparator 
bu sözler üzerine hapishanelerde bulunan 800 yüz ki ş iyi Seyf'le birlikte 
yolladı . 

İmparator yollad ığı  bu adamlar ın ba şı na Vahriz ad ında birini 
geçirdi. Vahriz ya ş lı  olup asalet ve aile şerefi bak ımı ndan bunların en 
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üstünüydü. Bu birlik sekiz gemi ile engin denize aç ı ldı . Yolda iki gemi 
batt ı  geri kalan altı  tanesi Aden kıyı larına ula ş tı . // 

	
66 

Seyf orada kendi ulusundan toplayabildi ğ i kimseleri Vahriz'in 
birliklerine kattı  ve onlara "ölünceye veya kazan ıncaya kadar birlikte 
omuz omuza çarp ış acağı z" dedi. Vahriz de "hakl ı s ı n doğ ru söyledin" 
cevabını  verdi. Öte yandan Yemen hükümdar ı  Ebrehe o ğ lu Mesruk or-
dusunu toplayıp bunlara kar şı  çı ktı . Vahriz, Habe ş lilerin sava ş  yöntemi-
ni denemek için önce bir o ğ lunu döğü ş e yolladı . Vahriz'in bu o ğ lu 
öldürüldü. Bu yüzden kendisinin Habe ş lilere kar şı  olan öfkesi artt ıkça 
artt ı . Ordular diziler halinde sava ş  düzeni ald ıkları  zaman Vahriz bana 
hükümdarlar ını  gösterin demi ş  askerler "file binmi ş , ba şı na tac ı nı  giy-
mi ş  iki gözü aras ına kırmızı  bir yakut as ı lı  adam ı  görüyor musun?" 
diye sormuş lar, o da "evet görüyorum" demi ş . Askerler "i ş te hüküm-
darlar ı  odur" cevabını  vermi ş lerdir. 

Vahriz "Ona dokunmay ın" dedi. Bundan sonra uzun müddet bek-
lediler. Vahriz " ş imdi hükümdarlar ı  neye binmi ş tir ?" diye sordu. As-
kerler "filden inip ata bindi" dediler. Gene "b ırak ı n dokunmayın" 
dedi. Gene uzun bir müddet bekledikten sonra " ş imdi neyin üstünde-
dir" diye tekrar sordu. Askerler "Attan inip bir kat ıra bindi" deyince 
Vahriz "Eşek oğ lu kat ır (!) kendisi de memleketi de zelil olacakt ır. 
Ş imdi ben ona bir ok ataca ğı m; oku att ıktan sonra onun adamlar ı  
yerlerinden k ımıldamazlarsa size komut verinceye kadar yerlerinizde 
durun. Çünkü bu takdirde att ığı m ok değmemi ş  bo şa gitmi ş  demektir; 
fakat adamlar ının onun etrafında topland ıkları nı  görürseniz sald ırı n 
çünkü o takdirde att ığı m ok hükümdara de ğmiş  demektir" dedi. 

Bundan sonra Vahriz yay ını  kurdu. Söylendi ğ ine göre Vahriz'in 
yayı  çok sert olduğundan onu kendisinden ba ş ka kimse kuramazm ış  
Vahriz sark ık olan ka ş larını  alma bir sarg ı  sardırarak yukar ı  çektirdi 
ve Mesruk'a ni ş an al ı p bir ok savurdu. Ok Mesruk'un iki gözü aras ında 
ası lı  olan yakutu parçalayarak aln ından girip başı nın arka tarafından 
çıktı . Mesruk vurulunca kat ırın üstünden yere yuvarland ı . Habe ş liler 
etrafına ü ş üş tüler. O zaman İ ranl ılar bunlara sald ı rd ı lar. Habe ş liler 
yenildi. Baz ıları  öldürüldü, bir k ı smı  da her tarafa da ğı lıp kaçtı lar. 

Bundan sonra Vahriz, Sana'ya girmek üzere ilerledi, ş ehrin kapı -
sı na ula şı nca: "Bayra ğı m eğ ilmeden geçecektir. Y ı kın şu kapıyı " dedi. 
Bunun üzerine kap ı  yıkıldı  Vahriz'de bayra ğı  dimdik olarak şehre gir-
di. Zu Yezen oğ lu Seyf el-Himyeri bu olay hakk ı nda şu beyitleri 

// 
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"Herkes iki memleketin" birle ş tiğ ini san ıyor. Buna inanan bu-
lunursa bela dahada büyür. Biz hükümdar Mesruk'u öldürüp kumlar' 
kanı  ile sulad ık. Ş imdi halkın hükümdarı  olan Vahriz bir and içecektir. 
O su ile karış tırı lmış  şarap içer ve ganimetlerle esir kad ınlar elde eder." 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Bu beyitler Seyf'in ba şka beyitleri aras ında 
geçmektedir. Bu beyitlerin sonuncusunu Kurra o ğ lu Hallad Sedusi Sa-
lebe oğ lu Kays kabilesinin ş airi A' ş a'n ın bir kasidesi içinde okudu. 
Hallad'dan ba şka ş iir konusunda yetkili olan bilginler bu beyitlerin 
Seyf'in olduğunu kabul etmezler. 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Rebia o ğ lu Ş air Ebu's-Salt es-Sakafi bu olay 
hakkında şu beyitleri söylemi ş tir : İbn-i Hi ş am diyor ki, bu beyitler 
aynı  zamanda Ebu's-Salt o ğ lu ş air Ümeyyeye de atfedilir. "Öç almak 
isteyenler Zu Yezen o ğ lu gibi davrans ınlar. O y ı llarca dü şmanlarına 
denizde pusu kurdu. İ lk defa Bizans imparatoruna gitti fakat ondan 
istediğ ini elde edemedi. On sene sonra da Iran imparatorunun yan ına 

68 	giderek hem kendi nefsini küçük dü şürdü hem de mal ı nı  telef etti. // 

Böylece asil kimseleri al ıp geldi. Gerçekten o acele davrand ı . 
Bu gelen asiller öyle büyük adamlard ır ki, insanlar aras ında e ş lerini 
göremiyorum. Bunlar yüzleri ak, kuvvetli, merzban, okçu tabakasma 
mensup ve ormanlarda arslan yeti ş tiren arslanlard ır. Deve üzerine 
kurulan gölgeliğ in direğ i gibi büyük olan yaylanyla att ıkları  oklar 
değdiğ i kimseleri hemen öldürür. Sen (Yani, Zu Yezen o ğ lu Seyf) 
kara köpekler üzerine arslanlar sal ıverdin. Bu köpeklerden kurtulan-
lar yer yüzünde da ğı ldı lar. Her zaman oturduğun Gumdan sarayında 
taht ına dayanm ış  yanında taç olduğu halde kana kana içki iç ve kurula 
kurula gez dola ş . Çünkü dü şmanlar öldürüldüler. Ş an ve ş eref i ş te bu 
gibi iş ler yapmakt ı r. Yoksa su ile kar ış tı rılmış  iki bardak süt içip sonra 
gidip işemek değ ildir." 

İbn-i Hişam diyor ki: İbn-i İ sak' ı n yazdığı  beyitlerden do ğ ru olan-
ları  bunlardır. Ancak son beyit olan " Ş an ve ş eref bu gibi i ş leri yapmak-
tır" beyti ş air Nabiga el-Ca'di'ye de atfedilir Bu şairin adı  Kays o ğ lu 
Abdullah o ğ lu Hibban'd ır. Kabilesi Havazin o ğ lu Bekr o ğ lu Muaviye 
oğ lu Sa'saa oğ lu Amir oğ lu Rebia o ğ lu Kâ`b oğ lu Ca'de kabilesidir. 
Bu beyit ad ı  geçen şairin bir kasidesinden al ınmış tı r. 

İbn-i İ shak der ki: Temim kabilesinden Zeyd o ğ lu ş air Adiy el-
Hiri gene bu olay hakk ında şu beyitleri söylemi ş tir : - İbn-i Hi şam di-
yor ki, bu ş air Temim oğ lu Zeyd-i Menad oğ lu İmru'ul-Kays kolun- 

33 Yani Yemenle Habe ş istan. 
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dandır. Diğer bir söze göre de ş air Adiy Hire İ badilerdendir. - "San'ay ı  
mükâfatlan bol olan hükümdarlar idare ederlerdi. Bu ş ehri kuran 
evlerini bulutlara kadar yüce yapm ış . Yüksek odalar ı  mis kokar; bu ş e-
hir dü şmana kar şı  geçilmez da ğ larla çevrilidir ; bayku ş  sesleri kaval 
seslerine yank ı  verir. / / Kader bu şehre asil okullardan ve atl ı  alaylardan 70 
meydana gelen bir orduyu yöneltti. Bu ordunun arkas ından ölüm yüklü 
katı r ve e şekler geliyordu. Yemen ileri gelenleri kalelerden bu ordunun 
yeşil bölüklerini görünce Habe ş lilere ve Yeksum'un adamlar ı na sal-
dınn kaçamnı  bı rakmay ın diye bağı rdı lar. O gün dillere destan olan bir 
savaş  oldu ve temelleri sa ğ lam bir saltanat y ıkı ldı . Ve böylece Zura-
fenin yerine arslan geçmi ş  oldu. Eh! Hain günlerin getirdikleri acaiplik-
ler pek çoktur. Asil Tubba' okullar ı ndan sonra bu şehre merzubanlar 
yerle ş tiler." 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu beyitler ş airin bir kasidesinden al ınmış tır. 
Ebu Zeyd el-Ensari Mufattal el-Dabbiden naklen şairin şu mısralarını  
da bana söyledi: "Habe ş lilere ve Yeksum un adamlar ına sald ırın." 

Kâhin Satih'in ".... ondan sonra Zu Yezen o ğ lu İ rem gelecektir. 
Aden tarafından çıkıp ounlardan "Yani Habe ş lilerden" Yemen'de hiç 
kimse bırakmıyacakt ı r". Ve Kâhin Şı kk'ın "... O alçak ve a ş ağı  olmayan 
bir delikanl ıdır. Zu Yezen sülalesinden olup onlara kar şı  çıkacakt ır". 
Sözlerinin yorumu i ş te bu olayd ır. / / 71 

Yemen'de İranl ı lar ın Sonu 

İbn-i İ shak der ki : Vahriz ile İ ranlılar Yemen'de kalıp yaşadılar. 
İş te bu Iranlı  ordunun Yemendeki kal ıntılarından ş imdi Yemen'de 
bulunan ve Ebnâ (okullar) ad ıyle tanınan topluluk türemi ş tir. Eryat' ın 
Yemen'e giri ş i ile İranlı ların Ebrehe o ğ lu Mesruk'u öldürüp Habe ş lileri 
Yemenden ç ıkardıkları  zaman aras ından 72 yı l geçmiş tir. Bu süre 
içinde Ha,be ş lilerden Yemen'e 4 vali hükmetmi ş tir. Bunlar Eryat, Eb-
rehe, Ebrehe o ğ lu Yeksum ve Ebrehe o ğ lu Mesruk'tur. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Vahriz ölünce Iran imparatoru Yemen 
valiliğ in Vahriz'in oğ lu Merzban' ı  atad ı . Bu ölünce o ğ lu Teynucan 

) ı , o da ölünce bunun (Teynucan' ın) oğ lunu, sonra bunu i ş in- 
den atıp yerine Bazan' ı  atadı . Tanrı  elçisi Muhammed, Tanr ı  tarafı ndan 
yollamncaya kadar Bazan Yemen'de valilik etti. Zühri'nin şunları  söy- 
diğ i kulağı ma ili ş ti: Iran hükümdar ı  Bazan'a "i ş ittim ki Kureyş  kabi- 
lesinden bir adam Mekke'de ortaya ç ık ı p Peygamber olduğunu iddia 
ediyormu ş . Ona git tövbe etmesini söyle. Tövbe ederse ne alâ, yoksa ba- 
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şı n ı  kesip bana yolla" diye mektup yazm ış . Bazan imparatorun bu mek-
tubunu Tanr ı  elçisi Muhammed'e yollad ı . Peygamber Muhammed'de 
buna kar şı lık Bazan'a "Tanr ı , imparatorunun falan ay ı n falan gününde 
öldürülece ğ ini bana vaad etti" diye yazd ı . 

Bazan, Peygamberin mektubu eline geçince bakal ım ne olacak diye 
bekledi ve kendi kendine "e ğ er bu adam peygamber ise dedikleri do ğ -
ru çıkacaktir" diye dü şündü . Gerçekten Tanr ı , Peygamberin bildirdi-
ğ i günde Iran imparatorunu öldürttü. 

İ bn-i Hişam diyor ki: imparator, o ğ lu Ş irevehy (Ş iruye) eliye öl-
dürüldü. H ıkk ( ) o ğ lu ş air Halit Ş eybani imparatorun öldürülmesi 
hakkında şu iki beyiti söylemiş tir : "Et parçalar ı  gibi o ğulları  kılıçlarla 

72  imparatoru parçalad ılar. // Felaketler onun ba şı na kötü bir gün ge-
tirdi. Her şeyin biteceğ i bir vakit vard ı ." 

Zuhri demi ş  ki: Bazan imparatorun ölüm haberini al ınca kendi-
sinin ve yanında bulunan İ ranlıların islam olduklar ın ı  Peygamber 
Muhammed'e bildirdi. Bazan' ın gönderdiğ i Iranlı  elçiler Peygambere 
"Ey Tanrı  elçisi! Biz soy bak ımından kime bağ lanacağı z" diye sordular. 
Peygamber: "Siz bizdensiniz. Bize yani Peygamber ailesine (ehl-i Beyt) 
bağ lanacaks ınız," cevab ını  verdi. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Zuhri'nin ş öyle dediğ i kulağı ma geldi: 
"İş te bu sebepten dolay ı  da Peygamber -Selman (Selman- ı  Farisi) 
bizden yani peygamber ailesindendir demi ş tir." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Kâhin Satih "Yüce Tanr ıdan kendisine va-
hiy gelecek olan temiz bir Peygamberdir...", Kâhin Şı kk "Hayır bu 
egemenlik, Tanr ı  tarafından gönderilmi ş  bir elçi ile sona erecektir. 
Bu Tanrı  elçisi do ğ ru din ve fazilet ehlinden olup hak ve adaletle gele-
cektir. Egemenlik kıyamet gününe kadar bu Peygamberin milletinin 
elinde kalacakt ır" sözleriyle i ş te bu Tanrı  elçisini kasdetmi ş tir. 

İbn-i İ shak der ki: Söylediklerine göre Yemen'deki bir ta ş  üstünde 
ta eski zamanlarda şu dört soru ve cevaplar ı  yazılmış  • "-Zimar' ın ege-
menliğ i kime aittir?- iyi olan Himyerlilere aittir. Zimar' ı n egemenliğ i 
kime aittir? Kötü Habe ş lilere aittir. Zimar' ın egemenliğ i kime aittir? 
Hür İ ranl ılara aittir. Zimar' ın egemenliğ i kime aittir ? Tüccar olan Ku-
reyş  kabilesine aittir. 

Zimar ( 	) ise Yemen veya San'aya denir. 

İ bn-i Hişam diyor ki: Yunus'un bana söyledi ğ ine göre Zimar 
73 	Kabilesi Zemar okunmal ıd ır. // 
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İbn-i İ shak der ki: Kâhin Satih ile Kâhin Şı kk'ın söylediklerinin 
yerine geldiğ i hakkında Sa'lebe o ğ lu Kays kabilesinden Ş air A' ş a şu 
beyiti söylemi ş : "İ ki gözü olan hiç bir kimse onun gördü ğü gibi iyi 
göremez. Nitekim ez-Zi'bi de söyledi ğ i zaman do ğ ru söylemi ş ti. Arap-
lar Satih'i Zi'b kelimesine nisbetle ez-Zi'bi lakabiyle anarlard ı ; çünkü 
o Zi'b oğ lu Mazin oğ lu Mesut oğ lu Rebia oğ lu Satihd ır. 

İ bn-i Hi şam Diyor ki: bu beyit ş airin bir kasidesinden al ınmış t ı r. 

El-Hadr Kalesi Melikinin Hikayesi 

İbn-i Hişam diyor ki: Cennat veya Kfife halk ının bazı  soy bilgin-
lerinden naklen Halit o ğ lu Kurre o ğ lu Hallât es-Sedusi bana şunları  
anlatt ı : el-Munzir o ğ lu Numan ve Had ır meliki Satiru'nun torunla-
rındandır. Hadr ise Fırat nehrinin k ıyı sında bulunan bir şehir kadar bü-
yük bir kale idi. Ş air Zeyd o ğ lu Adiy bu kaleyi şu beyitlerinde anlatm ış tı . 
el-Had ır kalesinin sahibi onu yaptırdığı  zaman Dicle ve Habur nehir-
leri boyları , vergileri kendisine getiriliyordu. O bu kaleyi mermerden 
yaptırıp kireçle s ıvatmış tı . Bu kale o kadar yüksekti ki bu yüksek-
liğ inde tepesine ku ş lar yuva yap ıyordu. Buna rağmen ölüm bu hü-
kümdardan çekinmedi, hükümdar öldü egemenli ğ i uçup gitti, kapı-
sında kimse kalmad ı. // 74 

İbn-i Hi şam diyor ki: Bu beyitler şairin bir kasidesinden al ınmış -
tır. Ş air Ebu Duvat İyadi de Hadır kalesini şu beyitinde anlatm ış tır: 
"Ölümün Hadr kalesinden sallan ıp bu kale halkının sahibi olan Sati-
run'un ba şı na indiğ ini gördüm." bu beyit ş airin bir kasidesinden al ın-
mış tır. Kaside Halef el-Ahmer ile Hammad er-Raviye'ye de mal edilir 

İ ran imparatoru Zu'l-Ektaf Sabur vaktiyle Hadr meliki Sati-
run'a sald ırmış  ve onu iki yı l kuşatmış , bir gün Satiru'nun k ızı  kalenin 
üzerinden bak ıp Saburu ipekliler giyinmiş  ve başma zebercet, yakut 
ve inci ile süslü bir taç geçirmi ş  olduğu halde görmüş tü. Sabur yakı -
şı klı  idi. Satirun'un kızı  ona şu haberi yollad ı : "Hadr kalesinin ka-
pusunu sana açarsam beni al ır mı sın ? Sabur "evet" diye haber yollad ı . 
Akşam olunca Satirun sarho ş  oluncaya kadar içti. Zaten o ay ık uyu-
mazdı . Kızı  Hadr kalesini anahtarlar ını  başı nın altından alıp Sabur'a 
gönderdi. Sabur kap ıları  açıp içeri girdi. Satirun'u öldürdü, kaleyi ta-
lan ettirip y ıktı , kızı  beraber götürüp onunla evlend ı . Bir gün k ız yata-
ğı nda yatarken uykusuz kal ıp yatakta kıvranmağa baş ladı . Sabur mum 
isteyip yata ğı n aratt ı . Yatakta bir Murt a ğacı  yaprağı  bulundu. Bunun 
üzerine Sabur k ı za -uykunu kaç ıran bu mu? diye sorunca k ız -evet dedi. 
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Sabur -Peki baban seni nas ıl bir yatakta yat ınrdı  ? dedi. Kız-altıma di-
bac kuma şı ndan dikilmi ş  yatak serdirir bana ipekli kuma ş lardan ya-
pı lmış  elbiseler giydirirdi, beyin yedirirdi ve içki içirirdi, dedi. Sabur 
kı za -babanın sana gösterdi ğ i bu sevgi ve özenin kar şı lığı nı  kalenin a-
nahtarlann ı  babanın dü şmanına teslim etmekle mi verdin? Buna benzer 
bir ihaneti bana kar şı  da daha kolayca yapabilirsin dedikten sonra a-
damlarına kızın saçlarını  bir at kuyruğuna bağ lamalarını  emretti. 
Bundan sonra ata bir k ırbaç vurulup kızı  sürükledi ve parça parça 
olup öldü. Sa'lebe oğ lu Kays kabilesinden şair A' ş a bu olay hakkında 

75 	şu beyitleri söylemi ş tir : / / 
"Hadr kalesi halkının mutluluk içinde ya ş adıklarını  görmedin 

mi ? Böyle olmakla birlikte mutluluk içinde hayat süren bu ya ş ayışı nı  
sonuna kadar götürebilir mi? Ş ahpur askerleriyle bu kalenin etrafında 
iki yı l kalıp kazmalarla onu y ıkmağ a çal ış tı . O Tanrı sına dua ettiğ i za-
man duasına kabul etti ve öç almad ı ." Bu beyitler ş airin bir kasidesinden 
alınmış tı r. 

Ş air Zeyd o ğ lu Adiy, gene bu olay hakk ı nda şu beyitleri söyle-
miş tir : "Hadr kalesinin üzerine büyük bir felaket çöktü. Bu k ız kale 
burçlarındaki gözcüler dald ığı  zaman babas ını  esirgemedi, ona duru ve 
temiz içki ile ş arap içird ı . Bunları  içen şa şı rmaz mi? Hükümdann ken-
siyle evlenece ğ ini sanarak o gece babas ını  ona teslim ett ı . Sabah olunca 

76 bu gelin kızın nasibi boynundan akan kanları  oldu. // Hadr kalesi y ıkılıp 
yağma edildi, içindeki ş eylerde yak ı ldı ." Bu beyitler ş airin bir kasi-
desinden al ınmış tı r. 

Maad Oğ lu Nizar' ın Oğullar ı  

İbn-i İ shak der ki: Maad oğ lu Nizar' ın üç oğ lu oldu. Bunlar : 
Mudar Rebia (4,,..)) ve Enmar (,UI) d ır. 

İbn-i Hişam diyor ki: İyad'da Nizar'm o ğ ludur. Bu hususta Devs 
oğ lu ş air el-Haris el-iyadi şu beyiti söylüyor: "Yüzleri güzel olan bu 
gençler Maad o ğ lu Nizar oğ lu İyad' ın soyundandırlar." Bu beyit ş airin 
bir ş iirinden alınmış tır; ad ı  el-Haccac o ğ lu cariye olan ş air Ebu Duvad 
el-iyadrye de mâl edilir. Mudar ile İyad' ı n anneleri, Adnan o ğ lu Akk 
(,!-J.P) ın kızı  Sevde'dir. Rebia ile Enmar' ın analar ı  ise Adnan oğ lu 
Akk'ın kız ı  $ukayka'd ır. Bir rivayete göre de bu sonuncular ın anneleri 
Adnan oğ lu Akk' ın kı zı  Cum'a'dır. 

İbn-i İ shak der ki: Enmar, Has'am 	-) ile Becile 	kabilele- 
77 	rinin dib dedesidir. Hakk ında : / / "Cerir olmasayd ı  Becile kabilesi yok 
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olurdu. Cerir ne iyi bir yiğ it, Becile ise ne kadar a ş ağı lık bir kabiledir," 
beyiti söylenmi ş  ve Becile kabilesinin ba şkanı  olan Abdullah oğ lu Hâ-
bis34  Cerir el-Beceli o ğ lu el-Akra' et-Temimi önünde el-Furafisa el-Kel-
bi ile hangisinin soyu daha ş erefli diye mahkemele ş irken şu beyiti söy-
lemiş  : "Ey Hâbis oğ lu Akra', ey Akra' karde ş in (burada şair karde ş in 
kelimesiyle kendini kastediyor) yenilip kaybederse sende kaybeders ın." 
Akra' ın soy kötüğü ş öyledir: Zeyd'i Menad o ğ lu Malik oğ lu Hanzala 
oğ lu Malik oğ lu Dârim oğ lu Muca ş i' ( ) oğ lu `İ kal ( Jui=. ) oğ lu 
Hâbis oğ lu el-Akra'. 

Gene ad ı  geçen Cerir şu mı sraları  söylemi ş tir: "Ey Nizar' ın iki oğ -
lu karde ş inize yard ım edin. Dib dedemin sizin de dib dedeniz oldu ğunu 
biliyorum. Bu gün size bağ l ı  olan bir karde ş  yenilmiyecektir." 

Becile kabilesi sa ğa kayarak Yemen'e gitmi ş tir. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Yemenliler derler ki Becile Sebe' o ğ lu Keh-
lân oğ lu Zeyd o ğ lu Malik oğ lu Nebt oğ lu el-Gavs o ğ lu Amr oğ lu Lih-
yan oğ lu İ ra ş  (utIJI) o ğ lu Enmar' ın kendisidir. Başka bir rivayete göre 
bu soy kütüğünde şu değ iş iklik vardır: el-Gavs o ğ lu Lihyan o ğ lu Amr 
oğ lu tra ş . 

Becile ile Has'am kabilelerinin yurdu Yemen'dir. 

İbn-i İ shak der ki: Mudar' ın oğ lu İ lyas' ın üç oğ lu oldu; bunlar: 
Müdrike, Tabiha, Kamaa'd ırlar. Anneleri ise Hindif ad ında Yemen'li 
bir kadındır. // 

İ bn-i Hiş am diyor ki : Hindif 	Kudaa oğ lu el-Haf o ğ lu İm- 
ra'nın kızıdır. 

İbn-i İshak der ki: Mudrike'nin ad ı  Amir, Tâbihamn ad ı  Amr 
idi. Söylendiğ ine göre bu iki karde ş  bir gün develerini güderken bir av 
avlamış lar. Oturup av ı  piş irirlerken develere h ırsız geldi. O zaman 
Amir Amr'a develeri mi getirirsin yoksa av ı  mı  piş irirsin ? diye sordu-
ğunda Amr -"ben av ı  pişiririm" demi ş . Bunun üzerine Amir gidip 
develeri getirmi ş . Akş am evlerine döndükleri zaman babalar ına olup 
biteni anlatm ış lard ır. Babalar ı  da Arniee • -"Sen Müdrik (yani yeti şen 
ula ş an) sin. "Amr'a da -"Sen de Tâb ıha (pi ş iren) sin" demi ş . Anneleri 
haberi duyduğunda hızla çıkıp ko şmuş  onu görenler -"A.. ko şuyor mu-
sun?" demiş ler. Bunun için ona Hindif (ko şan, hızla yürüyen) ad ı  veril-
miş tir. 

34 Beceli kelimesi Becile kabilesine mensup anlam ınadır. 

78 

47 



Kamaa'ya gelince : Mudar kabile topluluğunun soy bilginleri Hu-
zaa kabilesinin İ lyas oğ lu Kamaa o ğ lu Luhay o ğ lu Amr'in soyundan ol-
duğunu söylerler. 

Luhay Oğ lu Amr'in Hikayesi ve Araplar ın 
Putlarmm Zikri 

İ bn-i İ shak der ki: Hazm o ğ lu Amr oğ lu Muhammed oğ lu Ebu 
Bekr oğ lu Abdullah, babas ından naklen bana şunları  anlatt ı : "Tanrı  
elçisi Muhammedin ş unları  söylediğ i bana anlat ı ldı : Luhay o ğ lu Amr' ı  
cehennemde ba ğı rsaklarını  sürüye sürüye gezerken gördüm; ona: 
"Senin zaman ından benim zamanıma kadar geçen süre içinde ya şayan 
insanlar ne oldu" diye 'sordum. O -"hepsi helâk oldu (burada helâk 
oldular demekle cehennemlik oldular demek istiyor)". 

İbn-i İ shak der ki: El-Haris o ğ lu İ brahim oğ lu Muhammed et-
Teymi Ebu Salih es-Semmân'dan naklen Ebu Hureyre'nin şöyle de- 

79 diğ ini bana anlattı ://"BenTann elçisinin el-Cevn o ğ lu Eksem el-Huzar-
ye ş öyle dediğ ini duydum : "Ey Eksem! Ben Hindif o ğ lu Kamaa oğ lu 
Luhay oğ lu Amr'in cehennemde ba ğı rsaklarım sürüye sürüye dola ş -
tığı nı  gördüm. Onun kadar sana benzer bir kimseyi, senin kadar da 
ona benzeyen bir kimseyi görmedim."Bunun üzerine Eksem : Ey 
Tanrı  elçisi korkar ım ki onun bana benzeyi ş inin bana bir zarar ı  dokun-
masın" dedi. Tanr ı  elçisi "Hay ır dokunmaz. Sen müminsin o ise kâ-
firdir. Ismail'in dinini ilk değ i ş tiren odur. Gene o putlar ı  dikti. Bahira, 
Saibe, Vasile ve Hami meselelerini" ortaya ç ıkard ı . 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bilgi sahibi baz ı  kimseler bana şunları  an-
latt ı lar: Luhay oğ lu Amr bir gün baz ı  iş lerini görmek üzere Mekke-
den çıkıp Suriyeye uğ ramış . O zaman Amalikal ıların oturduğu Belka 
ülkesindeki Muab'a geldi. -Amalika Nuh o ğ lu Sam oğ lu Laviz o ğ lu 
İnılâk'ın soyundandı rlar. imlâk'a İmlik'de denir- Orada Amalikamn 
putlara tapt ı klarını  görünce: "Taptığı nızı  gördüğüm bu putlar nedir ?" 
diye sormu ş . Onlar da : "Bunlar bizim tapt ığı mız putlard ır. Onlardan 
yağmur yağmasını  d ı leriz yağ ar. Bize yard ım etmelerini dileriz ederler" 
cevabı nı  verdiler. Bunun üzerine Amr onlara -"Arap ülkesine götür-
mek üzere orada araplann tapmalar ı  için bu putlardan birini bana 
vermez misiniz ?" demi ş . Onlar da kendisine Hübel (J-.) ad ında bir 
put vermi ş ler. Amr bu putu Mekke'ye götürüp dikmi ş  ve halka, ona 
tapmalarını  ve ululamalar ını  emretmiş ." 

35 Bunlar ın ne demek olduğu biraz ileride gelecek ve aç ıklanacakt ır. 
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İbn-i İ shak der ki: Söylediklerine göre İ smail oğullarmın ilk taş - 
lara tapmalar ı  ş öyle olmuş tur ://Mekke İ smail oğullarına dar gelip diğer 80 
ülkelerde bir yurt aramak için Mekke'den ayr ı lan herkes kutlu tap ı na- 
ğ a (Kâbe'ye) sayg ı  sebebiyle oradaki ta ş lardan bir tanesini yan ına alıp 
götürürdü. Mekkeden ayr ılanlar indikleri veya gittikleri yerde bu ta şı  
bir yere koyar ve kutlu tap ınağı n (Kâbe'nin) etrafı nda dolaş tıklan gibi 
bu ta şı n etrafında da dola şı rlard ı . Bu suretle yava ş  yava ş  ho ş larına giden 
veya be ğendikleri başka ta ş lara tapma adeti ortaya ç ıktı . Bundan son-
ra nesiller birbirini takip etti, eski dinlerini unuttular. İbrahim'in Is-
mail'in dinini ba ş ka bir dinle değ iş tirdiler, putlara tapt ılar ve daha 
önceki milletlerin kabul ettikleri sap ıklıkları  benimsediler. Bununla 
beraber aralar ında ta İbrahim'in zaman ından beri devam edegelen baz ı  
kalıntı lar vard ı  ki, bunlar İbrahim'in dininden olmayan baz ı  şeyleri bu 
dinle karış tırmakla beraber kutlu tap ınağ a sayg ı  göstermek, onun et-
rafında dolaşmak ona hac ve umre amac ıyle gitmek Arafe ve Muz-
delife dağ larında durmak, kurbanl ık develer götürmek, Hac ve Umre 
zamanları nda telbiye etmek gibi İbrahim'in dininden olan gelenekleri 
yerine getirmeye devam ettiler. Mesela Kinâne ile Kurey ş  kabileleri 
telbiye sı ras ında: (Lebbeyke'l-Lahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike 
lek, illa ş erikün huva lek, temlukihu vama melek,: Sana geldik ey Tan-
rımız Sana geldik; Sana geldik ki senin bir orta ğı n yoktur; ancak Senin 
hükmünde olan bir orta ğı n vard ır; Sen ona hükmedersin o ise Sana 
hükmedemez.) derler. Bu suretle bu iki kabile Telbiye de Tannn ı n bir-
liğ ini tanı r sonra putlann ı  ona ortak ko şar fakat bu putlar ı  Tanrım 
hükmü altında sayarlard ı . Kutlu ve Yüce Tanrı , elçisi Muhammed'e 
Kur'an'da ş öyle der: (Onlar ın çoğu ancak ortak ko şarak Allah'a ina-
nırlar : Kur'an XII, 106) Yani bunlar Hak oldu ğumu tanı mak için 
ancak yarat ıklarımdan birini bana ortak ko ş arak birliğ imi tan ırlar. 

Nuh kavminin de tapt ıklan bir takım putları  vardır. Bu putlar ın 
hikayesini Kutlu ve Yüce Tanr ı , elçisine Kur'an'da ş öyle anlat ıyor: 
(Dediler ki Tanrıların ızdan vaz geçmeyin. Vedd Suya' (11_,-), 
Yağus Ya'uk (3)") ile Nesr putlann ı  da b ırakmayın 
dediler. Ve böyle diyenler nice kimseleri doğ ru yoldan sapt ırmış lar-
d ır. Kur'an LXXI, 23) 

İ smail soyundan ve ba ş ka soylardan olan ve İ smail dinini bırakıp 
bu putlara taparak bu putlar ın adlar ıyla an ılan arap kabileleri şun-
lardır: Mudar oğ lu İ lyas oğ lu Mudrike o ğ lu Huzeyl kabilesi. Bunlar 
Ruhat bölgesinde Suya' adl ı  putu benimseyip taptılar. Kudaa'n ın bir 
kolu olan Vebre oğ lu Kelb kabilesi, bunlar da Dilmat ül-Cendel de 
Vedd putunu benimseyip tapt ılar. // 81 

49 



İbn-i İ shak der ki: Malik o ğ lu şair Kâ`b el-Ensâri Vedd putunu 
anarak şu beyiti söylemi ş : "Biz el-Lât, el-Uzzâ ve Vedd putlar ı nı  unu-
tur bunların gerdanlık ve küpelerini de soyar ız." 

İbn-i Hiş am diyor ki: Bu beyit şairin bir kasidesinden al ınmış tı r. 
Bu kasideyi in şallah s ıras ı  gelince yazar ım. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Ad ı  geçen Kelb, Kudaa o ğ lu el-Hâf oğ lu 
İn-ırân oğ lu Hulvan oğ lu Tağ lib oğ lu Vebre'nin o ğ lu Kelb'dır. 

İbn-i İ shak der ki: Tayy kabilesinin bir kolu olan En'um boyu ile 
Mezhic kabilesine mensup Cure ş  halk ı  Cure ş  de Ya ğus putunu be-
ıı imseyip tapt ılar. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: En'um yerine En'am da denir. Tayy ise Ma-
lik oğ lu Udad'in oğ ludur. Malik ise Udad oğ lu Mezhiç'dir. Ba ş ka bir 
rivayete göre Tayy, Sebe' o ğ lu Kehlân oğ lu Zeyd oğ lu Udad'in 
oğ lu Tayy'dı r. 

İbn-i İ shak der ki: Hemdan kabilesinin bir kolu olan Hayvan bo-
yu Yemende Hemdân bölgesinde Ya'uk putunu benimseyip tapt ılar. 

82 	İbn-i Hişam diyor ki: // Namad o ğ lu ş air Malik el-Hemdani 
Ya'uk putu hakk ında şu beyiti söylemi ş  : "Bu dünyada Tanr ı  kimine 
iyilik, kimine kötülük eder. Ya'uk ise ne iyilik ne de kötülük yapa-
bilir." Bu beyit ş airin birkaç beyitinden al ınmış tı r. 

İbn-i Hişam Diyor ki: Hemdan' ın adı  : Sebe' o ğ lu Kehlan oğ lu 
Zeyd oğ lu Malik oğ lu el-H ıyar oğ lu Evsele oğ lu Rebia oğ lu Zeyd oğ lu 
Malik oğ lu Evsele'dir. Bu soy kütü ğünde şu değ i ş iklik de rivayet edi-
lir: el-H ıyar oğ lu Evsele oğ lu Zeyd o ğ lu Evsele'dir. Ba şka bir rivayete 
göre Hemdan, Sebe' o ğ lu Kehlân oğ lu Zeyd oğ lu Malik oğ lu el-H ı yar 
oğ lu Malik oğ lu Rebia oğ lu Evsele'dir. 

İbn-i İ shak der ki: Himyer kabilesinden Zulkula' 	boyu 
Himyer bölgesinde Nesr putunu benimseyip tapt ılar. 

Havlan boyunun Havlan bölgesinde Umyanis ad ında bir putlar ı  
vardı . Bunlar davarlar ından ve mahsullerinden bu puta bir pay 
ayı rırlard ı  ve iddialarına göre bu pay put ile Tanr ı  aras ında ortakl ıktı ; 
fakat Tanr ının payından Umyanis'in pay ı na dü ş eni bu Umyanis pu- 

83  tuna verirlerdi; / / halbuki Umyanis'in pay ından Tanr ını n payına dü ş eni 
gene puta b ı rak ırlard ı . Bunu yapanlar Havlan boyundan el-Edim kolu-
dur. Dediklerine göre Kutlu ve Yüce Tanr ı  bunlar hakk ında şu ayet-
leri indirmi ş tir: (Bunlar Tanr ının yarattığı  ekin ve davarlardan 
Tanrıya bir pay ay ırır, şu Tanrının şu da ortaklar ımızındır derler. 

50 



Fakat ortaklar ı  için olan Tanr ıya ula şmıyor, Tanrı  için ayrılan ise 
ortaklar ı na ula şı yordu. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar. VI, 136) 

İbn-i Hiş am diyor ki: Havlan, Kudaa o ğ lu el-Hâf oğ lu Amr' ın oğ -
ludur. Ba şka bir rivayete göre Havlan Sebe' o ğ lu Kehlân oğ lu Zeyd 
oğ lu Arib oğ lu Amr oğ lu Mihsa' oğ lu Zeyd oğ lu Uded oğ lu Murre 
oğ lu Amr'in oğ ludur. Üçüncü bir rivayete göre de Havlan, Mezhic 
oğ lu Sa'd'ül-Aş ire oğ lu Amr'in oğ ludur. 

İbn-i İ shak der ki: Mudar o ğ lu İ lyas oğ lu Müdrike oğ lu Huzeyme 
oğ lu Kinane o ğ lu Milkan boyunun Sa'd ad ında bir putlar ı  vardı . Bu 
put uzun bir kaya olup bu boyun topraklar ında bulunurdu. Bir gün 
bu boydan bir adam bu puttan bereket dilemek üzere besili develerini 
bu putun önüne getirmi ş , develer çok bak ımlı  olup binek devesi de ğ il-
diler. Putun üzerine, kurban edilen hayvanlar ın kanlar ı  akıtı lırdı . De-
veler bu putun üzerine kan sürülmü ş  bir durumda görünce ürküp et-
rafa da ğı ldılar. Milkan boyundan olan develerin sahibi bu hale sinir-
lenerek yerden bir ta ş  alıp puta do ğ ru fırlatmış  ve "Tanr ı  iyiliğ ini sen-
den esirgesin! Develerimi ürkütüp da:gittin" deyip sonra develerin ard ın-
dan gidip onları  toplamış . Develer bir araya topland ığı  zaman adam şu 
beyitleri söylemi ş  : "Bizi bir araya toplas ın diye Sa'd' ın yanına geldik; 
Fakat Sa'd bizi da ğı ttı  Bizim art ık Sa'd'la i ş imiz yok. Sa'd ne iyiliğ e 
ne de kötülü ğe çağı ran ve çölün ortas ında, atı lm ış  bir kaya parças ından 
başka birşey değildir." / / 84 

Devs kabilesinden Humeme o ğ lu Amr ed-Devsrye aid bir put 
vard ı . 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu putun hikayesini in ş allah yeri gelince 
anlatacağı m. 

Devs'in soy kütü ğü ş öyledir : el-Gavs o ğ lu el-Esd oğ lu Nasr oğ lu 
Malik oğ lu Abdullah oğ lu Kâ`b oğ lu el-Haris o ğ lu Kâ`b oğ lu Zehran 
oğ lu Abdullah oğ lu Udsan oğ lu Devs. Ba şka bir rivayete göre Devs, 
el-Gavs o ğ lu el-Esd oğ lu Zehran oğ lu Abdullah' ın oğ ludur. 

İ bn-i İ shak der ki: Kurey ş  kabilesi Kâbenin içinde bulunan bir 
kuyunun yan ı  başı na dikilmiş  bir putu benimseyip taparlard ı . Bu putun 
adı  Hubel idi. 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu putun hikayesini in şallah yeri gelince 
anlataca ğı m. 

İbn-i İ shak der ki: Kurey ş  kabilesi zemzem kuyusunun yan ında bu-
lunan İ saf ve Naile adlar ındaki iki puta taparlar ve bunlar ın önünde 
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kurbanlar keselerdi. İ saf, Bağy oğ lu İsaf adında bir adam, Naile'de 
Dik kızı  Naile adında bir kad ın olup Kâbe içinde cinsi münasebette 

85 	bulunduklarından dolayı  Tanrı  onları  taş  etmi ş tir. / / 

İbn-i İshak der ki: Hazm o ğ luAmr oğ lu Muhammed oğ lu Ebu-
Bekr oğ lu Abdullah bana, Zurare Sa'd o ğ lu Abdurrahman' ın kızı  
Amra'n ın şunları  söylediğ ini anlattı . Ben Âi şe'nin ş öyle dediğ ini iş it-
tim : " İ saf ile Naile'nin cürhümden bir erkek ve bir kad ın olduklarını  
Kâbede zina ettikleri için Tanr ının onları  ta ş  ettiğ ini iş ite geldik. Do ğ -
rusunu daha iyi Tanr ı  bilir." 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Talip söz aras ında İ saf ile Naile putlar ını  
anarak şu beyiti söylemi ş  : "Sellerin biriktiğ i ve daha iyi ş iir söylüyen-
lerin konduğu yer olan İ saf ve Naile putlar ının bulunduğu yere de 
(And içerim ki)." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu beyit Ebu Talib'in in şallah yeri gelince 
yazacağı m bir kasidesinden al ınmış tı r. 

İbn-i İ shak der ki: Her aile kendi evinde bir put edinip ona tapt ılar. 
Bir adam yola çıkmak istediğ i zaman hayvan ına binmeden ona el yüz 
sürerdi. Bu i ş  yola çıkmadan önce en son yapaca ğı  iş  olurdu. Yoldan 
döndüğü zaman da gene puta el yüz sürerdi. Bu i ş  döndükten sonra 
ailesini görmeden adamın yaptığı  ilk iş  olurdu. Tanr ı  Muhammedi, 
Tanrı  birliğ i kavramı  ile Peygamber olarak gönderdi ğ i zaman Kurey ş -
liler : "Nas ı l olur! Bütün Tanr ıları  tek Tanrı  yapıyor. Bu ne acayip 
şey. Olur mu hiç ?" diyorlard ı . 

Araplar Kâbe ile birlikte ba şka tap ınaklar da edindiler. Kâbeye 
yaptıkları  gibi bunlara da sayg ı  gösterirlerdi. Bu tap ınaklann kap ıcı-
ları  ve bakıcıları  da vard ır. Araplar t ıpkı  Kâbeye yapt ıkları  gibi bu 
tap ınaklara da kurbanl ıklar götürür, etraflar ında dola şı r (tavaf eder) 
ve onlara da kurbanlar keserlerdi. Bununla beraber Araplar Kâbenin 
bu tapınaklara üstün olduğunu kabul ederlerdi; çünkü Kâbenin, Tan- 

86 	rının sevgilisi İbrahim'in kutlu evi ve tap ınağı  olduğunu bilirlerdi. // 

Kureyş  ile Kinane kabilelerinin Nahle bölgesinde el-Uzza ad ında 
bir tap ınakları  vardı . Bu tap ınağı n bakıcı ları  ve kap ıcılan Ha ş im oğul-
lar ının bağ la şı kları  (müttefikleri) olan ve Süleym'in Ş eyban boyundan 
idiler. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ş eyban boyu bilhassa Ebu Talib o ğulları -
nin bağ la şığı  idi. Süleym ise Aylan o ğ lu Kays o ğ lu Hasafe o ğ lu İ krime 
oğ lu Mansur'un o ğ lu Süleym'dir. 
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İbn-i İ shak der ki : Bir arap şairi söz aras ında el-Uzza tap ınağı nı  
anarak şu beyitleri söylemi ş tir: "Esma, Ganm boyundan bir adam ın 
hediye ettiğ i hayvanlardan bir ineğ in ba şı  ile evlendirildi. / / Bu adam 	87 
ineğ ini Uzza önünde kurbanlar ın kesildiğ i gab gab adli yere götürürken 
gözünü özürlü bulduğu için etinden bol bol da ğı tmış ." Nitekim arap- 
lar bir kurbanl ık kurban ettikleri zaman bunu orada bulunanlara da 
dağı tırlardı . 36  

İ bn-i Hi ş am diyor ki : Bu iki beyit ş air Ebu Hıra ş  el-Hüzelrnin, 
ba şka beyitleri aras ından al ınmış tır. Ebu H ıraş 'ın adı  Mürre o ğ lu Hu-
veylid'dir. 37  

İbn-i İ shak der ki: el-Lât tap ınağı  ise Taif'de Sakif kabilesine aid 
idi. Bu tapınağı n bakıcıları  ve kap ıcıları  Sakif kabilesinden Muattib 
boyu idi. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Bu tap ı nağa ait haberleri in ş allah yeri ge-
lince anlataca ğı m. 

İbn-i İ shak der ki: Menat tap ınağı  Evs ve Hazrec kabileleri ile Yes- 
rib halkından bunlann dinine bağ lı  olan kimselerin tap ı na ğı  idi. // 	88 

Bu tapınak deniz k ıyı sında el-Müş ellel dağı na yakın bulunan Ku-
deyf de idi. 

İbn-i Hişam diyor ki: Müdrike oğ lu Huzeyme oğ lu Esed kabile-
sinden Ş air Zeyd o ğ lu el-Kumeyt söz aras ında Menat tap ınağı nı  anarak-
şu beyiti söylemi ş tir: "Arkalar ını  Menat'a çevirip kaçmayan kabileler 
and içtiler ki" bu beyit ş airin bir kasidesinden al ınmış tı r. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Tanr ı  elçisi, Harb oğ lu Ebu Süfyan' ı  Menat 
tapınağı na gönderip yıktırdı . Ba ş ka bir rivayete göre gönderilen Ebu 
Talib oğ lu Ali idi. 

İbn-i İ shak der ki : Zulhalasa tap ınağı  Devs, Has'am ve Becile ka-
bileleri ile bunların yurdu olan Tebala bölgesinde ya ş ayan araplar ın 
tapınağı  idi. 

İbn-i Hişam diyor ki: Zulhalasa yerine Zulhulusa da denir. 

Araplardan bir adam Zulhalasa'ya hitaben şu mısraları  söyle-
miş  : "Ey Zulhalasa öc sahibi sen olsayd ın ve benim gıbi senin de baban 
öldürülmü ş  olsaydı  dü ş manları  öldürmekden beni men etmezdin."// 89 

36 Burada Arapçaya ait ve tercüme ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklaması  tercüme edil-
memiş tir. 

37 Burada Arapçaya ait ve tercüme ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklaması  tercüme edil-
memiş tir. 
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Bu adam ın babas ı  öldürülmü ş tü, öcünü almak istedi bunun için 
de Zulhalasa'n ı n yanına gelip kura oklar ı  çekti. Eline gelen ok öç al-
masını  yasak ediyordu. İş te o zaman şair, Zulhalasa'ya hitabla bu beyit-
leri söylemi ş . Bazı  kimseler bu beyitleri şair Hucr oğ lu İmruul-Kays 
el-Kindrye malederler. Tanr ı  elçisi, Abdullah oğ lu Cerir el-Becelryi 
bu tap ınağ a yollay ıp yıktırdı . 

İbn-i İ shak der ki : Fels tap ınağı , Tayy kabilesiyle Selma ve Eca 
dağ larında oturan ve bu kabileye ba ğ lı  olan kimselerin tapt ıkları  ta-
pınak idi. 

İ bn-i Hiş am diyor ki: "Bilgi sahibi baz ı  kimseler bana Tanr ı  elçi-
sinin , Ebu Talib o ğ lu Ali'yi yollayıp bu tapınağı  yıkt ırdığı nı  söylediler." 
Ali tap ınağı n içinde birine er-Resub, öbürüne el-Mihzen denilen iki 
kı lıç buldu. Bu kı l ıçlar' Tanr ı  elçisine getirdi. O da bunlar ı  kendi-
disine arma ğan etti. Bu iki k ı lıç Ali'nin kulland ığı  kı lıçlard ır. 

İ bn-i İ shak der ki: Himyer kabilesi ile Yemen halk ın ı n, San'a'da 
bulunan Riam adlı  bir tap ınakları  vard ı . 

İbn-i Hiş am diyor ki: Bu tap ınağı n hikayesini daha önce anlatt ım. 

İbn-i İ shak der ki : Ruda' tap ınağı  Temim oğ lu Zeyd-i Menat oğ - 
90 lu Sa'd oğ lu Kal, o ğ lu Rebia kabilesine aid bir tap ınak id ı .// Sa'd oğ lu 

Kal) oğ lu Rebia oğ lu ş air el-Mustavgir islâmiyette bu tap ınağı  yık-
tığı  zaman şu beyiti söylemi ş  : "Ben Ruda' tapina .ğ.  ma  öyle saldırdım 
ki onu simsiyah bir vadide bombo ş  bir hale getirdim." 

İ bn-i Hiş am diyor ki: Şairin "onu simsiyah bir vadide bombo ş  
bir hale getirdim" sözü Sa'd boyundan olan bir adamdan al ı nmış t ır. 
Bir rivayete göre ş air el-Mustavgir 330 y ı l ya şamış  ve böylece Mudar 
kabilelerinde en çok ya ş ayan bir kimse olmu ş . Bu ş air bu hususta şu 
beyitleri söylemi ş tir : "Hayattan ve bu hayat ın uzun sürmesinden art ık 
bı ktım. Yüzlerce yı l yaş ad ım. Yüzyı l, sonra da ikiyüz yı l daha ya ş adım; 
bundan sonra da yıllarca ya ş adım. Gelecek olan günlerde ancak geçen 
günler gibi olabilir. Bir gün geçer sonra b ır gece bizi önüne katar." 

Baz ı  kimseler bu beyitleri Cenab o ğ lu Zuheyr el-Kelbi'ye mal 
91 	ederler. // 

İbn-i İ shak der ki : Zulkaabat tap ınağı  Sendat mevkiinde bulunan ve 
Vail oğulları  Bekr ve Tağ lib kabileleri ile İyad kabilesinin tap ınağı  idi. 
Salebe oğ lu Kays boyundan Ş air A' ş a söz aras ında Zulkaabat tap ına-
ğı nı  anarak şu beyiti söylemi ş  : "el-Havarnak, es-Sedir ve Barik ile Sen-
dad da bulunan Zulkaabat tap ınağı  arasında." 
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İbn-i Hi şam diyor ki: Bu beyit Neh şel kabilesinden ş air Ya'fur 
oğ lu Esved'in bir kasidesinden al ınmış tır. Neh şel'in soy kütüğü: Temim 
oğ lu Zeyd-i Menat o ğ lu Malik oğ lu Hanzala o ğ lu Malik oğ lu Darim 
oğ lu Neh ş el'dir. 

Ş iir bilgini Ebu Muhriz Halef el-Ahmer bana bu beyiti şu şekilde 
okudu: "Bu kimseler, içinde el- Havarnak, es-Sedir ve Bârik ile Sen-
dad'da bulunan ş erefeli tap ınağı n sahipleridirler." 

Hami Vasile, Sâibe, Bahira 

Diye an ı lan Develerin hik(ıyevi 

İbn-i İ shak der ki: Bahira denilen deve Sâibe denilen devenin di ş i 
yavrusudur. Sâibe denilen deve ise arka arkaya on defa di ş i yavru do-
ğuran devedir. Bu deve on di ş i yavru do ğurduktan sonra ba şı bo ş  bı ra-
kı lır; binilmez, yünü k ırkı lmaz sütünü misafirden ba şka kimse içemez. 
Bu devenin doğurduğu ilk on di ş i yavrudan sonra yavrulad ığı  her di ş i 
yavrunun kula ğı  dilinir. Anas ı  ile birlikte ba şı bo ş  bırakı lır, büyüdük-
ten sonra buna da binilmez, yünü k ırk ılmaz ve annesinde oldu ğu gibi 
sütünü misafirden ba şka kimse içemez. Bu çe ş it deve yavrular ı na Bahis-
ra denir. Vasile ise arka arkaya be ş  defa ikiz olarak di ş i yavru kuzulayan 
koyuna denir. / / Bu gibi koyunlar ı n ilk be ş  defada do ğurduğu ikiz di şi 92 
kuzulardan sonra kuzulad ığı  yavruların hepsi ailenin erkek çocuklar ı - 
nın olur; k ı zlara bir şey dü ş mez. Ancak, bu yavrulardan ölen olursa 
etini erkekler ve kad ınlar ortakla ş a yerler. 

İbn-i Hişam diyor ki: Vasile'nin arka arkaya be ş  defa kuzuladığı  
beş  ikiz ve be ş  kuzudan sonra kuzulad ığı  yavrular ailenin o ğulları n-n 
erkek çocuklar- na verilir, çocuklar ına bir ş ey dü şmez. 

İ bn-i İshak der ki: Hami ise dölünden arka arkaya on defa di ş i 
yavru dünyaya gelen erkek devedir. Dölünden arka arkaya on di ş i 
deve yavrusu meydana gelen erkek deveye bundan sonra binilmez, 
yünü kı rkı lmaz ve damızlı k olarak ba şı  bo ş  bırakı lır, damızlık olarak 
istifade edilmesi hariç ba ş kaca istifade edilmez. 

İbn-i Hi şam diyor ki: İ bn-i İshak' ın Hami denı len deve hakk ında 
söylediklerinden ba ş ka anlatt ıkları  doğ ru değ ildir. Mesela Bahira arap-
larda kula ğı  dilinen, yenılmeyen, yünü kırkı lmayan, sütünü m.safir-
den başka kimse içmeyen veya sütü sadaka verilen ve Tanr ı ları  için 
ba şı  boş  bırakılan deveye denir. Sâibe ise, bir adam ın hastalığı ndan iyi 
olması  veya dilediğ i bir i ş i baş arması  halinde serbest b ırakaca ğı nı  ada- 
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dığı  devedir. Böyle bir adam ı n Tanr ı ları  için serbest b ıraktığı  diş i veya 
erkek deve, ba şı  bo ş  dolaşı p otlar, hiç bir şeyinden istifade edilmez. 
Vasile'ye gelince, bir hayvan her defas ında ikiz do ğurursa sahibi bu 
doğan yavrular ın di ş ilerini Tanrılarına ayırır, erkeklerini kendisine 
bırak ır. Bu hayvan ikiz do ğurup bunların biri erkek biri di ş i olursa 
araplar di ş i hakkında, karde ş ini de kendine ba ğ ladı  derler ve erke ğ ini 
de di ş isiyle birlikte Tanrıya ay ı rırlar ikiz karde ş ini kendine bağ layan 
bu diş i yavruya Vasile (ba ğ lanm ış ) denir. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Bunlar ı  bana dil bilgini Habib o ğ lu Yunus 
ile baş ka bilginler anlatt ı . Bu bilgilerin bir k ı smını  şu bilgin bir kısmını  
öteki bilgin anlatt ı . 

İbn-i İ shak der ki: Kutlu ve Yüce Tanr ı  Muhammedi elçi olarak 
yolladığı  zaman bu konuda şu ayetleri indirdi: "Tanr ı , Bahira, Sâibe, 
Vasile ve Hami diye adland ırdıklan şekilde hayvanlar yaratmam ış tır. 
Ancak kafirler Tanr ıya yükleyerek yalan söylerler. Onlar ın pek 

93 	ço ğunun akı lları  ermez. " Kur'an V. 103. // 

Tanrı  gene bu konuda şu ayetini bildirdi: "Onlar bu davarlar ın 
karn ındakileri erkeklerimize mahsustur, kar ı ları mıza haramd ır. Ancak 
ölen olursa ikiside ortakt ır dediler. Tanr ı  onları  bu sözlerinden dolay ı  
cezaya çarpt ıracakt ır. Tanr ı  doğ ruyu görücü ve bilicidir." VI. 139. 
Gene Tanrı  bu konuda şu ayeti gönderdi: "De ki Tannn ı n size yollad ı -
ğı , sizin, bir k ısmı nı  haram bir k ısmı nı  helal kıldığı nız rızı klar hakkı nda 
ne dersiniz? Tanrı  mı  size izin verdi de böyle yapt ınız, yoksa Tanrıya 
iftira m ı  ediyorsunuz ?" X, 59. Gene Tanr ı  bu konuda ş öyle buyuru-
yor : "Dördü erkek dördü di ş i olmak üzere sekiz çift hayvandan iki çift 
koyun iki çift de keçi yaratt ı  derler; de ki: Tanr ı  iki erkeğ i mi, yoksa iki 
di ş iyi mi veya di ş ilerin rahimler ınde olan ı  mı  haram k ıldı  ? Do ğ ru söy-
lüyorsan ı z bana da bilgi verin. Deveden de iki, s ığı rdan da iki çift 
yaratt ı  derler. De ki: Tanr ı  iki erkeğ i mi yoksa iki di ş iyi mi veya di ş ilerin 
rahimlerinde olanı  mı  haram kılmış tır ; yoksa Tanr ı  bunları  emrettiğ i 
zaman siz Tanr ı  ile beraber miydiniz ? İnsanlar ı  körü körüne sapt ırmak 
için Tanrıya kar şı  yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ? Muhak-
kak ki Tanrı  zaliın kimseleri do ğ ru yola iletmez." Kur'an VI, 143,- 144. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Bir şair Vasile, Hami ve Sâibe develerini söz 
aras ı nda anarak şu beyiti söylemi ştir: " Şureyf adl ı  yerde Vasile, Hami 
ve Sâibe develerinin etrafında." 

Gene bu konuda Sa'sa'a o ğ lu Amır boyundan Mukbil oğ lu Ubey 
oğ lu ş air Temim şu beyiti söylemi ş tir: "Benim devemin sesi Bahira 
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develerinden meydana gelen bir sürünün içinde Diyafi devesinin ba ğı r-
masına benzeyen besili yaban e ş eğ inin atlamas ı 	/ / Bu beyit 	94 
şairin bir kasidesinden al ınmış tır." 

Soy Dizimine Dönüş  

İbn-i İ shak der ki: Huzaeliler ş öyle derler: "Biz Yemen'li olan 
Amir oğ lu Amr'in soyundan ız." 

İbn-i Hiş am diyor ki: Huzaeliler ş öyle derler: "Biz, el-Gavs o ğ lu 
el-Esd o ğ lu Mazin oğ lu Sa'lebe oğ lu imru'ulkays oğ lu Hârise o ğ lu 
Amir oğ lu Amr oğ lu Harise oğ lu Rebia o ğ lu Amr'in soyundan ız." Ebu 
Ubeyde ile ba şka bilgi sahiplerinin bana anlatt ıklanna göre Huzae 
kabilesinin dib neneleri Hindif imi ş . Ba şka bir söze göre Huzae kabilesi, 
Amir oğ lu Amr oğ lu Harise'nin soyundand ır. Bu kabilenin Huzae 
(göçten ayr ı lmış  bir kı sım) adını  almas ı , Yemenden Suriye'ye do ğ ru, 

 giderlerken Amir oğ lu Amr'in o ğullarından ayrı lmasından dolayıd ır. 
Aynlanlar Merruz-Zahran adl ı  bir yere inmi ş  ve orada kalm ış lardı r. 
Bu hususta el-Hazrec kabilesinin Seleme o ğ lu Ka`b oğ lu Ganm oğ lu 
Sevad oğ lu Amr boyundan olan Eyub o ğ lu şair Avn el-Ensari islami-
yette şu iki beyiti söylemi ş tir: "Biz Merr ovas ına indiğ imiz zaman Hu-
zaeliler at sürüleri üzerinde olduklar ı  halde bizden ayr ı ldı lar. Tihame 
ülkesinde her vadiyi korudular ve kendi kendilerini de sa ğ lam mız-
raklar ve keskin k ıhçlarla savundular." Bu iki beyit ş airin bir kaside-
sinden alınmış tır. / / 95 

El-Evs oğ lu Malik oğ lu Amr oğ lu el-Hazreç o ğ lu el-Haris oğ lu 
}lanse boyundan Rafi' o ğ lu ş air Ebu'l-Mutahhar İ smail el-Ensari 
gene bu hususta şu beyitleri söylemi ş tir: "Biz Mekke ovas ına indiğ i-
miz zaman Huzae kabilesi orada bulunan ve bize sald ıran kimselerin 
yerlerini beğendi. Bunun üzerine topluluklar ve bölükler halinde k ıyı  
ile Necid aras ında bulunan her kabileye sald ı rdılar. Cürhum kabilesini 
Mekke ovas ından sürüp ç ıkardı lar ve Huzae kabilesine mahsus kuv-
vetli bir saltanatla orada oturdular." 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu beyitler ş airin bir kasidesinden al ınmış -
tır. Ben in ş aallah Huzae kabilesinin Cürhüm kabilesini Mekkeden sürüp 
çıkarmas ını  yeri gelince anlataca ğı m 

İbn-i İ shak der ki: İ lyas oğ lu Mudrike'nin iki o ğ lu oldu; bunlar 
Huzeyme ile Huzeyl'dirler. Anneleri de Kudae kabilesinden bir kad ın- 

38 Burada Arapçaya ait ve tercüme ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  tercüme edil-
memiş tir. 
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dır. Müdrike o ğ lu Huzeymenin de dört o ğ lu oldu; bunlar: Kinane, 
Esed, Esede ve el-Hün durlar. Kinanenin anas ı , Mudar oğ lu Aylan 
oğ lu Kays o ğ lu Sa'd k ızı  Uvâne d ır. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki : el-Hün yerine el-Havn da denir. 

İ bn-i İ shak der ki: Huzeyme o ğ lu Kinane'nin de dört o ğ lu oldu; 
Bunlar: en-Nadr, Mâlik, Abd-ü Menat ve Milkan d ırlar. en-Nadr'- 
ı n annesi Mudar o ğ lu İ lyas o ğ lu Tâbiha o ğ lu Udd o ğ lu Murr kızı  Bar- 

96 	ra'd ır. Diğ er o ğulları  ba şka kadındandırlar. // 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: en-Nadr ile Malik ve Milkan' ın anneleri 
Mürr k ı zı  Barra'd ır. Abd-ü Menat' ın annesi ise Ezdu Ş enüe kabile-
sinden el-G ı drif oğ lu Suveyd k ı zı  Hâle'dir. Ş enüe el-Gavs oğ lu el-Esd 
oğ lu Nasr oğ lu Malik oğ lu Abdullah oğ lu Kâ`b o ğ lu Abdullah'd ır. 
Ş enüe kabilesine Ş enüe (Nefret) ad ı  verilmesinin sebebi, aralar ında has ı l 
olan bir nefretten dolay ıdır. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: en-Nadr KUrey ş in kendisidir. En-Nadr' ın 
soyundan olan Kureyş li sayı lır; soyundan olmayan Kurey ş li sayı lmaz. 
Bu hususta Temim oğ lu Zeydu Menat oğ lu Mâlik oğ lu Hanzala o ğ lu 
Yerbu' oğ lu Küleyb boyundan Atiye o ğ lu ş air Cerir, Mervan o ğ lu Ab-
dülmelik oğ lu Hiş am' ı  överek şu iki beyiti söylemi ş tir: "Kurey ş 'i do-
ğuran anne ne a ş ağı  bir soydand ır ne de k ı sır bir kadındır. Baban ı zdan 
daha asil biri bulunmaz; Temim gibi asil bir day ı  da hiç yoktur." 

Ş air bu sözüyle en-Nadr' ın annesi ve Murr oğ lu Temim'in kız 
karde ş i Murr kızı  Barra'ya i ş aret ediyor. Bu iki beyit ş airin bir kasi-
desinden alınmış tır. 

Diğer bir söze göre Malik o ğ lu Fihr Kurey ş 'in kendisidir. Fihr'in 
soyundan olan Kurey ş 'li sayı lı r. Soyundan olmayan Kurey ş 'li sayı lmaz. 

Kureyş  adı , ticaret ve kazanma anlam ına gelen tekarru ş  kökünden 
alınmad ır. Ş air el-Accac o ğ lu Ru'be, Kurey ş i kasdederek alay maka-
mında şu beyitleri söylemi ş tir: "Buğday ticaretinden elde ettikleri bi-
lezikler yerine onlara et ile saf süt yeterdi" 39  // Bu beyitler ş airin 
recez veznindeki bir kasidesinden al ınmış tır. 

Gene bu konuda şair Ebu Cilde el-Ye şkuri şu beyti söylemi ş tir: 
"Bunlar bizim karde ş lerimizdirler ki hem eskide hem de bu günlerde 
günahları  bize yüklerler." Bu beyit ş airin diğer beyitleri aras ından 
alınmış tı r. Ş airin bağ lı  bulunduğu Ye şkur kabilesi Vail o ğ lu Bekr'in 
oğ ludur. 

39 Burada arapçaya ait ve çevirme ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  çevrilmemi ş tir. 
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İbn-i İ shak der ki: Kurey ş  kabilesine Kurey ş  adının verilmesi, 
dağı ldıktan sonra yeniden bir araya toplanmalar ından dolayıd ı r; 
çünkü toplanmaya takarru ş  denir. 

Kinane oğ lu en-Nadr' ın iki oğ lu oldu; bunlar Malik ile Yahlüd 
(ama ) dı rlar. Malik 'in annesi, Aylan o ğ lu Kays oğ lu Amr oğ lu Ad-
van kızı  Atike'dir. Bu kad ını n, Yahlud'un da annesi olup olmad ığı nı  
bilmiyorum. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ebu Amr el-Medenrnin söyledi ğ ine göre 
en-Nadr' ı n es-Salt ad ında üçüncü bir o ğ lu daha olmuş . En-Nadr' ın 
üç o ğ lunun anneleri, Zarib o ğ lu Sa'd el-Advanrnin kızıdı r. Advan 
ise Aylan o ğ lu Kays o ğ lu Amr' ın oğ ludur. Huzae kabilesinin Amr 
oğ lu Muleyh boyundan olan Kuseyyir Azze ( 	lakabiyle anı lan 
ş air Abdurrahman o ğ lu Kuseyyir bu hususta şu beyitleri söylemi ş tir : 
"Dedem es-Salt de ğ il midir? Karde ş lerim de en-Nadr ogullar ından asil 
ve ünlü olan kimselerin soyundan de ğ il midirler ? Yemen kuma şı ndan 
yap ı lmış  elbiselerimiz ile ortas ı  dar ayakkab ı larımız aynıdır. / / Siz 	98 
Nadr oğulları ndan değ ilseniz el-Fevaic oluklarının eteklerinde bulunan 
misvak ağaçlar ın] ye ş il olarak b ırakm." Bu beyitler şairin bir kaside-
sinden alınmış tı r. 

Huzae kabilesinden, soylar ı  en-Nadr o ğ lu , es-Salt'a ba ğ lanan an-
cak Kuseyyir Azze'nin kavmi olan Amr o ğ lu Muleyh boyundand ır. 

İbn-i İ shak der ki: en Nadr o ğ lu Malik'in Fihr adında bir oğ lu 
oldu. Fihr'in annesi, Mudad o ğ lu el-Haris el-Curhumrnin k ızı  Cende-
le'dir. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: Ad ı  geçen el-Haris, büyük Mudad' ın oğ lu 
değ ildir. 

İbn-i İ shak der ki: Malik o ğ lu Fihr'in dört o ğ lu oldu; bunlar Galip, 
Muharib, el-Haris ve Esed'dirler. Anneleri de Müdrike o ğ lu Huzeyl 
oğ lu Sa'd kızı  Leyla'd ı r. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Malik o ğ lu Fihr'in, Cendele ad ında bir de 
kızı  vard ı . Cendele, Temim o ğ lu Zeyd-i Menat oğ lu Malik oğ lu Han-
zala o ğ lu Yerbu'un annesidir. Cendele'nin annesi de Sa'd k ızı  Leyla'dır. 
el-Hatafa o ğ lu Atiyye oğ lu şair Cerir bu hususta şu beyiti söylemi ş tir : 
"Ben kızdığı m zaman Cendelenin o ğulları  ta ş  atarak bana yard ım eder 
ve dü şmana kar şı  benimle birlikte olup dö ğüşürler." Bu beyit ş airin 
bir kasidesinden al ınmış tır. Ş airin dedesi el-Hatafa'mn as ıl adı  Huzeyfe 
olup soy kütüğü ş öyledir : Hanzala oğ lu Yerbu' o ğ lu Kuleyb o ğ lu Avf 
oğ lu Seleme oğ lu Bedr oğ lu Huzeyfe. 
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İ bn-i İ shak der ki: Fihr o ğ lu Galib'in iki oğ lu oldu. Bunlar: Luey 
99 ile Teym dirler. // Anneleri, Amr el-Huzarnin k ızı  Selma'dır. Galib 

oğ lu Teym'in soyundan gelenlere el-Edrem o ğulları  denir. 

İ bn-i Hiş am diyor ki: Gâlib'in , Kays ad ında üçüncü bir o ğ lu daha 
vard ı . Bunun annesi de, Luey ile Teym'in anneleri olan Amr o ğ lu Ka`b 
el-Huzarnin k ızı  Selma'd ı r. 

İbn-i İ shak der ki: Galib o ğ lu Luey'in dört o ğ lu oldu. Bunlar: 
Amir, Sâme ve Avf' d ırlar. Ka`b, Amir, ve Sâmenin anneleri 

Kıı daa kabilesinden Cesr o ğ lu el-Kayn o ğ lu Kal) o ğ lu Mua,viye'dir. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Luey'in el-Haris ad ında bir oğ lu daha ol- 
duğu söylenir. Bunun soyundan gelenler, Rebia toplulu ğunun Hizzan 

kabilesinin bir boyu olan el-Haris o ğ lu Cuş em'dir. Ş air Cerir 
100 bu sözü i şaret ederek şu beyitleri söylemi ş tir:// "Ey Cu şem oğulları . 

Siz Hizzan kabilesinden de ğ ilsiniz Siz Galib oğ lu Luey'in yüksek 
soyuna bağ lanınız. Kızlarınızı  ne Davr ne de Ş ukays boylar ının genç-
leriyle evlendirmeyiniz. Bu boylar yabanc ı  boydan olan k ızlar için çok 
kötü bir yuvadır." 

Luey'in bir de Sa'd ad ında bir oğ lu vard ır. Bunun soyundan gelen-
lere Bunane boyu denir. Bu boy Rebia toplulu ğundan Vâil oğ lu Bekr 
oğ lu Ali oğ lu Sa'b oğ lu Ukâbe oğ lu Sa'lebe o ğ lu Ş eyvan kabilesinin bir 
koludur. Bunane ise bir kad ın olup bu boyun süt annesidir. Bu kad ın 
Kudaa o ğ lu el-Haf o ğ lu İmran o ğ lu Hulvan oğ lu Salebe oğ lu Vabra 
oğ lu el-Usd oğ lu Ş ey'ullah oğ lu Cesr oğ lu el-Kayn boyundand ır. Ş ey'-
ullah yerine Sey'ullah da denir. Ba ş ka bir söze göre Bunane, Rebia 
topluluğundan Kas ıt oğ lu en-Nemir'in k ızıdı r. Ba ş ka bir söze göre de 
Bunane, Kudaa o ğ lu el-Haf oğ lu İmran o ğ lu Hulvan oğ lu Rabban 
oğ lu Cerm'in 

Galib oğ lu Luey'in, bir de Huzeym ad ında bir oğ lu vard ı . Bunun 
soyundan gelenler Sa'lebe o ğ lu Ş eyvan kabilesinin Aize boyudur. Aize 
Yemenli bir kad ın olup Luey oğ lu Huzeyme o ğ lu Ubeyd'in oğulları= 
annesidir. 

Luey o ğ lu Amir den baş ka Luey'in o ğullarının hepsinin annesi, 
Cesr oğ lu el-Kayn o ğ lu Ka`b k ızı  Mâviyedir. 

Luey o ğ lu Amir'in annesi ise, Fihr oğ lu Muharib oğ lu Ş eyban' ın 
kızı  Mahş iye dir. Ba şka bir söze göre Amir'in annesi, Fihr o ğ lu Muha- 

101 	rib oğ lu Ş eyvan ın kızı  Leyla'd ı r. // 
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Same'nin Hikayesi 

İbn-i İ shak der ki: Luey o ğ lu Same ise Uman'a gitti ve orada kal-
dı . Söylediklerine göre kendisini, karde ş i Amir, yurdundan ç ıkarmış . 
Bu olay ş öyle olmuş  : Same ile Amir aras ında bir kavga ç ıkmış , Same 
Amir'in gözünü oymuş , Amir de ona göz da ğı  vermi ş  bunun üzerine 
Same yurdundan ç ıkıp Uman'a gitmiş . Söylediklerine göre Luey 
oğ lu Same bir gün devesine binip yolda giderken deve otlamak üzere 
başı nı  yere e ğmiş , bu sırada bir yılan devenin duda ğı ndan sokmu ş  
deve derhal devrilip ölmü ş . Bundan sonra y ı lan Same'yi de sokup öl-
dürmü ş . Söylediklerine göre Same ölece ğ ini anlamış  şu beyitleri söy-
lemi ş : "Ey gözüm Luey o ğ lu Same için ağ la; onun baca ğı nı  yı lan ı sır-
dı . Kendisini devenin yan ı  başı nda ölü olarak bulduklar ı  zaman Luey 
oğ lu Same'nin bir benzerini göremedim Amir ile Kâeb'a bir elçi ile 
haber yollayın; elçi onlara kendilerini özledi ğ imi söylesin. Yurdum 
Uman ise de ben Galip soyundamm. Eski yurdumdan devesiz ç ık-
tım. Ey Luey o ğ lu! Dökülmemesi gereken bir barda ğı  ölüm korkusuyla 
döktün. Ey Luey oğ lu! Ölümden kurtulmak istedin fakat ölümden 
kurtulu ş  yoktur. Çevik, genç ve güzel deveni de ölü b ıraktın." // 102 

İbn-i Hi şam diyor ki: Same'nin soyundan olan birinin Peygam-
bere gelip Luey o ğ lu Same'nin soyundan oldu ğunu ileri sürmü ş  oldu-
ğunu bana anlatt ılar Tanr ı  elçisi bu kimseye: "Sen, şair olan Luey oğ lu 
Same'nin mi soyundans ın?" diye sormu ş . Bunun üzerine o adam ın ya-
nında bulunan bazı  arkada ş ları  Tanrı  elçisine ş öyle demi ş ler: "Ey Tanrı  
elçisi! Acaba bu sözünüzde Same'nin -Ey Luey o ğ lu! dökülmemesi ge-
ken bir barda ğı  ölüm korkusuyla döktün- beyitini mi kastediyorsu-
nuz ?" Tanrı  elçisi de "evet" demi ş . 

Luey Oğ lu Avf' ın Hikâyesi ve Göç Etmesi 

İbn-i İ shak der ki: Söylediklerine göre Luey o ğ lu Avf bir gün 
Kureyş  kabilesinden bir kafile ile yola ç ıkmış . Aylan oğ lu Kays oğ lu 
Sa'd oğ lu Gatafan kabilesinin topraklar ında bulunduklar ı  bir s ırada 
kafileden biraz ayr ı lmış , kafile de kendi soyundan olanlar kendisini 
beklemeden savu şup gitmi ş ler. O da kafileye yeti ş ememi ş . Zubyan bo-
yunun soy diziminde Avf 'in karde ş i olarak gösterilen Sa'd o ğ lu Sa'- 
lebe onu yan ına alıp bırakmamış ; orada evlendirmi ş , kendi soyuna 
katmış  ve karde ş  edinmi ş  

Sa'lebe'nin soy kütü ğü ş öyledir : Gatafan o ğ lu Rays oğ lu Bagit 
oğ lu Zubyan o ğ lu Sa'd o ğ lu Salebedir. 
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Avf'ın soy kütüğü ise: Gatafan o ğ lu Rays oğ lu Bagit oğ lu Zubyan 
oğ lu Sa'd oğ lu Avf'd ır. Yani bundan Avf' ın, Zubyan boyundaki soyu 
tan ındı . (yani eski soyu unutuldu demek istiyor) 

Söylendiğ ine göre Avf kafileye yeti şemeyip soyu kendini b ırakı p 
103 gittiğ i zaman Salebe Avf'a şu beyiti söylemi ş  ://"Ey Luey o ğ lu! Deveni 

benim evimin önüne ba ğ la; çünkü soyun seni evsiz barks ız bı rakıp 
gitti." 

İbn-i İ shak der ki: ez-Zubeyr o ğ lu Ca'fer o ğ lu Muhammed veya 
Husayn o ğ lu Abdullah oğ lu Abdurrahman o ğ lu Muhammed ba-
na, Halife el-Hattab o ğ lu Ömer'in "Araplardan bir kabilenin, bizim 
soyumuzdan olduğunu kabul etseydim veya öyle bir kabileyi kendi 
soyumuza katsayd ım Avf o ğ lu Murre boyunu katard ım; çünkü bu 
boyda, bize benzeyen kimselerin bulundu ğunu bildiğ imiz gibi o ada-
mın da oralarda kald ığı nı  biliyoruz" demi ş  olduğunu anlatt ı . Ömer 
bu sözleriyle Luey. o ğ lu Avf' ı  kastediyordu. 

İbn-i İ shak der ki: Bu boyun Gatafan kabilesindeki soy kütü ğü 
ş öyle s ıralanır: Gatafan o ğ lu Rays o ğ lu Bagit o ğ lu Zubyan o ğ lu Sa'd 
oğ lu Avf oğ lu Murre'dir. Bu soy kütü ğü onların yanında anı ldığı  za-
man: "Bu soyu inkâr etmeyiz; hatta bu soy bizim en çok sevdi ğ imiz bir 
soydur" derlermi ş . 

Yerbu' o ğ lu Cezime oğ lu Zâlim oğ lu ş air el-Haris, -Ibn-i Hi ş am 
diyor ki: Avf oğ lu Mürre boyundan biri- el-Münzir o ğ lu en-Nu'man'- 
dan kaçı p Kurey ş  kabilesine sığı ndığı  zaman şu beyitleri söylemi ş : 
"Benim soyum ne Sa'd o ğ lu Salebe'liler ne de boyunlar ı  kı llı  Fezare'- 
lilerdir. Soyumu sorarsan onlar Mekkede bulunan ve Mudar toplulu-
ğuna kı lıçla döğ üşmesini öğ reten Luey o ğullarıdır. Biz Bagit oğullarına 
katı lıp soyumuzdan olan yak ınlarımızı  (akrabalanm ızı) terk etmekle 
kötü bir iş  iş ledik. Tıpkı , soyuna su getirmek üzere suya gidip kendisi 
suya kandı ktan sonra doldurdu ğu suyu döküp serab ın arkasına düşen 

104 kimsenin yaptığı  kötü i ş  gibi. // Senin ba şı na and içerim ki i ş  bana 
kalsayd ı  kabilem aras ı nda ya ş ar ve öbür kabileler gibi su bulmak için 
koşup durmazd ım. Kureyş li Ravalıa, kar şı lı ksız olarak bana h ızlı  ko-
şan bir deve vererek durumumu düzeltti." 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu kasideden Ebu Ubeyde'nin bana söyle-
dikleri bu beyitlerdir. 

İbn-i İ shak der ki: Murre o ğ lu Sehm boyundan olan el-Humam 
oğ lu ş air el-Husayn el-Murri şair Zalim o ğ lu el-Harise cevap olarak 
ve soyunu Gatafana ula ş t ırarak şu beyitleri söylemi ş : "Hey!... Ne siz 
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bizdensiniz ne de biz sizdeniz. Bizim Galip o ğ lu Luey ile hiç bir ilgimiz 
yoktur. Biz Hicaz ülkesinde saltanat içinde ya ş adık. Siz de Aha ş ib dağ -
ları  aras ında Batha vadisinde ya ş adı= " Ş air bu beyitleriyle Kurey ş  
kabilesini kasdediyor. Sonradan şair el-Husaym söylediklerine pe ş iman 
olmuş , şair Zalim o ğ lu el-Haris'in sözlerinin do ğ ru olduğunu anlamış , 
bunun üzerine kendi kendini yalanl ıyarak ve soyunu Kurey ş  kabilesine 
ula ş tırarak şu beyitleri söylemi ş : "Daha önce söyledi ğ im bir söze 
pe ş iman oldum. Bu sözün yalan oldu ğunu anlad ı m. Söylediğ im o za-
man ke ş ke dilim ikiye yanl ıp bir parças ı  konuşmaz öteki parças ı  yı l-
dızların dönüp dolaş tığı  yerde olsayd ı . Babam ız Kinane'lidir. Mezan 
Mekke'de Aha ş ip dağ larının arasında Batha vadisindedir. Veraset 
yoluyla Kutlu evin (Kabenin) dörtte biri ve İbn Hatib'in evi önündeki 
vadinin de dötte biri bizimdir". Ş air bu sözleriyle Luey'in dört o ğ lu 
bulunduğunu ve bunlar ın: Kâ`b, Âmir, Sâme ve Avf olduklar ını  söy-
lemek istiyor. // 

İbn-i İ shak der ki: Sözüne inand ığı m bir kimse bana, halife el-
Hattab oğ lu Ömer'in Murre boyundan baz ı  kimselere "asil soyunuza 
dönmek isterseniz dönün" demi ş  olduğunu anlattı . 

İbn-i İ shak der ki: Bu boy Gatafan kabilesinin ileri gelenlerinden-
dir. Bu kabilenin ba şkanları  ve komutanları  bunlardand ı . Mesela 
Nuşbe oğ lu Murre oğ lu Ebu Hârise o ğ lu Sinan oğ lu Harim, Ebu Hâ-
rise oğ lu Sinan o ğ lu Hârice, Avf oğ lu el-Haris, el-Humam o ğ lu el-
Husay ve Harmele oğ lu Haş im gibi büyük adamlar bunlardand ı rlar. 

Harmele oğ lu Haş im hakkında bir şair şu beyitleri söylemi ş tir : 
"Harmele o ğ lu Haş im, el-Hebâât ve Ya'mele sava ş larında kendinin, 
babasına layı k bir evlat oldu ğunu isbat etti." O, suçlu olsun suçsuz 
olsun hükümdarlar ı  bile öldürüp bir yana atar." 

İbn-i Hi şam diyor ki: Ebu Ubeyde bu beyitleri şair Âmir el-Hasa-
fi'ye malederek bana şu şekilde söyledi: "Harmele o ğ lu Haşim, el-
Hebâât ve el-Ya'mele sava ş larında babas ı nı  yeniden ya şattı . O, suçlu 
olsun suçsuz olsun hükümdarlar ı  bile öldürüp bir yana atar. O'nun 
mızrağı , anneleri evlats ız bırakır." / / 

Gene Ebu Ubeyde bana, ad ı  geçen Ha ş im'in şair Âmir'e: "Hak-
kımda güzel bir beyit söyle sana mükâfat vereyim" dedi ğ ini, bunun üze-
rine Amir'in, birinci beyiti söyledi ğ ini fakat Ha ş im'in bunu beğenmedi-
ğ ini, ikinci beyiti de söyledi ğ i halde gene beğenmediğ ini, hatta üçüncü 

40 Metinde "Babas ın ı  yeniden ya ş att ı" deniyor ki şair bununla yukar ıdaki anlamı  
kastediyor. 
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beyiti de beğenmediğ ini "suçlu olsun suçsuz olsun öldürür" diyen dör-
düncü beyiti söyleyince Ha ş im'in bunu beğendiğ ini ve mükafat vermi ş  
olduğunu anlatt ı . 

İ bn-i Hişam diyor ki: Ş air oğ lu el-Kümeyd gene bu hususta şu 
beyiti söylemi ş tir : "Suçlu olsun suçsuz olsun hükümdarlar ı  bile yok 
eden ancak Murre boyunun Ha ş imi'dir." Bu beyit şairin bir kasidesin-
den alınmış tı r. Ş air Amir'in "el-Hebâât sava şı nda" sözü Ebu Ubeyde-
den baş ka bir kimse tarafından anlatı lmış tır. 

İbn-i İ shak der ki : Murre boyu Gatafan kabilesinde ve bütün Kays 
topluluğunda ünlü ve tan ınmış  bir boydur. Bu boy soylar ını  korudular. 
el-Bes (8 ay sald ırmamak) hakk ı  araplar aras ında yalnız Murre boyuna 
aittir. 

El-Besl Meselesi 

Söylediklerine göre el-besl (11), sava ş  edilmemesi gereken 8 
aydır. Bu hak bütün araplar aras ı nda her yıl ancak bu kabileye kar şı  
tanınırdı . Araplar ın hepsi bunlar ı n bu hakk ı nı  tan ırlar, inkar etmezler 

107 ve bozmazlard ı . Mürreliler bu hakka dayanarak bu 8 ayl ık süre içinde // 
hiç bir şeyden çekinmiyerek araplar aras ında istedikleri yere giderler-
di. 

Ş air Ebu Sülma oğ lu Zuheyr, Murre boyunu kaydederek şu beyit-
leri söylemi ş tir: " İyi bak el-Merurat bölgesi ile bu bölgenin p ınarları  
onlardan bo ş  kalırsa Nahl bölgesi bo ş  kalmaz. Ben bu bölgelerde on-
ları n aras ında ya şadım onlarla e ğ lendim. Eğer bu bölgeler onlardan bo ş  
kalırsa ziyan yok: çünkü bunlar besl hakk ına sahip kimselerdir." 
Ş air bu sözüyle Murrelilerin gitmeye haklar ı  olduğu bir yere gittikleri-
ni kasdediyor. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Bu iki beyit ş airin bir kasidesinden al ı nmış - 
tı r. 

İbn-i Hişam diyor ki: Ş air Züheyr Mudar o ğ lu İ lyas oğ lu Tâbiha 
oğ lu Udd oğ lu Muzeyne boyundan bir kimsedir. Ba şka bir söze göre 
Ebu Sülma oğ lu Zuheyr, Gatafan kabilesindendir. Gene ba ş ka bir söze 
göre ş air Zuheyr Gatafan kabilesinin bir müttefikidir. 

İbn-i İ shak der ki: Salebe o ğ lu Kays boyundan olan şair A' ş a, 
besl kelimesini kullanarak şu beyiti söylemi ştir: "Sizin himayenizde 
olan kadın bizim için dokunulmaz (besl) ve yasak olur da bizim hima-
yemizde olan kad ın ile e ş i size mubah olur mu?" 
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İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu beyit şairin bir kasidesinden al ınmış tır. // 
İbn-i İ shak der ki: Luey o ğ lu Ka`b' ın üç oğ lu oldu; bunlar: Mur-

re, Adiy ve Husays'dırlar. Anneleri de en -Nadr o ğ lu Malik oğ lu Fihr 
oğ lu Muharib oğ lu Ş eyban' ın kızı  Vahş iyye'dir. 

K`ab oğ lu Mürre'nin de üç o ğ lu oldu; bunlar: Kilab, Teym ve 
Yakaza'd ı rlar. 

Kilab' ın annesi: Huzeyme o ğ lu Kinane o ğ lu en-Nadr o ğ lu Malik 
oğ lu Fihr oğ lu el-Haris oğ lu Sa'lebe oğ lu Sureyr'in k ızı  Hind'dir. Ya-
kaza'nın annesi el-Bar ıkıyye'dir ki, bu kad ın Yemenli el-Esd kabile-
sinin Bârik boyundand ır. Ba ş ka bir söze göre bu kad ın Teym'in anne-
sidir. Gene ba şka bir söze göre Teymin annesi, Kilab' ın annesi olan 
Sureyr k ızı  Hind'dir. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Bârik, el-Gavs o ğ lu el-Esd oğ lu Mâzin oğ lu 
Sa'lebe o ğ lu İmruulkays o ğ lu Harise oğ lu Amir oğ lu Amr oğ lu Harise 
oğ lu Adiy boyudur. Bu boy Ş enüe kabilesindendir. 

Ş air Zeyd o ğ lu el-Kumeyt bu boyu anarak şu beyitleri söylemi ş -
tir : "Ezdu Ş enüe kabilesi, boynuzsuz koçlar gibi bize sald ırdılar. Biz 
onların bu haline ald ırmayarak Bârik boyuna, ne bize kötülük ettiniz 
ne de bu i ş ten vaz geçin dedik." // Bu iki beyit şairin bir kasidesinden 
alınmış tır. Ş imş eğ in (berk) çaktığı  yere gittikleri için bu boya Bârik 
lakabı  verilmi ş tir. 

İbn-i İ shak der ki: Murre o ğ lu Kilab' ın iki oğ lu oldu; bunlar 
Kusay ile Zuhre'dirler. Anneleri el-Ezd kabilesinin Cu'sume 
kolunun el-Cedere boyundan olan Seyel o ğ lu Sa'd' ın kızı  Fatı madır. Bu 
boy Yemenli olup Kinane o ğ lu Abd-u Menat o ğ lu Bekr oğ lu ed-Dil 
boyunun müttefikidir. 

İ bn-i Hiş am diyor ki: Cu'sumet'ül-Esd ve Cu'sumet'ül-Ezd de 
denir. Cu'sume 'nin soy kütü ğü ş öyledir. el-Gavs oğ lu el-Esd oğ lu Nasr 
oğ lu Malik oğ lu Abdullah oğ lu Kaab oğ lu el-Haris o ğ lu Zehran o ğ lu 
Nasr oğ lu Duhman o ğ lu Sa'b oğ lu Mube şş ir oğ lu Ye şkur oğ lu Cu'sume. 
Baş ka bir söze göre bu soy kütü ğ ü ş öyledir: el-Gavs o ğ lu el-Esd oğ lu 
Zehran o ğ lu Nasr oğ lu Sa'b oğ lu Mube şş ir oğ lu Ye ş kur oğ lu Cu'sume. 

Bu boya el-Cedere lakab ı nın verilmesi şu sebebden dolay ıdır: 
Cu'sume o ğ lu Amr oğ lu Amir, Mudad o ğ lu el-Haris el-Curhumr-
nin kızı  ile evlenmi ş , bu s ırada Cürhum kabilesi Kabe'de (yani Mekke'-
de) hüküm sürüyorlard ı . Amir, Kabe'ye bir duvar (Cidar) yapt ırmış , 
bunun için de ona el-Cadir (duvar yapt ıran) denmi ş . Soyundan gelenle-
re de el-Cedere (Duvar yapt ıranlar) ad ı  verilmi ş . // 110 

İbn-i İ shak der ki: Ad ı  geçen Seyel o ğ lu Sa'd hakkında bir ş air şu 
beyitleri söylemi ş  : "Bildiğ iniz insanlar aras ında Seyel o ğ lu Sa'd gibi 

108 
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Üirini göremeyiz. O, iki eliyle çal ış an kuvvetli bir yi ğ ittir. Dengine 
rasladığı  zaman sava şa tutu şur. Ş ahinin keklikleri avlad ığı  gibi o da 
sava şçı ları  aylar." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ş airin "Ş ahinin avladığı  gibi" sözü, ş iirden 
anlayan baz ı  kimselerden alınmış tır. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Murre o ğ lu Kilab' ın bir de Nu'm ad ında bir 
kızı  olmuş tu. Bu kız (Nu'm), Luey o ğ lu Kaab oğ lu Husays oğ lu Amr 
oğ lu Sehm'in oğulları  Es'ad ile Suayd' ın anneleridir. Nu'm'un annesi: 
Seyel oğ lu Sa'd' ın kızı  Fatımad ır. 

İ bn-i İ shak der ki: Kilab oğ lu Kusay' ın dört oğ lu ile iki kızı  oldu. 
Oğulları : Abdümenaf, Abdüddar, Abdül'uzza ve Abdükusay. K ızları  
ise Tahmur ve Vebre'd ır. Bunların hepsinin anneleri: Amr o ğ lu Kati) 

111 oğ lu Selül oğ lu Habe ş iyye oğ lu Huley el-Huzârnin k ızı  Hubbey'dir. // 

İbn-i Hi şam diyor ki: Habe ş iyye'ye Selul oğ lu Hub ş iyye de denir. 

İbn-i İ shak der ki: Ad ı  Kusay oğ lu el-Mugire olan Abdüme-
naf'ın dört o ğ lu olmuş tu. Bunlar: Ha ş im, Abdüşems, el-Muttalib 
ve Nevfel'dirler. Bunlardan ilk üçünün anneleri: İkrime oğ lu Man-
sur o ğ lu Suleym oğ lu Buhsa oğ lu Sa'lebe o ğ lu Zekvan oğ lu Falic 
oğ lu Hilal oğ lu Murre'nin kızı  iktike'dir. 

Nevfel'in annesi ise İkrime o ğ lu Mansur o ğ lu Mazin boyundan 
Amr kızı  Vakide'dir. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu soy kütüğüne iyice bak ı lırsa İ krime oğ lu 
Mansur o ğ lu Mâzin oğ lu el-Haris oğ lu Malik o ğ lu Nuseyb oğ lu Vahb 
oğ lu Cabir o ğ lu Gazvan oğ lu Utbe'nin bu soydan nas ıl ayrıldığı  ko- 

112 	layca anla şı lır. / / 
İbn-i Hiş am diyor ki: Ebu Amr Tumad ır, Kulâbe, Hayye, Reyta, 

Ummulahsen ve Ummusufyan da Abdümenafın çocuklarıdırlar. 

Ebu Amr'in annesi Sakif kabilesinden bir kad ın olan Rayta'd ır. 
Hepsi k ı z olan diğer çocuklar ının anneleri ise Abdümenaf o ğ lu Haş im'-
in annesi olan, Hilal oğ lu Mürre'nin kızı  Âtike'dir. Âtike'nin 
Annesi de Hevazin o ğ lu Bekr o ğ lu Muaviye oğ lu Sa'saa o ğ lu Selül 
oğ lu Amr oğ lu Havze'nin k ızı  Safiyye'dir. Safiyye'nin annesi ise Mez-
hic oğ lu Sa'dula ş ire oğ lu ikizullah' ın kı zıdır. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Abdümenaf o ğ lu Haş imin dört o ğ lu ile be ş  
kızı  oldu; oğulları : Abdülmuttalib, Esed, Ebu Sayfiy, Nadle, k ızları : 
e ş - ş ifa, Halide, Daife (Zaife), Rukayye ve Hayye'dirler. Abdülmuttalib 
ile Rukayye'nin anneleri: En-Neccar o ğ lu Adiy oğ lu Ganm oğ lu Âmir 
oğ lu Hida ş  oğ lu Haram oğ lu Lebid oğ lu Zeyd o ğ lu Amr'in k ız ı  Selma'- 
dır. En-Neccar' ın adı  Teymullah olup soy kütü ğü ş öyledir • Âmir o ğ lu 
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Amr oğ lu Sa'lebe o ğ lu Harise oğ lu el-Hazreç o ğ lu Amr o ğ lu Sa'lebe 
oğ lu Teymullah. // 
	

113 
Selma'n ın annesi en-Neccar o ğ lu Mâzin oğ lu Sa'lebe o ğ lu el-Haris 

oğ lu Sahr' ın kızı  Amire ( dir. Amire'nin annesi ise en-Neccar 
boyundan Abdüle şhel'in k ızı  Selma'd ır. 

Esed'in annesi Malik o ğ lu Amir el-Huzârnin k ızı  Kayle'dir. Ebu 
Sayfiy ile Hayye'nin anneleri: el-Hazreç boyundan Sa'lebe o ğ lu Amr'- 
ın kızı  Hinddir. Nadla ile e ş -Ş ifa'nın anneleri: Kudaa kabilesinden bir 
kadındır. Halide ile Daife (Zaife) nin anneleri Mazin boyundan Ebu 
Adiy'in kızı  Vakide'dir. 

Haşim Oğ lu Abdülmuttalib'in Çocuklar ı  

İbn-i Hi şam diyor ki: Haş im oğ lu Abdülmuttalib'in on o ğ lu ile 
altı  kızı  oldu. Oğulları : Abbas, Hamza, Abdullah, Ebu Talib (as ıl adı  
Abdümenaf'd ır) Zübeyr, el-Haris, Haci, Mukavvim, D ırar, Ebu Le-
heb (as ı l adı  Abdüluzza'd ır). Kızları : Safiyye, Ummu Hakim, el-Beyda, 
Atike, Umeyme, Erva ve Barra'd ır. / / 114 

Abbas ile D ırar' ın anneleri: Nizar o ğ lu Rebia oğ lu Esed oğ lu Ce-
dile oğ lu Efsâ oğ lu Hinb o ğ lu Kasıd oğ lu Nemir oğ lu Teym-ül'lât 
oğ lu el-Hazre o ğ lu Sa'd oğ lu Dahyan lakabiyle an ılan Amir oğ lu Zeyd-u 
Menat o ğ lu Amir oğ lu Amr oğ lu Malik oğ lu Kuleyb oğ lu Cenab' ın 
kızı  Nuteyle'dir. Bu soy kütü ğünde şu değ iş iklik de söylenir: Cedile 
oğ lu Du'miy oğ lu Efsa. 

Hamza, el-Mukavvim, zenginli ğ i ve cömertliğ inden dolayı  el-
Gaydak lakab ı  verilen Had ve Safiyye'nin anneleri: Luey o ğ lu Kal, 
oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Zuhre oğ lu Abdümenat o ğ lu Vuheyd'in 
kızı  Hâle'dir. 

Abdullah, Ebu Talib, Zubeyr ve Safiyye'den ba şka öbür kızların 
anneleri en-Nadr o ğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib o ğ lu Luey oğ lu 
Ka`b oğ lu Murre oğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum o ğ lu İmran oğ lu Aiz 
oğ lu Amr' ın kızı  Fatıma'd ır. Fat ıma'nın annesi en-Nadr o ğ lu Malik oğ -
lu Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Kal) oğ lu Murre oğ lu Yakaza o ğ lu 
Mahzum o ğ lu İmran oğ lu Abd'in kızı  Sahre'dir. Sahre'nin annesi en-
Nadr oğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Kal) o ğ lu Mur-
re oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu Abd'in k ı zı  Tahmur'dur. 

Abdülmuttalib o ğ lu el-Haris'in annesi: İ krime oğ lu Mansur oğ -
lu Hevâzin o ğ lu Bekr o ğ lu Muaviye oğ lu Sa'saa oğ lu Amir oğ lu Suvae 
oğ lu Habib oğ lu Riab oğ lu Huceyr oğ lu Cundub'un k ızı  Semra'dır. // 115 
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Ebu Leheb'in annesi: Amr'ül-Huzâi o ğ lu Kal) o ğ lu Selül oğ lu 
Hubş iyye oğ lu Dâtir oğ lu Abdümenaf o ğ lu Hâcir'in k ızı  Lübnâ'd ı r. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Abdülmuttalib o ğ lu Abdullah, Tanr ının el-
çisi ve Adem Oğulları nın ulusu olan Abdülmuttalib o ğ lu Abdullah 
oğ lu Muhammed'i peyda etti (babas ı  oldu). 

Muhammed'in annesi: en-Nadr o ğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib 
oğ lu Luey oğ lu Kâ`b o ğ lu Murre o ğ lu Kilâb oğ lu Zuhre oğ lu Abdü-
menaf oğ lu Vehb'in kızı  Amine'dir. Amine'nin annesi: en-Nadr o ğ lu 
Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib o ğ lu Luey o ğ lu Kâ`b o ğ lu Murre oğ lu Ki-
Mb oğ lu Kusay oğ lu Abdüddar oğ lu Osman o ğ lu Abdüluzza'n ın kı zı  
Barra'd ır. 

Barra'mn annesi: en-Nadr o ğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib o ğ lu 
Luey oğ lu Kaab oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay o ğ lu Abdüluzza 
oğ lu Esed' ın kızı  Ummu Habib'dir. Ummu Habib'in annesi: en-Nadr 
oğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey o ğ lu Kâ`b oğ lu Adiy oğ lu 
Uveyc oğ lu Ebeyd o ğ lu Avf' ın kızı  Barra'd ı r. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Görülüyor ki Tanr ı  elçisi hem şeref hem de 
soy bakımından ve anne baba tarafından Adem oğulları= üstünü-

116 dür. // 

Zemzem Kuyusunun Kaz ılmas ı  Hakk ında 

İ shak o ğ lu Muhammed el-Muttalibi der ki: Ha ş im oğ lu Abdül-
muttalib bir gün el-Hicr'de uyurken zemzem kuyusunu kazmas ı  rü-
yasında kendisine emredildi. Zemzem, Kurey ş lilerin kurban kestikleri 
yere yak ın İ saf ve Naile putlar ının aras ında bulunan kapat ılmış  bir 
kuyu idi. Cürhum kabilesi Mekke'den çekilirken bu kuyuyu kapatm ış -
lardı . Bu kuyu, Peygamber İbrahim oğ lu İ smail küçük iken susay ıp 
Tanr ın ı n kendisine suyunu içirdiğ i kuyudur. İ smail susuz kaldığı  zaman 
annesi kendisine vermek için su aram ış  fakat bulamam ış , bunun üze-
rine Safa tepesine ç ıkmış  ve İ smail için Tanrıya yalvarmış  sonra Merve 
tepesine çıkmış  gene Tanr ı ya yalvarmış , bu sırada Tanrı  Cibril'i yol-
lamış  Cibril topuğuyla yere vurmu ş  su fış kırmış . Ismail'in annesi ca-
navar sesleri duyarak İ smaile bir şeyler oldu diye korkmu ş  ve kendisine 
doğ ru ko ş arak gelmi ş , İ smail'i, yüzünü yere dayamış  eliyle suyu ağ zına 
doğ ru kürüyüp içiyor bulmu ş . İ smail'in annesi, suyun bulundu ğu yeri 
e ş erek bir çukur haline getirmi ş . 
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Curhum Kabilesinin Hikayesi ve Zemzem Kuyusunun 
Kapat ı lmas ı  

İbn-i Hi ş am diyor ki: Curhum kabilesinin hikayesi, zemzem ku-
yusunu doldurmalarm ı , Mekke'den çıkış larım, Curhumlülerden sonra 
Abdülmüttalibin zemzem kuyusunu kazmas ına kadar Mekke'de hakim 
olanların hikayesini İshak oğ lu Muhammed el-Muttalibrden naklen 
Abdullah oğ lu Ziyad el-Bekkai bize ş öyle anlattı : // 117 

İbrahim oğ lu İsmail öldükten sonra o ğ lu Nâbit bir müddet Kas, 
beye bakt ı . Ondan sonra Amr o ğ lu Mudad el-Curhumi, Kâbeye bakma 
ödevini üzerine ald ı . 

İbn-i Hiş am diyor ki : Mudad yerine Midad'da denir. 

İ bn-i İ shak der ki : İ smail oğulları  Nabit oğulları , dedeleri Amr 
bin Mudad ve Curhum kabilelerinden olan day ıları  ile birlikte 
idiler. Bu s ırada amca o ğ lu olan Curhum kabilesi ile Katura kabilesi, 
Mekke idaresini ellerinde bulunduruyorlard ı . Bu iki kabile Yemen'den 
kalkıp göçebe halinde Mekke'ye gelmi ş lerdi. Curhum kabilesinin ba-
şı nda Amr oğ lu Mudad, Katura kabilesinin ba şı nda da bu kabileden 
bir kimse olan es-Semeyda' bulunuyordu. Eski bir gelene ğe göre Ye-
menliler, ba ş larında kendilerini idare edecek bir ba şkan olmaks ızın 
Yemen'den dış arı  çıkmazlard ı . Ş imdi ad ı  geçen iki kabile Mekke'de 
konakladıkları  zaman buras ı nın sulu ağ açl ı  bir bölge olduğunu görüp 
beğenmiş ler ve yerle şmiş lerdi. Amr oğ lu Mudad ile buyruğu altında 
bulunan Curhum kabilesi Mekke'nin yukar ı  tarafındaki Kuaykian dağı  
ile daha sonra ele geçirdi ğ i yerlere indi ve yerle ş ti; Semeyda'da buyru-
ğundaki Katura kabilesiyle birlikte Mekkenin a şağı  tarafındaki Ecyad 
bölgesi ile sonra ele geçirdi ğ i yerlere yerle ş ti. Böylece Mudad, Mekke'-
ye yukarı  taraftan giren kimselerin getirdikleri mal ın onda bir bac ını , 
Semeyda' da Mekkeye a şağı  taraftan giren kimselerin getirdikleri mal-
ların onda bir bacm ı  alırdı . Bu iki kabileden her biri, birbirleriyle i ş  
birliğ i yapmadan kendi ba ş ları na buyruk ya şarlard ı . Daha sonra Cur-
hum ve Katura kabileleri birbirlerine sald ırmağa baş ladı lar, Mekke 
bölgesinde egemenlik için yar ış a girdiler. Bu yar ış  ve çeki şmede İ smail 
oğullarıyle Nâbit oğulları , Mudad tarafını  tutuyorlard ı . Kabeye bakma 
iş i Mudad' ın elinde bulunup bu hususta es-Semeyda' ın hiç bir ilgisi 
bulunmuyordu. / / 118 

Sonunda iki kabile birbirine sald ırd ı . Amr oğ lu Mudad, Semeyda'a 
saldırmak üzere ordusuyla Kuaykian'dan ayr ıldı ; ordusu m ızrak, 
kalkan, k ı lı ç ve sadak'larla silahlanm ış tı . Askerler silahlar ını  birbirine 
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çarpıyorlard ı . Söylendiğ ine göre Kuaykian ( ş akı rdayan) ad ı  bu yüz-
den bu bölgeye verilmi ş tir. Semeyda'da yan ında atlar ve askerler bu-
lunduğu halde Ecyad'dan ayr ıldı . Söylendiğ ine göre bu bölgeye Ecyad 
(Asiller) ad ı , Semeyda' ile birlikte asil atlarda ç ıktığı  için verilmi ş tir. 
Her iki ordu Fâdih bölgesinde kar şı la ş tılar çetin bir sava ş  oldu; es-
Semeyda' sava ş da öldürüldü; Katura kabilesi yenilip rüsvay oldu. Söy-
lendiğ ine göre bu bölgeye Fâdih (Rusvay eden) ad ı  bu yüzden veril-
miş tir. Bu sava ş tan sonra iki taraf bar ış a yana ş tılar, hep birlikte Mek-
ke yukarlarmda bulunan el-Matâbih vadisine topland ı lar; burada bir 
barış  imzalayıp bölgenin idaresini Mudad'a verdiler. Mudad, Mekke'-
de tek hakim olunca halka kurbanlar kesti; onlar da bu kurbanlar ı  ora-
da piş irip yediler. Söylendi ğ ine göre bu bölgeye el-Metâbih (ocaklar) 
adı  bu yüzden verilmiş tir. Baz ı  bilginlerin söylediklerine göre de bu 
bölgeye el-Metâbih ad ı , Tubba' ın buraya inip ordugâh kurmas ından ve 
kurbanlar kesip yedirmesinden dolay ı  verilmi ş tir. Mudad ile Semeyda' 
aras ı nda geçen olay, Mekke'de ortaya ç ıkan ilk kötü i şdir. 

Sonra Tanr ı  İ smail oğullarını  Mekke'de çoğ alttı . Onların Curhum 
kabilesinden olan dayı ları  hala Kâbeye bak ıyor ve Mekke'de hüküm 
sürüyorlard ı . İ smail o ğulları , dayı lık yakınlığı  Mekke'de kötü i ş  iş -
lememek ve sava ş  yasağı  gelene ğ ine saygı  gösterdikleri için egemenlik 
konusunda Curhum kabilesine kar şı  bir iddiada bulunmuyorlard ı . 
Mekke İ smail oğullarma dar gelmeye ba ş layınca, diğer bölgelere da ğı l-
dı lar ; gittikleri yerlerde kiminle kar şı la ş tılarsa Tanr ı , dinlerinden dolayı  

119 	onları  üstün getirdi; böylece dü şmanlarını  ezdiler. // 

Kinâne ve Huzâe Kabilelerinin Kabe'yi Ele Geçirmeleri ve 
Curhum Kabilesinin Sürülmesi 

Bundan sonra Cürhum kabilesi Mekke'de zulmetmeye ba ş ladı . 
Yasak edilen baz ı  i ş leri helal yapt ı lar. Mekke'ye giren Mekke halk ı  
dışı ndaki yabancı lara zulmettiler ; Kabe'ye hediye edilen mallar ı  kendi-
leri yediler. Bunun için egemenlikleri zay ıflad ı . Bu durumu sezen Kina-
ne oğ lu Abdümenat o ğ lu Bekr boyu ile Huzâe kabilesinden Gub ş an 
boyu Curhum kabilesine sava ş  açmaya ve onlar ı  Mekke'den sürüp ç ı -
karmaya karar verdiler. Sava ş  açıldı , iki taraf çarp ış tı . Bekr ve Gub ş an 
boyları  Curhum kabilesini yenip Mekke'den sürdüler. 

Cahiliye ça ğı nda Mekke, kendi içinde zulmedilmesini ve kötü i ş  
iş lenmesini kabul etmezdi. Içerisinde kötü bir i ş  yapan ı  şehir muhakkak 
çıkarıp dış arı  atard ı . Bunun için bu şehre en-Nasse (Kuruyan) ad ı  veril- 
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di. Bu şehrin kutsall ığı na dokunmak amac ıyla gelen her hükümdar 
muhakkak yerinde ölürdü. Söylendi ğ ine göre Mekke'ye, içinde kötü 
iş  yapan zorba hükümdarlar ın ba ş larını  yediğ i için Bekke (ba ş  kopa-
ran) ad ı  verilmi ş tir. 

İbn-i Hişam diyor ki: Ebu Ubeyde bana: "Bekke, Mekke ovas ı -
nın adıdır. Burada fazla kalabal ık olduğundan dolayı  bu yere Kala-
balık anlamına gelen bu ad verilmi ş tir" dedi." // 120 

İ bn-i İ shak der ki: Bu olaylardan sonra Mudad o ğ lu el-Haris 
oğ lu Amr el-Curhumi Kâbenin alt ından yapı lm ış  iki ceylan heykelini 
ve Hacer-i Esved (Hacer'ur-Rukn) götürüp zemzem kuyusuna gömdü; 
sonra buyuru ğu altında bulunan Curhum kabilesiyle birlikte Mekke'-
den göç edip Yemen'e gitti. Sonra, Mekke'den ayr ıldıklarına ve elden 
çıkardıkları  saltanata çok üzüldüler. Bu konuda Mudad-büyük Mu-
dad değ il- oğ lu Amr el-Haris o ğ lu Amr şu beyitleri söylemi ştir: "Dolu 
dolu olmuş  gözlerinden ya ş lar akan bir kad ın ş öyle dedi: Sanki el-Ha-
cun ile Safa aras ında bir dost bulunmad ı ; sanki Mekke'de kahnmad ı . 
Kalbim sanki ku ş  kanadlar ı  gibi çırpınarak ona dedim ki; evet biz 
orada ya ş ad ık; sonra felaketler ve kötü ş ansımız bizi oradan çıkardı . 
Nâbit den sonra Kâbe'nin bak ıcı ları  biz idik. Bolluk içinde o kutlu 
tap ınağı n (Kâbe'nin) etraf ında tavaf ederdik. Nâbit'ten sonra, salta-
natla bu kutlu evin idaresini elimize ald ık; orada hiç bir kimse boy öl- 
çü şemezdi.// Orada hükmettik, hakimiyetimizi kuvvetlendirdik. Sal- 121 
tanatımız bilsen ne kadar büyüktü! Orada hiçbir kabile kar şı mı zda 
çıkıp öğünemezdi. Tamdığı n adamların en iyisine kızımız' vermedik 
mi ?" Onun oğulları  bizdendirler ; bizde onlar ın karı larıyız. Felek biz-
den yüz çevirdiyse onun her gün bir hali var de ğ iş iklikde onun tabiat ın-
dandm Tanrı  bizi kendi gücüyle oradan ç ıkard ı . Eh! Ey insan o ğulları  ne 
diyelim; kaderin cilvesi böyleymi ş . Kaygusuz kimse uyuduğu halde ben 
uykusuz kalarak derim ki: Ey Tanr ı m! Suheyl ile Amir ölmesinler. 
Ben Mekkedeki çehreler yerine Himyer ve Yuhâbir kabilelerinden 
sevmediğ im çehreler görüyorum. Dillere destan olduk; halbuki esen-
lik içinde ya şı yorduk; geçmiş  yıllar ba şı mıza bu felaketi getirdi. İçinde 
dokunulmaz kutlu tap ınak (Kâbe) ve öbür kutlu yerler bulunan ş ehir için 
ağ layarak göz ya ş ları m dökülüyor. Gözlerim, güvercinlerine dokunul-
mayan, içinde ku ş lar barınan Kâbe için a ğ lıyor. Bu bölgede, insanlara 
yadırganmıyan ve dokunulmaz hayvanlar ya ş ar ki buradan uzakla ş tık-
ları  zaman bu dokunulmazl ıkları  kalkar ve öldürülürler." 

41 Burada Arapçaya ait ve çevirme ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  adamış t ır. 
42 İ bn-i İ shak bu sözüyle Hz. İbrahim Peygamberin oğ lu olup Curhumlulerden bir 

kızla evlenen Peygamber Hz. İ smail'i kastediyor. 
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İ bn-i Hiş am diyor ki: Şairin "onun oğulları  bizdendir" sözü İ bn-i 
İ shak'dan de ğ il ba şka bir kimseden al ınmış tır. 

İbn-i İ shak der ki : Gene bu konuda el-Haris o ğ lu Amr, Bekr ve 
Gubşan boyları  ile kendi kav ıninden sonra Mekke'ye yerle şenleri ana-
rak şu beyitleri söylemi ş : "Ey insan o ğulları ! Yürüyün. Bir gün gelecek 
ki yürüyemez bir hale geleceksiniz. Sonuç budur. Ölüm gelip çatmadan 

122 binekleri sürün; dizginlerini gev şek b ırak ın yapacaklar ınızı  da yap ın; // 
biz de sizler gibiydik. Sonra zaman halimizi de ğ iş tirdi. Siz de bizim 
dü ş tüğümüz hale dü şeceksiniz. 

İbn-i Hi şam diyor ki : Do ğ ru olarak Amr'a atfedilen beyitler sa-
dece bunlard ı r. Ş iir bilgini olan bir kimse bana şunu anlatt ı : Bu beyit-
ler Araplarda söylenen ilk ş iirdir. Yemen'de bir ta ş  üzerinde yaz ı lı  
olarak bulunmuş tur. Bu ş iirden anlayan kimse bu beyitlerin kime ait 
olduğunu bana söylemedi. 

Huzae Kabilesinden Bir Boyun Kâbe Bak ıc ı lığı n ı  
Ele Geçirmesi 

İbn-i İ shak der ki: Sonunda Huzae kabilesinden Gub ş en boyu, 
Abdumenat o ğ lu Bekr boyunun payı  olmaks ızın Kâbe bak ıcı lığı nı  eli- 

123 ne geçirdi. // Bu boydan bu i ş i idare eden Gub ş an boyundan el-Haris 
oğ lu Amr idi. O zaman Kurey ş  kabilesi, küçük topluluklar ve ayr ı  ai-
leler halinde kendi soylar ı  Kinane kabilesi aras ında yaşı yorlard ı . Böy-
lece Huzae kabilesi Kâbe'nin bak ıc ı lığı nı  üzerine ald ı  ve bu i ş i babadan 
oğ ula geçirerek devam ettirdiler. Bunlar ın sonuncusu Amr o ğ lu Ka`b 
oğ lu Selul oğ lu Habe ş iyye oğ lu Huzae kabilesinden Huleyl idi. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: Habe ş iyye yerine Hub ş iyye'de denir. 

Kilab Oğ lu Kusay' ın Huleyl K ız ı  Hubbey ile 
Evlenmesi 

İbn-i İ shak der ki: Kilab o ğ lu Kusay, Hub ş iyye oğ lu Huleyl'den 
kızı  Hubbey'i istedi. Huleyl, Kusay' ı  beğenerek k ız ını  verdi. Kusay'm 
Hubbey'den: Abdüddar, Abdümenaf, Abdül'uzza ve Abd adları ndaki 
oğulları  oldu. Kusay' ın oğulları  ve malları  çoğaldı  şerefi artt ı . Bu sırada 
Huleyl öldü. O zaman Kusay, Bekr boyu ile Huzae kabilesinden daha 
ziyade kendisinin Kâbe'ye bakmas ının doğ ru olacağı n ı , esasen kendi-
sinin de mensup olduğu Kurey ş  kabilesinin, İbrahim oğ lu İ smail soyu- 
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nun en ileri geleni ve bu kabilenin, Ismail'in doğ rudan doğruya oğul-
ları  olduğunu dü şündü; bunun üzerine Kurey ş  ve Kinane kabilelerin- 
den baz ı  kimselerle görü ş üp konuş tu onlara, // Bekr boyu ile Huzae 124 
kabilesini Mekke'den ç ıkarıp atmayı  teklif etti; onlar da Kusay' ı n 
bu teklifini kabul ettiler. Zeyd o ğ lu Sa'd oğ lu Uzre boyundan Haram 
oğ lu Rebia, Kilab' ın ölümünden sonra Mekke'ye geldi; orada (Ki-
lab' ın karı sı  olan) Seyel o ğ lu Sa'd ın kızı  Fâtıma ile evlendi. Kilab' ın 
bu kadından olan Zuhre adındaki oğ lu artık büyümü ş tü. Kusay adın-
daki o ğ lu ise henüz memeden kesilmi ş ti. Rebia, karı sı  Fâtıma'yı  kendi 
memleketine götürdü. Kad ın giderken küçük olan o ğ lu Kusay' ı  birlikte 
götürdü. Büyük oğ lu Zühre ise Mekke'de kald ı . Fâtıma, ikinci kocas ı  
Rebia'dan Rizah ad ındaki oğ lunu doğurdu. Kusay büyüyüp adam ol-
duğu zaman Mekke'ye gelip burada yerle ş ti. Kusay ş imdi kabilesi yu-
karı daki teklifini kabul edince anabir karde ş i olan Rebia o ğ lu Rizah'a 
mektup yazarak onu yard ıma çağı rd ı . Mektubu alan Rizah, karde ş -
leri Hunn, Mahmud ve Culhume ile Kudae kabilesinden kendilerine 
katılan kimselerle birlikte Arap hac ı larına kat ı larak Kusay' ın yard ı -
mına geldiler. Rizah' ın bu Hunn, Mahmud ve Culhume adlar ındaki 
karde ş leri, annesi Fât ıma'dan ba şka bir kadından doğma idiler. 

Huzae kabilesinin iddia etti ğ ine göre Hub ş iyye oğ lu Huleyl, da-
madı  Kusay'ın kendi kızından olan oğulların ın çoğ aldığı nı  görünce 
bu iş i ona vasiyet etmi ş  ve demi ş  ki: "Sen Kâbe'ye bakmaya ve Mek-
ke'ye hakim olmaya Huzae kabilesinden daha lay ıksın." İş te bu söz 
üzerine Kusay karde ş inden yard ım istemi ş tir. Fakat bu sözü Huzae 
kabilesinden ba şka hiç bir kimseden duymad ık. Bu iki sözün hangisinin 
doğ ru olduğunu Tanrı  bilir. // 125 

Murr Oğ lu El-Gavs' ın Halka Hacc Etme izni Verme 
Iş ini Üzerine Almas ı  

Mudar oğ lu İ lyas oğ lu Tabiha o ğ lu Udd oğ lu Murr oğ lu el-Gavs 
halka, Arafat da ğı ndan hacca ba ş lama izni verme i ş ini kendi üzerine 
almış tı . El-Gavsdan sonra onun soyundan gelenler bu ödevi üzer-
lerine aldı lar. El-Gavs ile soyundan gelenlere Sûfe lakab ı  verilmiş ti. 

Murr oğ lu el-Gavs' ın hac iznini verme ödevini üzerine almas ı  ş öyle 
olmuş tur: el-Gavs' ın annesi Cürhum kabilesinden bir kad ındır. Ço-
cuğu olmuyordu; bunun için, bir oğ lu olursa onu köle olarak hizmet 
etmek ve bakmak için Kâbe'ye ba ğış layaca ğı nı  Tanrıya söz verdi. Ka-
d ın bundan sonra el-Gavs' ı  doğurdu. El-Gavs büyüdükten sonra day ı - 
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ları  olan Cürhum kabilesinin hakimiyeti s ı ras ında Kâbe'ye hizmet 
etti. Sonra Kâbe'deki durumuna dayanarak halka Arafat da ğı ndan hac-
ca ba ş lama iznini verme ödevini üzerine ald ı . Soyundan gelenler döl-
lerinden kimse kalmay ıncaya kadar bu i ş e devam ettiler. Udd o ğ lu Murr 
el-Gavs' ın annesi olan dib nenesinin, ada ğı nı  yerine getirdi ğ i için bu 
nenesinin ağ zından şu iki beyiti söylemiş tir : "Ey Tanr ım! Ben yavru-
cuğumu ulu Mekkede adak ettim. Ey Tanr ım bu adağı mı  kutlu k ı l ve 
onu halk aras ı nda iyi bir insan yap." 

Söylediklerine göre Murr o ğ lu el-Gavs, halka hacca ba ş lama iz- 
126 nini verdiğ i zamanlar şu iki beyiti söylermi ş  : / / "Ey Tanr ım! Ben 

ancak bir gelene ğe uyuyorum. Bir günah ı m olursa bunun sorumluluğu 
Kudaa kabilesinin üzerine dü ş er." 

İbn-i İ shak der ki: Bana ez-Zübeyr o ğ lu Abdullah oğ lu Abbad'- 
ın oğ lu Yahya, babas ı  Abbad'dan naklen şunları  anlatt ı : "el-Gavs' ın 
soyundan gelen Süfeliler halka Arafat da ğı ndan hacca ba ş lama iznini 
verirler, Mina tepesinden a ş ağı  inmeye müsaade ederlerdi. Mina te-
pesinden a ş ağı  inme günü geldiğ i zaman halk ta ş  atmak için toplan ı r-
& Bunun için Sûfelilerden biri evvela ta ş lamağa ba ş lar sonra halk 
da onun arkasından ta ş lar& O Süfeli kimse ba ş lamadan hiç kimse 
baş layamazdı . İvedi davranmak isteyen baz ı  i ş  sahipleri o Sûfeliye 
gelip -hadi kalk ta ş la da biz de ta ş layahm, derlerdi. O ise -Hay ır, güne ş  
batmaya yüz tutmadan bu i ş i yapamam, derdi. Fakat ivedi davranmak 
isteyen i ş  sahipleri onun ard ını  bırakmaz ve kendisini harekete getirmek 
için onu ta ş layarak -Kahrolas ı  kalk da ta ş lamaya ba ş la, derler. Süfe-
li kimse ise onların bu sözlerine kulak asmazd ı . O, güne ş  batmaya yüz 
tuttuğu zaman kalkar ta ş lamağa ba ş lar, halk da arkas ından ta ş lard ı ." 

İ bn-i İ shak der ki: Halk ta ş lama i ş ini bitirip Mina tepesinden a ş ağı  
inmek istedikleri zaman Süfeliler vadinin iki taraf ını  tutup inmelerine 
müsaade etmezlerdi ; bu s ırada : "Ey Silfeliler ! izin yerinde inelim sesleri 
duyulur, bütün Süfeliler vadiden geçmeden hiç bir kimse geçemezdi. 
Sûfeliler geçip gittikten sonra yol serbest b ırakı lır halk da arkalar ından 
giderdi. 

S'ufeliler, soylar ı  sona erinceye kadar bu ödevi yerine getirmeye 
devam ettiler. Onlardan sonra soy yak ınlığı  dolayı siyle Temim oğ lu 
Zeyd-u Menat o ğ lu Sa'd boyu üzerine ald ı . Bu ödevi bu boydan Ş icne 

127 	oğ lu el-Haris o ğ lu Safvan ailesi yerine getirirdi. // 
İ bn-i Hi ş am diyor ki: ad ı  geçen Safvan' ın soy kütüğü ş öyledir : 

Temim oğ lu Zeyd-u Menat o ğ lu Sa'd o ğ lu Kali oğ lu Avf oğ lu 
Utarid oğ lu Ş icne oğ lu Cenâb oğ lu Safvan. 
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İ bn-i İ shak der ki : Halka Arafat da ğı nda hac etme iznini veren 
Safvan idi. Safvan'dan sonra bu ödevi o ğulları  üzerlerine ald ı lar. Bun-
ların sonuncusu olup zamanında İ slam dininin ortaya ç ıktığı , Safvan 
oğ lu Kerib'dir. 

Meğ râ oğ lu Temim oğ lu Evs es-Sa'di bu hususta şu beyiti söyle-
miş tir: "Ey Safvan o ğulları  hac etme iznini verin sesleri yükselmeden 
halk hac s ı ras ında Arafattan ayr ılmazd ı ." 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Bu beyit şairin bir kasidesinden al ınmış tı r. 

Advan Kabilesinin El-Müzdelife'den İnme 
iznini Vermeleri 

Amr o ğ lu Advan kabilesinden Hursan adl ı  ve Zu'l- İ sba' el-Ad-
vâni lakabiyle an ı lan ş air şu beyitleri söylemi ş tir: (bu ş aire Zu'l-isba' 
lakab ının verilmesi, parmağı nı  `Isba' kestiğ inden dolay ıdır.) // 128 

"Yer yüzünün yı lanı  olan Advan kabilesine ne gibi bir mazeret 
bulabilirsiniz? Onlar birbirlerine zulmederek yok oldular. Halbuki 
ulu kimseler ve suçlulara ceza verenler, sünnet ve farz olan dini ödev-
lerini yerine getirmek için halka izin verenler, halk aras ında hüküm 
veren ve verdi ğ i hükme itiraz edilmeyen kimseler de onlardand ı r." 
Bu beyitler ş airin bir kasidesinden al ınmış tı r. Ş airin bu beyitleri söyleme-
sinin sebebi şudur: İ shak oğ lu Muhammed'den naklen Abdullah o ğ lu 
Ziyad el-Bekkârnin anlatt ığı na göre halka Muzdelife tepesinden a şağı -
ya inme iznini vermek ödevini Advan kabilesi üzerine alm ış tı . Bunlar 
bu ödevi babadan oğula aktararak devam ettirdiler. Bunlar ın sonuncu-
su ve İ slam dininin, zaman ında ortaya ç ıktığı  kimse Ebu Seyyare laka-
biyle anılan el-Azel oğ lu Umeyle'dir. Araplardan bir ş air bu zat hakk ın-
da şu beyitleri söylemi ş tir: "Biz Ebu Seyyare ile onun yak ınları  olan Fe-
zâre boyunu koruduk. O ancak bu koruma sayesinde K ıbleye yönelip 
yalvararak sa ğ -salim e ş eğ ini sürüp inebildi." 

Ebu Seyyare halk ı  Muzdelife tepesinden indirdiğ i zaman bir e ş eğ e 
binermiş . Bunun için de ş air ş iirinde e ş eğ i anıyor. // 129 

Advan Oğ lu Yeşkur Oğ lu İyaz Oğ lu ( ) Amr Oğ lu Zarib 
Oğ lu Amir'in Hikayesi 

İbn-i İ shak der ki : ad ı  geçen Zu'l- İ sba' el-Advâni "halk aras ında 
hüküm veren" sözü ile Advan oğ lu Ye şkur oğ lu İyaz oğ lu Amr oğ lu 
Zarib oğ lu Amir'i kastediyor. 
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Araplar aras ı nda çıkan her türlü kötü i ş  ve güçlü ğü halletme ve bu 
hususta hüküm verme i ş ini, muhakkak ona götürürlerdi ve onun ver-
di ğ i hükmü de kabul ederlerdi. Bir gün ona, hunsa olan ve bu suretle 
hem erkeğ in hem de kad ını n haklarına sahip olabilen bir adam ın du-
rumunu açıklamas ını  teklif ettiler ve "bunu erkek mi yoksa kad ın mı  
sayarsın ?" dediler. Araplar bundan önce bundan daha güç bir konunun 
aç ıklanmas ını  Amir'e teklif etmemi ş lerdi. Amir buna hemen cevap 
veremiyerek "bekleyin bu i ş i dü şüneyim. Ey Araplar! Tanr ı  adına and 
içerim ki bunun kadar güç bir mesele ile kar şı laşmadım" dedi. Soru 
sahipleri onu, dü ş ünmek üzere kendi haline b ıraktılar Amir, bu i ş i 
dü şünerek ve halletmeye çah şarak geceyi uykusuz geçirdi ğ i halde i ş in 
içinden çıkamadı . Amir'in evinde davarlan güden Suhayle adl ı  bir 
çoban k ız vardı . Kız sabahlar ı  dayanan otlatma ğa çıkarmakta geç 
kaldığı  zaman Amir ona "sabahlad ın ey Suhayle", ak şamları  da-
varlan geç getirdi ğ i zaman ise "ak şamlad ın ey Suhayle" diyerek sitem 
ederdi; çünkü k ız sabahlar ı  başka çobanlar kendisinden önce ç ıkı nca-
ya kadar davarlar ını  çıkarmakta geçiktirir, ak şamları  da öbür çobanlar 
daha önce dönmeden dayanan eve getirmezdi. K ız, o gece uykusuz 
kaldığı nı  ve yata ğı nda rahat edemedi ğ ini görünce "babas ız kalas ıca! 
Neyin var; bu gece sana ne oldu" diye sordu. Amir "B ı rak beni kahrolas ı  
bu senin anl ıyamıyacağı n bir i şdir" diye cevap verdi. Fakat k ı z tekrar 
sorunca Amir kendi kendine "belki içinde bulundu ğum güçlüğe bir çare 
bulabilir" diyerek "bak Allah' ın belası  ! Benden bir hunsan ın miras 
hakk ının nasıl olacağı  soruluyor. Bunu, bir erkek mi yoksa bir kad ın 
olarak m ı  kabul edelim. Tanr ıya and içerim ki ne yapaca ğı mı  bilmi-
yorum. Bu i ş de bir hal yolu da göremiyorum" diye k ıza durumunu an-
lattı . Bunun üzerine k ız: "Allah Allah ! Babas ız kalasın. Hükmünü onun 
sidik akıdışı na göre ver. Adam ı  çömelt, sidiğ ini bir erkek gibi ak ı tırsa 

130 erkek, kad ı n gibi akıtırsa kadındır" dedi. // Bunun üzerine Amir k ıza 
"Ey Suhayle ! Artık bundan sonra ister ak şamları  geç dön ister sabahlar ı  
geç git. Tanrıya and içerim ki bu i ş i hallettin" dedi Amir sabahleyin 
halk ın kar şı s ı na çıkıp çoban kızın kendisine anlattığı  şekilde hüküm 
verdi. 

Kilab Oğ lu Kusay' ın Mekke İdaresini Ele Geçirişi Kureyş 'i 
Toplamas ı  ve Bu İş te Kudaa Kabilesinin Kendisine 

Yard ım ı  

İbn-i İ shak der ki : O y ı lda Süfeliler, her yıl yaptıklar ı  gibi Arafat 
dağı ndan inerek hacca ba ş lama iznini halka verdiler. Bütün araplar 
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Süfelilerin bu hakk ını  tanırlard ı . Cürhum ve Huzae kabilelelgrinin hü-
küm sürdükleri süre boyunca bu hak araplar ın gönüllerind bir dini 
gelenek gibi yerle şmiş ti. 

Kilab oğ lu Kusay kendi kavmi Kurey ş lilerle Kinane kabilelerinden 
ve Kudaa kabilesinden olup yan ına aldığı  kimselerle birlikte geçit 
yerinde Süfelilerin kar şı sına çıkıp "bu ödevi yerine getirme ğe sizden zi-
yade biz daha layı kız" dedi. Bunun üzerine Süfeliler onunla dö ğüş tü-
ler ; her iki taraf güç ve çetin bir sava şa tutuş tular. Sonunda Süfeliler 
yenilip kaçtılar. Kusay'da onlar ı n elinde bulunan bu ödevi kendisi 
üzerine ald ı . 

Bundan sonra Huzae kabilesiyle Bekr boyu Kusay'dan ayr ı ldılar; 
çünkü onun, Süfelilerin hakları nı  ellerinden aldığı  gibi kendilerinin 
hakları nı  da alabilece ğ ini, Kâbe'ye bakmalarına ve Mekke'yi idare et-
melerine engel olacağı m anladılar. Bunlar Kusay'dan ayr ılınca Kusay 
da onlara kar şı  cephe ald ı  ve kendileriyle sava şmaya karar verdi. Kar-
de ş i Rebia o ğ lu Rizah, kendi kavmi olan Kudaal ılarla birlikte Kusay'- 
m yanında kaldı . 

Huzae kabilesiyle Bekr boyu Kusay' ın üzerine yürüdüler. İki taraf 
karşı la şı p el-Ebtah da çetin bir sava şa tutu ş tular. Her iki taraf çok ölü 
verdiler. Sonunda birbirini bar ış a çağı rıp aralarını  bulmak üzere arap-
lardan bir hakem tayin etmeye karar verdiler. Hakem olarak, Kinane 
oğ lu Abd-u Menat o ğ lu Bekr oğ lu Leys o ğ lu Amir oğ lu Kal) oğ lu Avf 
oğ lu Ya'mur'u seçtiler. Hakem Ya'mur, Kusay' ın Kâbeye bakmaya ve 
Mekkeyi idare etmeye Huzae kabilesinden daha lay ık olduğuna, // Ku- 131 
say' ın, Huzae kabilesiyle Bekr boyundan öldürdü ğü kimselerin kanlar ını  
ödememesine fakat Huzae kabilesiyle Bekr boyunun, Kurey ş , Kinane ve 
ve Kudaa kabilelerinden öldürdükleri kimselerin kanlar ının ödenme-
sine ve Kusay' ın Kâbe'ye bakmakta ve Mekke'yi idare etmekte serbest 
bırakılmasına hüküm verdi. 

Bu hüküm gününden sonra hakem Avf o ğ lu Ya'mur'a ödetme-
diğ i kanlardan dolayı  eş -Ş eddah (ödetmeyen) lakab ı  verildi. 

İbn-i Hi şam diyor 	e ş -Ş eddah yerine e ş -Şudah da denir. 

İ bn-i İ shak der ki: Bundan sonra Kusay, Kâbe'ye bakmay ı  ve 
Mekke'yi idare etmeyi kendi eline ald ı . Kavmini konduklar ı  yerlerden 
kaldırıp Mekke'ye toplad ı . Kavmi ile halkmm ba şı na hükümdar olarak 
geçti. Bunlar da onun bu durumunu kabullendiler. Böyle olmakla bera-
ber Kusay baz ı  arap kabilelerinin ellerinde bulunan dini ödevleri gene 
onlarda b ıraktı , çünkü o, bunların değ iş tirilmemesi gereken bir din 
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geleneğ i olduğuna inan ıyordu. Mesela Safvan o ğullarını , Advan bo-
yunu, Nesee ödevini gören kimseleri ve Avf o ğ lu Murre'yi bu ş ekilde 
eski ödevlerinde b ırakt ı . Sonunda da islâmiyet meydana ç ıkınca Tanrı  
emriyle bütün bu ödevler ortadan kalkt ı . Böylece Luey oğ lu Kaab 
boyunda ilk defa hükümdarl ığı  ele geçiren ve kavmi taraf ından kendi-
sine itaat edilen şahı s Kusay olmuştu. Kusay Mekke'de Hicabe, S ıka-
ye, Rifade, Nedve ve Liva ödevlerini kendi üzerine ald ı , bu suretle 

132 de Mekke'nin bütün önemli ve şanlı  iş lerini elinde toplam ış  oldu. // 

Kusay Mekke'yi ve çevresini kavmine payla ş tırdı , herkesi kendi 
payına dü şen yere yerle ş tirdi. Halkın dediğ ine göre Kurey ş  kabilesi 
kondukları  yerlerde harem bölgesinin a ğaçlannı  kesmekten çekinmi ş -
ler fakat Kusay ve adamlar ı  kendi elleriyle a ğ açları  kesmiş ler. 

Kurey ş  kabilesi Kusay'a, kendilerini bir araya toplad ığı  için Mü-
cemmi' (toplayan) lakab ı n ı  verdiler. Kurey ş liler Kusay'a o kadar sayg ı  
ile bağ land ı lar ki erkekleri ve kad ınları  onun evinde nikahlamr, ba ş -
larına gelen herhangi bir olayı  onun evinde konu şurlar, ba şka kabile-
lere kar şı  savaş  bayrağı nı  onun evinde çekerlerdi. Bu bayra ğı , gerektiğ i 
vakit Kusay'm soyundan biri çekerdi. Olgunluk ça ğı na gelen k ızlara 
çarş af giydirme i ş i de onun evinde yap ı lır, çar ş afın aral ık bırakı lması  
gereken yeri orada y ırt ı lıp kızın üzerine giydirilirdi ki k ı z çar ş af giy-
dirildikten sonra buradan babas ını n evine yollan ırdı . Kurey ş  kabilesi 
aras ında Kusay'm emirlerine kendisi sa ğken ve öldükten sonra din ku-
ralları  imiş  gibi uyulur, bunlar ın dışı ndakilere hiç önem verilmez idi. 
Kusay, Nedve denen toplant ı  yerini yapt ırıp kapusunu Kâbeye do ğ ru 
açt ırd ı . Kurey ş  kabilesi bütün önemli i ş lerini burada konu şup karar-
la ş tınrd ı . 

İ bn-i Hi şam diyor ki : Bir şair bu konuda şu beyiti söylemi ş  : "Ken-
di başı m üzerine and içerim ki Kusay'a Mücemmi' lakab ı  verilmi ş tir. 
Tanrı  onun eliyle Fihr boylar ını  bir araya toplad ı ." 

İ bn-i İ shak der ki: Ra şid oğ lu Abdülmelik babas ından naklen 
Maksurenin sahibi olan Habbab oğ lu es-Sâib'in şunlar ı  söylediğ ini 

133 	bana anlatt ı : / / 

Hattab oğ lu Ömer halife iken bir adam ı  kendisine, Kilab o ğ lu Ku-
say'ın hikayesini, kavmini bir araya toplamas ını , Huzae kabilesi ile 
Bekr boyunu Mekkeden ç ıkardığı nı , Kâbe'ye bakma i ş iyle Mekke ida-
resini eline aldığı nı  anlattığı nı  iş ittim. Ömer adam ın anlatt ıklarını  ne 
red ne de inkâr etmedi. 
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İbn-i İ shak der ki: Kusay sava şı  bitirdikten sonra karde ş i Rebia 
oğ lu Rizah, kavminden beraberinde bulunan kimselerle birlikte kendi 
yurduna gitti. Rizah, Kusay'm kendisinden yard ım isteyi ş ine şu beyit-
lerle cevap vermi ş ti: "Kusay' ın elçisi gelip -karde ş inizin yard ımına yeti-
ş in deyince atlar üzerinde Kusay'a do ğ ru gittik; tembel ve a ğı r davra-
nış lı  kimseleri geride b ıraktık. Geceleri sabaha kadar atlar ı  sürer, gün-
düzleri, görünmemek için gizlenirdik. Atlan= Kusay' ın elçisinin ça ğı -
rış ma yeti şmek üzere ba ğı rtlak ku ş lanmn suya ini ş leri gibi dört nala 
gidiyorlardı . Eşmezan kabilelerinden ve bütün boylardan bölükler top-
ladık ; ey sayı sı  binden fazla olarak geceleyin h ızla gitmekte olan atl ı  
alayı ! Ne de güzel bir durumun var. Yolda atlar ımız Ascede uğ radılar, 
Mustenah'dan indiler, Varikan da ğı nın eteğ inden geçtiler Arç vadisinde 
konaklamış  olan bir boyu geride b ırakt ı lar. / /Atlan= el-Hill a ğaçlarının 134 
yanından geçerlerken bu a ğaçlardan yemediler. Merr bölgesinde çetin 
bir gece geçirdiler. Ki şneyiş lerini etrafa duyurmamak için tayh lusrak-
lann yanına yavruların yakla ştırdık. Mekke'ye vard ığı mız zaman kabi-
le kabile adamlar öldürdük. Orada onlara kar şı  kıhçlarla çarp ış tık ; 
her defas ında onları  şaşı rtıp ak ı llarını  ba ş larından ald ık. Güçlü bir 
kimsenin ş aşkın bir kimseyi kovalayışı  gibi kuvvetli atlar üstün olduğu-
muz halde onları  önümüze katt ık . Huzae kabilesini kendi yurtlar ında 
öldürdük. Bekr boyunu da, öbür boylar ı  da öyle ettik. Bütün bunlar ı  
hükümdarın (Kusay'm) ülkesinden sürüp ç ıkardık; nitekim bunlar 
artık bundan sonra ovahk bir yere yerle şemezler. Bu kabilelerden ald ı -
ğı mız esir kad ın ve çocuklar zincire vuruldular böylece her boydan öcü- 
müzü alıp içimizdeki kini giderdik." / / 	 135 

Huzeym oğ lu Sa'd oğ lu el-Haris o ğ lu Zubyan oğ lu Abdullah 
oğ lu Kudaah şair Sa'lebe , Kusay' ın Kudaalıları  yardıma çağı rması  ve 
onların da yardıma yeti şmeleri konusunda şu beyitleri söylemi ş  : "Biz 
zayıf ve ş ahlanarak ko ş an atlar üstünde el-Cinab kumluklar ından Ti-
hame vadilerine geldik. Orada çölde kupkuru bir ovada dü şmanlarla 
karşı laştık. Kadın gibi korkak olan Stifeliler sava ş tan korktuklar ı  için 
yerlerini yurtlannı  bırak ıp kaçtılar. Ali boyu ise bizi gördükleri zaman 
yerlerini özlemi ş  develer gibi h ızla fırlayarak luhçlara sar ıldılar." 

Kilab oğ lu Kusay gene bu konuda şunları  söyledi: "Ben Luey bo-
yunu koruyan kimselerin soyundan ım. Yurdum Mekke'dir, orada doğup 
büyüdüm. Ülkem Batha'ya kadar uzan ır. Maat kabileleri bunu tan ırlar. 
Bu ülkeye ben raz ıyım. Bu ülkede Kayzer ile Nebit o ğulları  (İ smail 
Peygamberin o ğulları) yerle ş ip çoğalmadıkça ben kendimi galip so-
yundan saymam. Rizah benim yard ımcımdır ; onunla övünürüm. Ya-
şadığı m müddetçe hiç bir zulümden korkmam." / / 136 
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Rebia oğ lu Rizah kendi yurdunda yerle ş tikten sonra Tanr ı  onun 
soyu ile Hunn soyunu ço ğaltt ı . Bunlar ş imdi Uzre kabilesinin iki bo-
yudurlar. Yurduna döndükten sonra bu Rebia o ğ lu Rizah ile Kudaa 
kabilesinin iki boyu olan Zeyd oğ lu Nehd ve Eslum o ğ lu Havteke ara-
sında bir olay ortaya ç ıktı . Rizah bunlar ı  korkuttu. Onlar da Kudaa 
kabilesinin yurdunu b ırakarak Yemen'e göç ettiler ki hala ş imdi Ye-
men'de ya şamaktad ırlar. 

Kilab oğ lu Kusay Kudaa kabilesinin üreyip artmas ını  ve yurt-
larında birlik halinde toplanmas ını  isterdi. Çünkü Rizah onun karde ş i 
idi. Kudaahlar da Kusay' ı  kendilerini yard ıma çağı rdığı  zaman yardı -
mına yeti şmiş lerdi. Kusay bunun için Rizah' ın Kudaal ılara yapt ıklarını  
beğenmemiş  ve bu konuda şu beyitleri söylemi ş ti : "Rizah'a benden söy-
leyin ki ben ona iki olaydan dolay ı  kızdım : Biri, Zeyd o ğ lu Nehd bo-
yunun olay ıdır ki o boy ile beni birbirimizden ayırdı . İ kincisi, Eslum 
oğ lu Havteke boyunun olay ıdır ki bu boya kötülük yapan kimse bana 
da kötülük yapmış  olur." 

İ bn-i Hişam diyor ki: Bu beyitler Cenab o ğ lu Zuheyr el-Kelbrye 
de mal edilir 

İbn-i İ shak der ki: Daha sonra Kusay ya ş landı , kemikleri inceldi. 
Abduddar onun ilk oğ lu idi. Öbür oğulları  Abdumenaf, Abduluzza ve 
ve Abd, babalar ı  zamanında şeref sahibi olup ün salm ış lardı . Kusay, 
oğ lu Abduddara "Ey oğul! Tanrı 'ya and içerim ki karde ş lerin şeref 
bakımından seni geçtilerse de ben seni onlar ın derecesine yükseltece ğ im. 
Bak Kâbe'ye giren her kimseye kap ıyı  sen açacaks ın. Kureyş  kabile-
sinin sava ş  için çekeceğ i her bayra ğı  sen elinle çekeceksin. Mekke'de 

137 herkes ancak senin elinden su içecek. / / Hac mevsiminde herkes ancak 
senin yemeğ ini yiyecek. Kurey ş  kabilesi önemli i ş lerini ancak senin ö-
nünde görü şecek." Böylece sonra Kusay kendi evi olan Nedve binas ını  
oğ lu Abduddara verdi. Kurey ş  kabilesi bütün önemli i ş lerini bu evde 
görüşürdü. Üstelik Hicabe, Liva, Sikaye ve Rifade ödevlerini ona ver-
miş  oldu. 

Rifade, Kurey ş  kabilesinin her sene mallar ından Kilab o ğ lu Ku-
say'a verdiğ i bir vergidir ki Kusay bu toplanan mallarla hac ılara ye-
mek haz ırlar fakir ve az ığı  olmayan kimseler bu yemekten yerlerdi. 
Kusay bu vergiyi Kurey ş  kabilesine yükledi ğ i zaman şu sözleri söyle-
mişti: "Ey Kurey ş liler ! Siz Tanrının komşuları , onun kutlu evinin 
bakıcıları  ve kutlu bölgenin halkımız. Hacılar ise Tanrının misafirleri 
ve kutlu evin ziyaretçileridirler. Bunlar ikram edilmeye en lay ık misa-
firdirler. Bunun için yurdumuzdan ayr ılıncaya kadar hac günlerinde 

80 



onlara yemek ve su verin." Kurey ş liler Kusay' ın bu teklifini kabul edip 
dediğ ini yaptılar. Kurey ş liler buna uyarak her y ıl Kusay'a mallarından 
bir vergi verirlerdi; Kusay toplanan bu vergilerle Mina günlerinde halka 
yemek yedirirdi. Kusay'm kurdu ğu bu gelenek cahiliye devrinde kavmi 
aras ında devam etti. Sonra islâmiyet ortaya ç ıkınca bu gelenek günü-
müze kadar devam edegeldi. Ş imdi her yı l hac günleri bitinceye kadar 
sultan ın (halifenin) Mina günlerinde halka yedirdi ğ i yemek budur. 

İbn-i İ shak der ki: Kilab o ğ lu Kusay'ın bu hikâyesini ve elinde bu-
lunan ödevleri o ğ lu Abduddara verdiğ i zaman söylediklerini bana, Ebu 
Talib oğ lu Ali oğ lu Muhammed o ğ lu Hasan'dan naklen babam Yesar o ğ -
lu İ shak anlatt ı . Dedi ki : "Ad ı  geçen Hasan' ın bunları  Abdüddar boyun-
dan Kusay o ğ lu Abdüddar oğ lu Abdümenaf o ğ lu Ha ş im oğ lu, Amir oğ lu 
İkrime o ğ lu Amir oğ lu Vehb oğ lu Nubeyh adl ı  bir kimseye söylediğ ini 
duydum." Ad ı  geçen Hasan şunları  da ilave etmi ş : "Böylece Kusay, 
kavminin idaresine ait ve elinde bulunan her türlü ödevleri o ğ lu Ab-
düddara vermi ş . Kusay'a hiç kar şı  gelinmez, yaptığı  hiç bir şeye itiraz 
edilmezdi." / / 138 

Kusay'dan Sonra Kurey ş lilerin Aras ında Ç ıkan Anlaşmamazlık 
ve El-Mutayyebun Antla şmas ı  

İ bn-i İ shak der ki : Sonra Kilab o ğ lu Kusay öldü. Kusay'dan son-
ra kavmi ve öbür halk aras ı nda onun kurduğu kurallar ı  oğulları  yü-
rüttüler. Kusay önce Mekke'yi kavmi aras ında payla ş tırmış tı . Ş imdi 
de oğulları  buras ını  arsalar şeklinde bölüp kendi kavimlerine ve müt-
tefikleri olan öbür halka satmaya ba ş ladı lar. 

Kureyş  kabilesi bu şekilde aralar ında hiç bir anla şmamazlık baş  
göstermeden Kusay' ın oğulları= idaresi alt ında ya şadılar. Sonra Ku-
say oğ lu Abdümenaf'm o ğulları  Abdü şems, Haş im, Muttalib ve Nev-
fel, Kusay oğ lu Abdüddarın oğullannm ellerinde bulunan ve vaktiyle 
Kusay'ın, oğ lu Abdüddara verdiğ i Hicabe, Liva, S ıkaye ve Rifade ödev-
lerini Abdüddar' ın oğ'ullannın ellerinden: almaya karar verdiler. Bun-
lar kavimleri aras ında Abdüddar o ğullarmdan daha üstün ve şerefli 
oldukları  için bu ödevleri yerine getirme hususunda kendilerini Ab-
düddar' ı n oğullanndan daha lay ık gördüler. İş te o zaman Kurey ş  kabi-
lesi ayrı lıp birbirlerine dü ştüler. Kabilenin bir k ısmı , Abdümenaf 
oğullarmın Kureyş  aras ındaki üstünlüklerine göre bu ödevleri yerine 
getirme hususunda Abdüddar o ğullarından daha lay ık oldukları  fikrini 
benimsediler. Kabilenin diğer kı smı , Abddüddar'ın oğulları= tara- 
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fını  tutup Kusay' ın bunlara verdiğ i hakların ellerinden geri al ı nmaması  
gerektiğ ini söylediler. 

Abdümenaf oğullannın ba şı nda Abdümenaf o ğ lu Abdü şems bu-
lunuyordu ki bu zat Abdümenaf o ğullarınm en yaş lısı  idi. Abdüddar 
oğullarımn başı nda ise Abdüddar o ğ lu Abdümenaf o ğ lu Haş im oğ lu 
Âmir bulunuyordu. 

Kureyş  kabilesinden Kusay o ğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed o ğulları , 
Kilab oğ lu Zühre o ğulları , Kaab o ğ lu Mürre oğ lu Teym oğulları  ile 
en-Nadr o ğ lu Malik oğ lu Fihr oğ lu el-Haris o ğulları , Abdümenaf o- 

139 &ilan= tarafını  tuttular. // 

Gene Kurey ş  kabilesinden Murre o ğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum oğul-
ları , Kâ`b oğ lu Husays o ğ lu Amr oğ lu Sehm oğulları , Kal, oğ lu 
Husays oğ lu Amr oğ lu Cumah oğulları  ile Kâ`b oğ lu Adiy oğulları , 
Abdüddar oğullannın tarafını  tuttular. Kurey ş  kabilesinden Luey 
oğ lu Amir oğulları  ile Fihr oğ lu Muharib oğulları  hiç bir tarafa yana ş -
mayıp tarafs ız kald ılar. 

Bu taraflardan her biri kendi aralar ında sonuna kadar birbirlerin-
den ayrılmamak ve birbirlerini yalınız bırakmamak üzere s ıkı  bir and-
la şma kurdular. Abdümenaf o ğulları  kokulu su dolu bir kazan ç ıkarıp 
Kâbe'nin yan ındaki mescidde müttefiklerinin önüne koydular. Iddia git-
tiklerine göre bu kokulu suyu (t ıyb) Abdümenaf o ğulları= baz ı  
kadmları  temin etmi ş ler. Müttefikler ellerini bu suya bat ırdıktan sonra 
and içtiler ve andla şmayı  böylece kurmu ş  oldular Sonra andlarını  pe-
kiş tirmek için ellerini Kâbe'ye sürdüler; bunun için bunlara el-Mutay-
yebun (koku sürülmü ş  olanlar) lakab ı  verildi. Öbür taraftan Abdüd-
dar oğulları  ile müttefikleri de Kâbenin önünde and içip birbirlerinden 
ayrılmamak ve yaln ız bırakmamak hususunda s ıkı  bir andla şma kur-
dular. Bunun için de bunlara el-Ahlaf (müttefikler) lakab ı  verildi. 

Bundan sonra kar şı lıklı  olarak bu taraflardan birinin bir kolu diğ e-
rinin bir koluyla sava şmak üzere tayin edildiler : Abdümenaf o ğulları  
Sehm oğullarına kar şı ; Esed o ğulları  Abdüddar oğullarma karşı ; Züh-
re oğulları  Cumah oğullarına kar şı ; Teym oğulları  Mahzum oğullarına 
karşı ; Fihr oğ lu el-Haris oğulları  Kâ`b oğ lu Adiy oğullarına kar şı  ta-
yin edildiler. Bundan sonra "her boy, kar şı sı na tayin edildiğ i boyu yok 

140 
	etmeye çalış sın" dediler. / / 

Bu sırada Kurey ş  kabilesi sava şa tutu şmak kararını  vermiş  iken 
ansızın, uzla şmaya varılması  fikri ortaya ç ıktı . Sikaye ile Rifade ödev-
lerinin Abdümenaf o ğullarına verilmesi, Hicabe, Liva ve Nedva ödev- 
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lerinin Abdüddar o ğullarmın elinde kalmas ı  ş art ko şuldu. İ ki taraf bu 
ş artı  kabul edip bar ış  yaptılar ve sava ş tan yaz geçtiler. Her iki taraf 
müttefikleriyle yapt ıkları  andla şmayı  hiç bozmadan devam ettirdiler. 
islarniyet meydana ç ıkıncaya kadar böyle kald ılar. Tanrı  elçisi bu and-
laşmalar hakk ında şu sözü söylemi ş tir : "Cahiliye devrinde yap ı lan her-
hangi bir andlaşmayı  islâmiyet ancak peki ş tirir". 

El-Fudul Andla şmas ı  

İbn-i Hişam diyor ki : el-Fudul andla şmasma gelince bu konuda İ s-
hak oğ lu Muhammed'den ( İbn-i İ shak) naklen Abdullah o ğ lu Ziyad 
el-Bakkal bana şunları  anlattı  : / /"Kurey ş  kabilesinin baz ı  kolları  kendi 141 
aralarında bir andla şma yapmak istediler; bunun için şerefli ve ya ş lı  
olduğundan dolayı  Luey oğ lu Kal:, o ğ lu Murre o ğ lu Teym oğ lu Sa'd 
oğ lu Kal) oğ lu Amr oğ lu Cud'an oğ lu Abdullah'ın evinde topland ılar 
ve bu zatın önünde andla şmayı  kurdular. Kurey ş  kabilesinden bu and-
laşmayı  kuran kollar şunlard ır : Ha ş im oğulları , Muttalib o ğulları , A bdu-
luzza oğ lu Esed oğulları , Kilab oğ lu Zühre oğulları , Murre o ğ lu Teym 
oğulları . Bunlar Mekke halkından veya diğ er kimselerden Mek ke'ye 
gelen herhangi bir kimseye kar şı  zulüm edildiğ i takdirde bu zulüm 
görenin tarafını  tutmayı , zulüm görenin hakk ı  geri alınıncaya kadar 
zulüm yapana kar şı  kendisiyle birlikte olmayı  kararla ş tırdılar. Kurey ş  
kabilesi bu andla şmaya el-Fudül (haklar) ad ını  verdiler. 

İbn-i İshak der ki : Kunfuz o ğ lu el-Muhacir o ğ lu Zeyd oğ lu Mu-
hammed Teymi, Avf oğ lu Abdullah oğ lu Talha Zühri'nin şunları  an-
lattığı nı  duyduğunu bana söyledi : Tanr ı  elçisi demi ş  ki "ben Cud'an 
oğ lu Abdullah' ın evinde bir //andla şma yapılırken bulundum ki bu and-  142 
la şmayı  güzel ve k ızıl develere değ işmem. İ slarniyette böyle bir and-
la ş maya çağ rılsam derhal kabul ederim." 

İbn-i İ shak der ki : el-Hadi o ğ lu Usame oğ lu Abdullah oğ lu Yezid 
el-Leysi, el-Haris o ğ lu İbrahim oğ lu Muhammed et-Tey ınrnin kendisi-
ne ş unları  anlattığı nı  bana söyledi: "Ebu Talib o ğ lu Ali oğ lu Hüseyin 
ile Ebu Sufyan o ğ lu Utbe oğ lu Velid aras ında Zu'l-Merve köyünde 
bulunan bir mal hakkında bir anla şmamazlik ba ş  göstermi ş . Adı  
geçen Velid o zaman, amcas ı  Ebu Sufyan o ğ lu Muaviye tarafın-
dan Medineye vali tayin edilmi ş  bulunuyordu. Velid elinde bulunan 
yetkiye dayanarak hakk ım elinden almak için Hüseyin'e bask ı  yapmış . 
Bunun üzerine Hüseyin kendisine ş öyle demi ş : "Tanrıya and içerim ki 
ya hakkımı  verirsin yahut k ılicımı  çekip Tanr ı  elçisinin mescidinde 
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durup el-Fudul andla şması  adına halkı  yardıma çağı nnm." Hüseyin 
Velid'e bu sözleri söylediğ i sırada Zubeyr o ğ lu Abdullah Velid'in ya-
nında duruyormu ş . O da ş öyle demiş  : "Tanrıya and içerim ki Hüseyin, 
el-Fudul andla şmayı  adına yardım isterse kılı cımı  çekip hakkı  geri 
verilinceye veya beraber ölünceye kadar kendisiyle birlikte çarp ışı -
nm." Bu olayı  Zühre kolundan Nevfel o ğ lu Mahreme oğ lu Misver 
bunu iş itince o da Abdullah' ın sözlerini tekrar etmi ş . Bu haber Teym 
kolundan Ubeydullah oğ lu Osman oğ lu Abdurrahman' ın kulağı na 
gelince o da ayn ı  sözleri söylemiş . Utbe oğ lu Velid bunları  duyunca 
Hüseyin'e hakk ını  geri vermi ş , Hüseyin'de raz ı  olmuş . 

İbn-i İshak der ki : el-Haris o ğ lu İ brahim oğ lu Muhammed Tey-
mi'den naklen el-Hadi oğ lu Usame oğ lu Abdullah oğ lu Yezid Leysi 
bana şunları  anlattı : Abdümenaf o ğ lu Nevfel oğ lu Adiy oğ lu Mut'im 
oğ lu Cübeyr oğ lu Muhammed -ki bu zat Kurey ş  kabilesinin en çok bil- 

143 gili adam ı  idi- // el-Hakem o ğ lu Mervan o ğ lu Abdülmelik'in yan ına gel-
miş , bu sırada Abdülmelik, İbn-i Zubeyr'i öldürtmü ş , halk Abdül-
melik'in etrafında toplanıp Halifeliğ ini kabul etmiş  bir durumda bulu-
nuyordu. Cübeyr o ğ lu Muhammed, Abdülmelik'in yan ı na girince 
Abdülmelik'in kendisine "ey Ebu Sa'it! Biz Abdümenaf o ğ lu Abdüşems 
oğulları  ile siz Abdümenaf o ğ lu Nevfel o ğulları  el-Fudul andla şmasma 
birlikte katı lmamış  mı  idik" demi ş , Muhammed "sen daha iyi bilirsin" 
cevabım vermi ş , bunun üzerine Abdülmelik ona "ey Ebu Sa'it! Bu i ş te 
hakikati bana anlat" demi ş . Muhammed'de "Tannya and içerim ki 
hayır bu andla şmaya katılmadık; Biz de s ız de bu andlaşma= dışı nda 
kalmış tık" demi ş . Bunun üzerine Abdülmelik ona "do ğ ru söylüyor-
sun" cevab ım vermi ş . 

El-Fudul andlaşmasma ait haberler bitti. 

İbn-i İshak der ki: Kurey ş  kabilesinin kolları , aralarında barış  
kurduktan sonra Rifade ve Sikaye ödevlerini Abdümenaf o ğ lu Ha ş im 
kendi üzerine ald ı . Çünkü Abdü şems Mekke'de fazla bulunmayan ve 
çoğu zaman seyahate ç ıkan bir adamd ı . Üstelik yoksul olup ailesi de 
kalabahktı . Haş im ise zengindi. Söylendiğ ine göre hacılar Mekke'ye 
geldikleri zaman Ha ş im Kureyş lileri toplayıp ş öyle dermi ş  : "Ey Ku-
rey şliler ! Siz Tann= kom şusu ve kutlu evin bak ıcı sı sınız. Her y ı l bu 
mevsimde Tannnın ziyaretçileri ve kutlu evinin hac ı ları  memleketinize 
geliyorlar. Bunlar Tanrının konuklarıdır. Konuklar arasmda en çok 
ağı rlanmaya lay ık olan da Tanrı  konuklarıdır. Bunun için onların bu-
rada kalacakları  günlerde yiyecekleri yeme ğ i yapmaya yetecek kadar 
para toplayın. Tannya and içerim ki, bu yemeğ i kendi mal ımla 
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temin etmeye gücüm yetseydi bu i ş i sizin üzerinize yüklemezdim." 
Kurey ş liler Ha ş im'in bu sözlerini i ş ittikten sonra herkes gücünün yet-
tiğ i kadar mallar ından birer miktar verirlerdi. Ha ş im bu suretle verilen-
leri toplayıp hacılara yemek yapar ve Mekke'den ayr ı lış larına kadar on-
lara yedirirdi. 

Söylendiğ ine göre Kurey ş  kabilesinin, kış  seyahati ve yaz seyahati 
diye anılan iki ticari seyahatini ilk defa tertip eden ve Mekke'de ilk 
defa tirit yeme ğ ini yediren Ha ş im'dir. Ha ş im'in adı  Amr idi. Fakat 
Mekke'de kavmine yedirmek üzere ekme ğ i et suyuna do ğ radığı  için 
kendisine Ha ş im (ufalayan, do ğ rayan) lakab ı  verilmiş tir. 

Bu konuda Kurey ş  kabilesinden veya öbür arap kabilelerinin bi-
rinden bir şair şu beyitleri söylemi ş tir :// "O Amr ki Mekke'de aç ve zay ıf 144 
bulunan kavmine yedirmek üzere ekme ğ i et tiridine doğ radı . Kışı n ve 
yazın yapılan iki ticaret kafilesi yollama i ş ini tertip eden odur 43 ." 

İbn-i İshak der ki: Sonra Abdümenaf o ğ lu Ha ş im Suriye toprakla-
rında ticaret yaparken Gazze'de öldü. Ha ş im'den sonra Abdü şems ile 
Ha şim'den daha küçük fakat kavmi aras ında şeref ve faziletle tan ın-
mış  olan Abdümenaf o ğ lu Muttalib, S ıkaye ile Rifade ödevlerini kendi 
üzerine ald ı . Kureyş  kabilesi Muttalib'e cömertli ğ i ve faziletinden dolay ı  
el-Fayd (sel, feyz) lakab ını  verdi. 

Abdümenaf o ğ lu Haş im önce Medineye gelerek orada en-Neccar 
oğ lu Adiy boyundan bir kimse olan Amr'in k ı zı  Selma ile evlenmi şti.// 145 
Bu kadın daha önce Evs oğ lu Malik oğ lu Avf oğ lu Amr oğ lu Avf oğ lu 
Kulfe oğ lu Cahcebi o ğ lu el-Hal-iş  oğ lu-İbn-i Hişam diyor ki el-Hari ş  yeri-
ne el-Haris de denir- el-Culah o ğ lu Uhayha'n ın karı sı  idi. O'nun Uhay-
ha'dan Amr ad ında bir o ğ lu olmuş tu. Selma kavmi aras ında şerefli 
olduğundan dolayı , ancak bo ş anma hakk ının kendisine ait olmas ını  
ş art ko ş arak evlenirdi. Bu yüzden bir adamdan ho ş lanmadığı  zaman 
hemen ondan ayr ı lırdı . 

Selma Ha ş im'den Abdülmuttalib'i do ğurdu ve ona Ş eybe adı nı  
verdi. Ha ş im , oğ lu Ş eybe'yi annesinin yan ında bıraktı ; çocuk delikanlı  
oluncaya kadar orada kald ı . Sonra amcas ı  Muttalib onu alıp kendi 
memleketi ve kavmi yan ına götürmek üzere Medine'ye geldi. Annesi 
Selma amcas ı  Muttalib'e "Çocu ğu seninle yollamam" dedi. Mutta-
lib'de "Onu beraberimde götürmeden buradan ayr ılmam. Yeğenim 
olgunluk çağı na geldi. O burada kavmi olmayan kimseler arasmda ya- 

43 Burada İbn-i Hi şam' ın ş iir ilmiyle ilgili ve mana bak ımından tarihi olay üzerinde 
bir tesiri bulunmayan bir i ş areti geçilmiş tir. 
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bancı  olarak ya ş amaktad ır. Biz kavmimiz aras ında şerefli bir aileyiz. 
Kavrnimizin bir çok idare i ş lerini üzerimize alm ış  bulunuyoruz. Yur-
dunda kavmi ve ailesi aras ında ya şaması , çocuk için ba şkaları  aras ı nda 
yaşamaktan daha iyidir" demi ş . Veyahut da buna benzer sözler 
söylemi ş . Söylendiğ ine göre Ş eybe, amcas ı  Muttalib'e "annem izin ver-
meden Medine'den ayr ılmam" demiş . Annesi Ş eybe'ye izin vererek 
amcasına teslim etmi ş , amcas ı  Ş eybe'yi alıp devesinin arkas ına bindi-
rerek Mekke'ye girmi ş . Muttalib'i gören Kurey ş liler "bu delikanlı  her 
halde Muttalib'in kölesi olmah ? Galiba onu yeni sat ın almış " dediler. 
Bundan dolayı  Şeybe'ye o zamandan ba ş layarak Abdülmuttalib 
(Muttalib'in kölesi) dendi. Kurey ş lilerin bu sözünü i ş iten Muttalib 
"yazıklar olsun size ! Bu benim karde ş im Ha ş im'in oğ lu olan yeğenim-
dir. O'nu Medineden getiriyorum" dedi. 

Sonra Muttalib Yemen topraklar ında Redman'da öldü. Bir arap 
ş airi Muttalib'in arkas ından ağ layarak şu beyitleri söyledi: "Evvelce 
hac ılar, su dolup ta şan kazanlardan kana kana içerlerken ş imdi 

146 Muttalib öldükten sonra susuz kald ılar. // Muttalib öldükten sonra 
isterse Kurey ş  kabilesi felakete u ğ rasın." 

Kâ`b oğ lu şair Matrud Huzâi, Abdümenaf o ğulları  aras ında en 
son ölen Abdümenaf o ğ lu Nevfel'in ölüm haberi kendisine geldi ğ i 
zaman Muttalib'in ve bütün Abdümenaf o ğullarının arkalar ından ağ -
lıyarak şu beyitleri söyledi : "Ey ac ı larımı  uyandıran gece ! Sen geçirdiğ im 
acıklı  gecelerden birisin. Sen katland ığ m kaygularla yakınlarımın ölüm-
lerini bana hat ırlattm. Karde ş im Nevfel'i hatırladığı m zaman geçmiş  
günleri, kızıl elbiseler, sar ı  ve yeni abalar giyindi ğimiz zamanları  ha-
tırlanm. Bu dört dostum kavimleri aras ında ulu kimselerdirler ki ba-
baları  ve dedeleri de ulu idiler. Bunlardan biri Redman'da, ikincisi 
Selman suyunun yan ında, üçüncüsü Gazze'de öldüler. Dördüncüsü 
ise Kâbenin doğusunda bir mezara gömüldü. Abdümenaf bunlar ı  terte-
miz dünyaya getirdi ki bunlar her türlü kusurdan uzakt ılar. Mug-ire 
oğullarıyla onların soyundan gelenler halk arasında hem yaşayanların 
hem de ölmü ş  olanların en iyisidirler." 

Abdümenaf' ın adı  el-Mugire idi. Abdümenaf oğulları ndan ilk 
147 öleni, Suriye topraklar ında Gazza'de ölen Ha ş im'dir. // Sonra Abdü-

şems Mekke'de öldü. Sonra Muttalib Yemen topraklar ı nda Redman'-
da öldü. Nevfel ise Irak yak ınlarında Selman suyu yanlar ında öldü. 

Söylendiğ ine göre baz ı  kimseler adı  geçen şair Matrud'a şöyle 
demi şler: " İyi ş iir söyledin ama ş iirih daha kuvvetli olsayd ı  daha iyi 
olurdu" şair de "öyle ise bana birkaç gün mühlet verin" demi ş . Bir kaç 
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gün sonra da şu beyitleri söylemi ş : "Ey gözlerim ağ laym! Bol bol göz 
yaş ları  akı tın. Mugire oğullarından temiz soylu Kal) için a ğ laym. 
Ey gözlerim devam edin dolu dolu göz ya şı  akıtın. Felaket anlar ında 
benim güvencim olan kimse için a ğ laym. Cömert, güvenilir, cömertce 
bol bol ihsanlar veren temiz ruhlu gayretli, sab ırlı , büyük iş ler yapan, 
korkunç bir dü şman olan alçak ve ba şkasına dayanan bir kimse olma-
yan yiğ it, cömert cemalini saçan, şahin gibi gözü pek ve soyca Kaab 
oğullarımn şanlı  şereflisi olan herkes için ağ laym. Sonra sel gibi cömert 
olan Muttalib için a ğ layıp sel gibi ve göller dolusu göz ya şı  dökün. 
O Redman'da garip kald ı . Kötüler aras ında yaz ık oldu ona. 

Ey Gözlerim! Yaz ıklar olsun size. Kabenin doğusunda gömülü 
olan Abdüşems için ağ laym! Gazze'de, ı ssız bir yerde rüzgarlar ın üs-
tüne kumlar yığ dığı  bir mezarda kalan Ha ş im için de ağ layın. Nevfel, 
kavmi aras ında benim dostum ve güvencim idi. Ş imdi ise çölde Sel-
man suyu yanında bir mezarda kald ı . / / Bunlar beyaz develer üzerine 
bindikleri zaman ne araplar ne de acemler aras ında bir benzerlerini göre-
mezdim. Onlar gittikten sonra evleri ş imdi boş  kaldı . Halbuki daha önce 
onlar alayların süsü idiler. Onları  zaman mı  yok etti yoksa k ı lıçları  mı  
körlendi ? Yoksa her ya şayan kimse ölümle mi kar şı laşacak ? Onlar 
öldükten sonra ben insanlar ın güler yüzlülükleri ve selamlanyla yetin-
meye ba ş ladım. Ey gözlerim! Saçlar ı  dağı nık, üzüntülü, k ırlarda bağı -
ran aç develer gibi ağ layan kızların babaları  için ağ layın. Bu k ızlar in-
sanlar aras ında en asil kimseler için göz ya ş ları  döküyorlar ; onlar çok 
cömert olan, alçakl ığ a katlanmıyan felaketleri gideren kimseler için 
ağ lı yorlar. Onlar, üstün, yumu şak tabiatlı , konuklarım gülümseyerek 
karşı layan Amr'in arkas ından zavall ıca ve üzüntü içinde ağ lıyorlar. On-
ların üzüntüleri ve ağı tları  çok uzun sürecektir. / / Onlar, felek kendilerini 
açıkta bıraktığı  , susuz kalan develer gibi yanaklar ı  karardığı  için ağ -
lıyorlar. Onlar feleğ in baş larına getirdiğ i felaketlerden dolay ı  çalış mak 
üzere bellerine ku şaklar ku şanıyorlar. Üzüntümden geceleri uykusuz 
kalıp yıldız sayarak ağ lı yorum; küçük k ızla= da bu üzüntüme kat ı-
larak benimle birlikte a ğ lıyorlar. Ölen dostlarımın, yiğ itler arasmda 
e ş leri yoktur. Geride b ıraktıkları  çocuklarının da benzeri yoktu. 
Onların oğulları  en iyi evlattırlar. Kendileri de felaket s ıralarında en 
iyi kimselerdi. Onlar nice çevik atlar, ganimet olarak al ınmış  taylar, 
iyi yap ı lmış  Hind k ılıçlar,, kuyu iplerine benzeyen m ızraklar ve kendi-
lerine avuç aç ıldığı  zaman nice ihsanlar vermi ş lerdir. Ben ne kadar say-
sam, hesapç ılar da saysalar onlar ın yapmış  oldukları  iyi iş leri sayıp bi-
tiremeyiz. Onlar soy bak ımından öğünme sıralarında tertemiz soylar ıy- 
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la üstün gelirler. Onlar, ş imdi ıb-ı ssız ve bo ş  kalan evlerinin süsü idiler. 
Gözlerimin ya şı  durmadan akarken derim ki bu felâket görmü ş leri Tan- 

150 	rı  esirgesin." " / / 

İbn-i İ shak der ki: Ş airin "dağı nık saçlı  üzüntülü kızların babas ı " 
sözü ile kasdetti ğ i kimse Abdümenaf oğ lu Ha ş im'dir. İ bn-i İ shak sözüne 
devam ederek ş öyle der: Amcas ı  Muttalib'den sonra Ha ş im oğ lu Abdül-
muttalib S ıkaye ve Rifade ödevlerini üzerine alarak bu ödevleri yerine 
getirdi. Kavmi aras ında babalarının yerine getirdikleri bütün ödevleri 
kendisi de yerine getirmekte devam etti. Bundan dolay ı  Abdülmutta-
lib, kavmi aras ında babalar ından hiç bir kimsenin eri şemediğ i büyük 
bir ş erefe sahip oldu. Kavmi onu çok sevdi ve itibar ı  büyüdü. 

Zemzem Kuyusunun Kaz ı lmas ı  ve Bu Olay Dolay ısıyla 
Ortaya Ç ıkan Anlaşmamazl ıklar 

Abdülmuttalib bir gün Kâbenin el-Hicr k ı smı nda uyurken dü şünde 
zemzem kuyusunu kazmas ı  kendisine emredildi. 

İbn-i İ shak der ki: Abdülmuttalib'e zemzem kuyusunu kazmas ı  
ilk defa ş öyle bildirilmi ş tir : Zureyr o ğ lu Abdullah el-Gâfiki'den duyan 
Abdullah oğ lu Mersed el-Yezeni den naklen Ebu Habib o ğ lu Yezid 

151 el-M ı  sri bana şunları  anlattı  : / / Ad ı  geçen el-Gâfild Ebu Talib oğ lu Ali'-
nin, Abdülmuttalibin zemzem kuyusunu kazmas ı  kendisine bildirildi ğ i-
ni anlatırken i ş ittiğ ini söyledi. Abdülmuttalib demi ş  ki: Bir gün Kâ-
be'nin el-Hicr adl ı  yerinde uyurken dü şümde biri gelip bana "Taybe'yi 
kaz" dedi. Ben "peki Taybe nedir ?" diye sordumsa da o bir şey demeden 
bırak ı p gitti. Ertesi gün ayn ı  yere gelip uyudum. Dü şümde gene bir gün 
evvelki gelen, bana "Berre'yi kaz" dedi. Ben "Peki Berre nedir ?" 
diye sordum. Gene bir şey demeden b ırakıp gitti. Üçüncü gün gene 
aynı  yere gidip uyudum, o, gene gelip bana "el-Madnüne'yi kaz" 
dedi. "Peki el-Madnûne nedir ?" diye sordum. Gene hiç bir cevap 
vermeden savu şup gitti. Dördüncü gün ayn ı  yerde uyurken gene o 
gelip "Zemzem'i kaz" dedi. "Peki Zemzem nedir ?" diye sorunca 
"O, Zemzem, hiç kurumayan, suyu azalmayan bir kuyudur ki bütün 
hacıları  suya kand ırır. Bu kuyu, kanlar ın aktığı , ak kanatlı  karga 
kuşunun gagalad ığı , kar ınca yuvas ımn yanındaki yerdir" dedi. 

44 Burada Arap diline ait ve çevirmenin gidi ş i ile manas ı  ile ilgisi olmayan bir dil 
aç ıklamas ı  çevrilmeden geçilmi ş tir 
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İbn-i İshak der ki: Zemzem kuyusunun durumu ve yeri Abdül-
muttalib'e bildirilip kendisi de dü şünün doğ ruluğunu anlayı nca kaz-
masını  alıp, o zaman biricik o ğ lu olan el-Haris'i yanına alarak kuyuyu 
kazmaya baş ladı . Abdülmuttalib kazarken, kuyunun kapat ı ldığı  taş -
lara raslayı nca tekbir getirdi. Tekbir sesini i ş iten Kureyş liler Abdül- 
muttalib'in,amac ına ulaştığı nı  anladılar.//Bunun üzerine kalk ıp yamna 152 
gelerek "Ey Abdülmuttalib ! Bu kuyu, ceddimiz Ismail'in kuyusudur. 
Bunda bizim de hakkımız vard ır. Bunda bizi de ortak say" dediler. 
Abdülmuttalib bu söze kar şı lık olarak "Hay ır yapamam. Bu i ş  aran ı z- 
dan ancak bana verildi" dedi ise de Kurey ş liler "Hakkı mı z' vereceksin. 
Yakan ı  bırakmaya ; yoksa seninle mahkemele ş iriz." dediler. O zaman 
Abdülmuttalib "Istediğ iniz kimseyi bu i ş  için aram ı zda hakem seçin" 
dedi. Kurey ş liler "Peki. Bu hakem Sa'd-u Huzeym boyunun kashinesi 
olsun" dediler. Abdülmuttalib de "Hay hay olsun" cevab ını  verdi. 

İbn-i İshak sözüne devam ederek ş öyle der: Bu kahine (Kahin 
kadın) , Suriye çölünün da ğ  kısmında ya şı yordu. Abdülmuttalib, yan ın-
da kendi kolu olan Abdümenaf oğullarından bazı  kimseler bulunduğu 
halde yola çıktı . Kureyş  kabilesinin her kolundan da bir kaç kimse Ab-
dülmuttalib ile birlikte gittiler. Uzun yol boyuna geçtikleri yerler susuz 
ve bo ş  bir çölden ibaretti. Bu susuz çölde Hicaz ile Suriye aras ında bir 
yere geldikleri zaman Abdülmuttalib ile yan ında bulunmakta olan 
kendi arkada ş larının suları  bitti ve susuzluktan ölüm tehlikesine dü ş -
tüler. Kafilede bulunan öbür Kurey ş  boylarına bağ lı  kimselerden su 
istedilerse de vermediler ve dediler ki: "Biz bir çöldeyiz. Sizin ba şı nı za 
gelen belan ın bizim başı mıza da gelmesinden korkar ız." Abdülmutta-
lib Kureyş lilerin bu kötü hareketlerini görüp kendisinin ve arkada ş -
larının korkunç durumunu dü şünerek arkada ş larına "bakın! Ne der-
siniz, ne yapal ım "diye sormu ş , arkada ş ları  "biz, sen ne dü şünürsen 
onu kabul ederiz. Ne dü şünüyorsun söyle, öyle yapal ım" dediler. Ab-
dülmuttalib" öyle ise benim dü şüncem şudur: Her biriniz ş imdi biraz 
güce kuvvete sahip iken kendi mezar ını  kazsın. Aran ızdan ölecek olan 
herkesi arkada ş ları  mezarma indirir ve gömerler. Böylece aran ızda en 
son ölecek olan ın ölüsü ortada kalmış  olur. Elbette bir tek adam ı n 
gömülemeyip gayb olması , bütün bir kafilenin kayb olu şundan daha iyi-
dir" dedi. Abdülmuttalib'in arkada ş ları  : "Çok iyi dü şündün" dedikten 
sonra her biri kalk ıp kendi mezarını  kazdı  ve sonra oturup susuzluktan 
ölecekleri an ı  beklemeye ba ş ladı lar. Fakat bir müddet geçtikten son-
ra Abdülmuttalib arkada ş larına ş öyle dedi: "Tanr ıya and içerim ki 
böyle kendimizi kendi ellerimizle ölüme teslim etmek ve kalk ıp kendi-
miz için bir çare aramamak y ı lgı nlıktır. Haydı n gidelim. Umar ı m ki 
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Tanrı  bir yerde bize su nasip eder" dedi. Bu s ırada Kurey ş liler uzaktan, 
Abdülmuttalib'in arkada ş ları nın ne yapacaklar ını  seyrediyorlard ı . 
Abdülmuttalib sözlerini bitirdikten sonra kalk ı p devesine bindi. Deve 
silkinip ayağa kalktığı  zaman aya ğı nın altında tatl ı  bir su p ı narı  
fış k ı rdı . Bunu gören Abdülmuttalib ve onun arkas ından arkada ş ları  

153 tekbir getirdiler.// Sonra Abdülmuttalib devesinden inerek sudan içti; 
onun ardı ndan da arkada ş ları  içtiler ve bütün tulumlar ı nı  su ile doldur-
lar. Sonra Abdülmuttalib öbür Kurey ş lileri çağı rarak "haydin suya 
gelin. Tanr ı  bize su verdi. İçin, tulumlar ı nızı  doldurun" dedi. Kurey ş liler 
gelip içtiler ve tulumlar ını  doldurdular. Sonra Abdülmuttalib'e dönüp 
ş öyle dediler: "Ey Abdülmuttalib! Tanr ıya and içeriz ki hüküm senin 
lehinde verildi. Zemzem kuyusu hakk ı nda seninle art ık çeki şmeyece ğ iz. 
Şu çölde bu suyu sana veren, Zemzem kuyusunu da vermi ş tir. Sen müs-
terih olarak S ıkaye ödevinin ba şı na dön." Bunun üzerine Abdülmut-
talib ile Kurey ş liler Kâhin kadını n yanına varmadan hep birlikte geri 
döndüler. Kurey şliler bundan sonra da zemzem kuyusu üzerindeki 
iddialanndan vaz geçtiler. 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Talib oğ lu Ali'nin zemzem kuyusu hakk ı n-
da ki bana ula şan sözleri bunlard ır. 

Zemzem kuyusunu kazmas ı  Abdülmuttalib'e bildirildiğ i zaman 
şu beyitlerin kendisine ilham edildiğ i haberini duydum: "Sonra sen, 
temiz, bol ve her kutlu yerde Tanr ının hacı larını  suya kand ıracak olan 
kuyuyu bul. Bu kuyu aç ı ldıktan sonra ne kadar kal ı rsa hiç bir zarar 
vermez." 

Bu beyitler kendisine ilham edildi ğ i zaman Abdülmuttalib çıkıp 
Kureyş lilere ş öyle demi ş  : "Biliniz ki zemzem kuyusunu sizin için kaz-
maklığı rn bana emredildi". Kurey ş liler "Peki bu kuyunun nerede bu-
lunduğu sana bildirildi mi ?" diye sorunca Abdülmuttalib "hay ır bil-
dirilmedi" dedi. Bunun üzerine Kurey ş liler: "Öyle ise dü şü gördüğün 
yere geri dönüp uyu. E ğer bu ilham Tanrı  tarafı ndan gelen do ğru bir 
şey ise kuyunun yeri sana bildirilir. Yok öyle de ğ il de şeytandan gelen 
bir vesvese ise yeniden bir dü ş  göremezsin" dediler. Ö zaman Abdül-
muttalib Kâbedeki evvelce yatm ış  olduğu yere dönüp uykuya dald ı . 
Uykuda biri gelip kendisine "Zemzem kuyusunu kaz. Onu kazarsan 
pişman olmazsın . Bu kuyu senin ulu dib dedenin miras ıdır. Bu kuyunun 
suyu ne azal ır ne de kurur. Orkmü ş  fakat dağı lmamış  deve kuşu sürüsü 

154 gibi çok sayıdaki hacıları  suya kand ırır.//Bu kuyunun ba şı nda,mesut 
olacak biri için bir adak adanacak . Bu kuyu bir miras ve s ı msı kı  yapı l- 
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mış  bir ant olarak kalacakt ır. Bildiğ in kuyular gibi değ ildir. Bu kuyu 
kanlar ı n akıtı ldığı  yerdedir" dedi. 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu sözler ile Ali'nin, zemzem kuyusuna dair 
daha önce geçen sözlerindeki "bu kuyunun suyu ne azal ı r ne de kurur" 
cümlesinden, "kar ınca yuvasının yanında" cümlesine kadar ki parça, 
ş iir değ il de bir çe ş it secili sözlerdir. 

İbn-i İ shak der ki: Söylendi ğ ine göre Abdülmuttalib bu sözleri 
iş itince "Peki bu kuyu nerededir ?" diye sormu ş  ve kendisine "Bu kuyu 
karınca yuvas ının yak ı nında, yar ın kargan ın gagal ı yacağı  yerdedir" 
cevabı  verilmiş tir Bu anlatı lanlardan hangisinin gerçek oldu ğunu Tanrı  
daha iyi bilir. 

Abdülmuttalib o zaman biricik o ğ lu olan el-Hâris'i yan ına alarak 
kuyuyu kazmak üzere evinden ç ıktı . Karınca yuvas ını  buldu ve karga-
nın, İ saf ile Naile adl ı  putlar ın arasında bulunan bu yuvay ı  gagaladığı nı  
gördü. Bu iki putun önünde Kurey ş liler kurbanlarını  keserlerdi. Abdül-
muttalib bunları  görünce kazmayı  eline alıp, bildirilen yeri kazmak 
üzere haz ırlandı . Bu sırada Kurey şliler Abdülmuttalib'in bu iş te ciddi 
davrandığı nı  anlayarak yan ına gelip "Tannya and içeriz ki önlerinde 
kurbanlar ı mızı  kestiğ imiz bu iki putun aras ındaki yeri sana kazd ırma-
yız" dediler. Abdülmuttalib, oğ lu el-Hâris'e "o ğ lum! Sen arkam ı  koru 
da ben kazarm. Tannya and içerim ki bana emredilen şeyi muhakkak 
yerine getirece ğ im" dedi. Kurey şliler, Abdülmuttalib'i bu i ş ten vaz 
geçmiyece ğ ini anlayınca kuyuyu kazmaya devam etmesine ses ç ıkar-
madılar. Ve onu kendi haline bıraktılar. Abdülmuttalib çok kazmadan, 
kuyunun daha önce kapat ıldığı  ta ş lara raslad ı . O zaman tekbir getirdi ve 
gördüğü düşün doğ ru olduğunu anladı . Abdülmuttalib kazmaya devam 
ettiğ inde iki altın ceylan heykeli buldu. Bu heykel, Mekke'den ç ıkış ları  
sıras ı nda Cürhum kabilesinin buraya gömdükleri heykellerdir. Bundan 
başka Abdülmuttalib, 	kılıçlarla bir tak ım zırhlar da buldu. Bunu 
gören Kurey ş liler : / / "Ey Abdulmuttalib ! Buldu ğun bu şeylerde bizim 155 
de hak ve ortaklığıı nız var" dediler. Abdulmuttalib "hayı r ! Hakk ını z yok 
ancak, gelin adil bir çareye ba ş  vuralım, bunları  kur'aya koyalım" 
dedi. Kurey ş liler: "Peki ama bu kura nas ı l olacak ?" deyince Abdül-
muttalib "Kâbe için, benim için ve sizin için olmak üzere iki şer kur'a 
oku ayıralım. Kimin kur'a okuna ne ç ıkarsa onu als ın. Kur'a değmeyen 
taraf hiç bir şey almam" dedi. Kurey ş liler: " İyi doğ ru söylüyorsun" 
dediler. Bunun üzerine Abdülmuttalib Kâbe'ye san, kendine kara ve 
Kureyş lilere de ak renkte olmak üzere iki şer kur'a oku ay ırd ı . Sonra 
kur'a oklarını  Hübel putunun önünde kur'a çekme i ş ini yapan kimseye 
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verdiler. Hübel, Kâbenin içinde bulunan ve Kurey ş lilerin en büyük pu-
tu idi. Harb oğ lu Ebu Sufyân' ın Uhud sava şı  günü "Ey Hübel! Dinini 
yücelt " sözü ile kaydetti ğ i iş te bu put idi. Kur'a çekihneye ba ş ladığı  
sırada Abdülmuttalib Tanr ıya yalvarmaya ba ş ladı . Kur'a oklar ı nı  çeken 
kimse kur'ay ı  çekti. Sonunda sar ı  oklar ceylan heykellerine ç ı ktı  ki 
bu suretle bunlar Kâbenin olmu ş  oldu. Kara oklar k ılıç ve zırhlara ç ıktı  
ki bunlar da Abdülmuttalib'in pay ı na dü şmüş  oldu. Kurrey ş lilerin ok-
larına ise hiç bir şey çıkmad ı . 

Abdülmuttalib, pay ı na dü şen k ılıçlar' döktürüp Kabeye kap ı  yap-
tırdı . Bundan ba şka Kâbenin pay ına dü şmüş  olan iki alt ı n ceylan 
heykelini de döktürüp bu kap ıyı  süsletti. Söylendiğ ine göre bunlar Kâ-
beye alt ından yapı lan ilk süslerdir. Bundan sonra Abdülmuttalib hac ı - 
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Kureyş  Boylar ın ın Mekkedeki Kuyular ı  

İbn-i Hişam diyor ki : İ shak oğ lu Muhammed'den naklen Abdullah 
oğ lu Ziyad el-Bekkârnin bize anlatt ığ na göre zemzem kuyusu kaz ılma-
dan önce Kurey ş  kabilesi Mekkede bir sürü kuyular kazmış  bulunuyor-
du. Ziyad el-Bekkâi ş öyle dedi: Abdümenaf oğ lu Abdü şems, Yusuf 
oğ lu Muhammed es-Sakaffnin el-Beyda adh evinin yan ında ve Mek-
ke'nin yukarı  tarafında bulunan et-Taviy kuyusunu kazd ırdı . Abdü-
menaf o ğ lu Ha ş im de, Ebu Talib mahallesinin ağzında bulunan el-Han-
deme da ğı nı n boyun noktası  olan el-Mustenzer adl ı  yerindeki Bezzer 
kuyusunu kazdırdı  Söylendiğ ine göre Ha ş im bu kuyuyu kazdırdığı  za-
man "bu kuyuyu halka vakfediyorum" demi ş . 

İbn-i Hiş am diyor ki : Bezzer kuyusuyla öbür kuyular ı  anarak bir 
şair şu beyiti söylemi ş  : "Tanrı  yerlerini bildiğ im suları  gürleştirsin. 

157 Bu sular Curab, Melkum, Bezzer ve el-Gamr kuyular ıdw."// 

İbn-i İ shak der ki : Ha ş im bir de Secle kuyusunu kazd ırmış . Bu 
kuyu Abdümenaf o ğ lu Nevfel oğ lu Adiy oğ lu el-Mut'im'in kuyusudur 
ki ş imdi onun soyundan gelenler bu kuyuyu kullanmaktad ırlar.Nevfel 
oğullannın söylediklerine göre el-Mut'im bu kuyuyu Ha ş im oğ lu E-
sed'den sat ın almış . Haş im oğullannın söylediklerine göre ise zemzem 
kuyusu meydana ç ı kıp öbür kuyulara ihtiyaç kalmayınca Esed Secle 
kuyusunu el-Mut'im'e hibe etmi ş . 

Abdüşems oğ lu Ümeyye, kendi nefsi için el-Hafr kuyusunu kaz-
dırmış . 

lara zemzem suyunu içirmeye ba ş lad ı . / / 
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Abdül'uzza oğ lu Esed oğulları , ş imdi Esed kolunun kuyusu olan 
Sukayye kuyusunu kazd ırdılar. 

Abdüddar oğulları  Ummu Ahrad kuyusunu kazd ırdı lar. / / 
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Cumah oğulları , Vehb oğ lu Halef'in kuyusu olan es-Sünbüle ku-
yusunu kazdılar. 

Sehm oğulları , Sehm kolunun kuyusu olan el-Gamr kuyusunu kaz-
dılar. 

Mekke'nin dışı nda Ka`b o ğ lu Murre ile Murre oğ lu Kilâb zaman-
larında kazı lmış  bir sürü eski kuyular da vard ı . Kurey ş 'in ilk büyükleri 
bu kuyulardan su al ı p içerlerdi. Bunlardan Rumm adli kuyu, Luey 
oğ lu Ka`b oğ lu Mürre'nin kuyusudur. Humm ile el-Hafr kuyulan Mur-
re oğ lu Kilab oğulları nı n kuyularıdır. Luey o ğ lu Kal) oğ lu Adiy 
oğullanndan Gânim oğ lu Ş air Huzeyfe Humm ve el-Hafr kuyularm ı  
anarak şu beyiti söylemi ş : "Eskiden uzun zaman ba şkaları na muhtaç 
olmadık. Ancak Humm ile el-Hafr kuyular ı ndan su alıp içtik." 

İbn-i Hi ş am diyor ki: adı  geçen şair Huzeyfe, Huzeyfe o ğ lu Ebu 
Cehm'in babas ıdır. 

İbn-i Hiş am Diyor ki: Bu beyit ş airin bir kasidesinden al ınmış tır. 
Bu kasideyi in şallah sı ras ı  gelince anacağı m. 

İbn-i İ shak der ki: Zemzem kuyusu ortaya ç ıkmca hacıların su 
içtikleri öteki kuyulara üstün geldi. Kutlu mescide yak ın, diğer kuyu-
lardan daha iyi ve İbrahim oğ lu Ismail'in kuyusu olduğundan halk, 
öbür kuyular' b ırakıp yalnız bu kuyudan su içmeye ba ş ladılar. Kuyunun 
sahibi olan Abdümenaf oğullan bu kuyu ile Kureyş  kabilesine 
ve bütün araplara kar şı  öğünürlerdi. Abdümenaf o ğ lu Abdü şems oğ lu 
Ümeyye o ğ lu Ebu Amr oğ lu ş air Müsafir Kurey ş  kabilesi aras ında kendi 
kolunun S ıkaye ve Rifade ödevlerini yerine getirdikleri ve zemzem ku-
yusunu kendileri kazdıkları  için Kurey ş  kabilesine kar şı  öğünerek 
söylemi ş  :// "Biz ş an ve şerefi babalar ımızdan miras alarak yükseldik. 159 
Hacı lara su içirip onlar için besili ve sa ğmal develer kesmedik mi? 
Ölümlü sava ş larda yiğ it ve cömert görünürüz. Bununla birlikte ölürsek 
hiç bir kimseye boyun e ğmemi ş  olarak ölürüz. Zaten bizden önce kim 
sonsuz olarak ya şamış  ki? Zemzem kuyusu bizim soyumuzun elinde-
dir. Biz, bizi çekemiyenin gözünü patlat ırı z." 

Abdümenaf o ğulları  bir tek kol te şkil edip bunların birinin elde 
ettiğ i şan, ş eref ve fazilete hepsi ortak say ı lırdı . 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu beyitler şairin bir,kasidesinden al ınmış tır. 
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İ bn-i İ shak der ki : Luey o ğ lu Kal, oğ lu Adiy boyundan Gânim 
oğ lu ş air Huzeyfe aynı  konuda şu beyitleri söylüyor: "Hac ı lara su 
içiren bu adam iyilikle tan ınmış  Ha ş im ile Fihr'li ulu olan Abdümenaf'- 
ı n soyundandır. O, Kâbe yakınındaki zemzem kuyusunu kazd ı . Bun-
dan sonra onun S ıkaye ödevini yerine getirmesi, ö ğünen her kimseyi 
aşacak bir öğünç oldu." 

İbn-i Hi şam diyor ki: Şair bu beyitlerle Ha ş im oğ lu.Abdülmut-
talib'i kastediyor. Bu iki beyit Gânim o ğ lu şair Huzeyfe'nin bir kasi-

160 desinden al ınmış t ı r ki inş allah yeri gelince anlataca ğı m. // 

Abdülmuttalib'in O ğ lunu Kurban Edeceğ ini 
Adamas ı  

İ bn-i İ shak der ki: Tanr ı  daha iyi bilir ya, söylendiğ ine göre 
Haş im oğ lu Abdülmuttalib zemzem kuyusunu kazd ığı  sıralarda 
Kureyş  kabilesinin kendine yapt ığı  kötülükleri görünce on o ğ lu doğup 
yetişerek kendisini koruma durumuna gelirlerse içlerinden birini Tan-
rı  adına Kâbenin önünde kurban edeceğ ini adamış tı . Abdülmuttalib, 
sonradan on o ğ lu olup artık kendisini koruyabilecek duruma geldik-
lerini anlay ınca oğullarmı  toplad ı  bu adak iş ini kendilerine anlatt ı  ve 
Tanrı  adına yapmış  olduğu bu adağı  yerine getirmek istedi. O ğullan 
bunu kabul ettikten sonra "Peki nas ı l yapalım" dediler. Abdülmutta-
lib "her biriniz bir ok al ıp üstüne kendi ad ınızı  yazın, ondan sonra 
yanıma gelin" dedi. Çocuklar babalar ının dediğ ini yaptılar ve onun 
yanında toplandı lar. Abdülmuttalib çocuklar ıyla birlikte Kâbenin için-
de bulunan Hübel putunun yan ına geldi. Bu put Kâbenin içinde kuyu 
gibi bir çukurun yan ında bulunuyordu. Kâbeye hediye edilen her ş ey 
bu çukura konurdu. Hübel putunun yan ında, üzerinde fal çekeceklerin 
isteklerine kar şı lık verecek şekilde çeş itli yazı lar yazılı  bulunan yedi ok 
dururdu. Mesela bu oklardan birinin üstünde diyet (el-Akl) yaz ılı  idi. 
Araplar, bir insan ın diyetini kimin ödemesi gerekti ğ i hakkında anlaş -
mamazlığ a dü ş tükleri zaman Hübel'in yan ında duran bu oklar ı  çe-
kerler, diyet oku kime ç ı karsa diyeti o öderdi. Oklardan birinin üzerinde 
de, bir i ş in yap ılabileceğ ini emreden Evet (Na'm) kelimesi yaz ılı  idi. 
Araplar bir i ş i yapmayı  tasarladıklan zaman bu okların birini çekerler-
di; üzerinde evet yaz ılı  olan ok çıkarsa o i ş i yaparlardı . Ba şka bir ok 
üstünde de bir i ş in yapı lmamasını  emreden Hayır (U) kelimesi yaz ı lı  
idi. Araplar bir i ş  yapmayı  tasarladıkları  zaman ok çekerlerdi; üze-
rinde hayır kelimesi ya ı lı  olan çı karsa o i ş i yapmaktan vaz geçerlerdi. 
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Bir ba şka ok üstünde de sizdendir (Minkum) kelimesi yaz ı lı  idi. Diğer 
birinde ili ş iktir (Mulsak), bir ötekisinde sizden de ğ ildir (Man gayriküm) 
kelimesi yaz ı lı  idi. Yedincisinde de Sular (el-Miyah) kelimesi yaz ı lı  idi. 
Araplar bir kuyu kazmay ı  tasarlad ıkları  zaman ok çekerlerdi. Sular 
yazı l ı  olan ok çıkarsa kuyuyu kazarlard ı . 

Araplar, bir çocuğu sünnet etmek, birinin nikah ım kıymak //bir 161 
ölüyü gömmek, birinin soyundan ş üphe edip bunu belirtmek istedikleri 
zaman yüz dirhem para ile bir genç deve al ıp Hübel putunun yan ı na 
gelirlerdi. Paralarla deveyi fal oklar ını  çekme ödevini gören adama ver-
dikten sonra şans ı nı  denemek istedikleri adam ı  putun yan ına yakla ş -
tırarak "Ey Tanrımız! İş te filan o ğ lu falan şu, şu i ş leri yapmayı  tasarh- 
lıyor ; hakk ında doğ ruyu bildir" derler; sonra da ok çeken adama dö-
nüp okları  çekmesini isterlerdi. Ç ıkan ok "sizdendir" yaz ı lı  bulunan ok 
ise adam ın soyu temiz ve kendisiyle birlikte gelen kimselerin soyundan 
olduğu anlaşı lır& Eğer çıkan ok üzerinde "sizden de ğ ildir" yazılı  olan 
idiyse adam, soyca o kabileden de ğ il yaln ız o kabilenin müttefiki say ı -
hrdı . Çıkan ok, üzerinde "ili ş iktir" yaz ı sı  bulunan idiyse adam, ne soyca 
ne de müttefiklik yoluyla kabile ile ilgisi olmad ığı  halde ve durumunda 
hiçbir değ iş iklik olmadan bu kabile aras ında eskiden oldu ğu gibi ka-
lırdı . 

Bu üç oktan ba ş ka bazı  iş lerde üzerinde evet yaz ı lı  olan ok çı karsa 
tasarladıklan iş i yaparlar, hay ır yaz ı lı  olan ok çıkarsa bu i ş i gelecek yı la 
bırakıp o zaman yeniden bir daha ok çekerlerdi. Böylece araplar ok-
ların bildirdiğ i sonuçları  kabul edip ona göre hareket ederlerdi. 

Abdülmuttalib ok çeken adama "o ğullarımın şu oklarını  çek 
bakalım" dedikten sonra adama, adad ığı  adağı n hikayesini anlatt ı . 
Abdülmuttalib'in o ğullarının her biri kendi ad ı  yazı lı  bulunan oku o 
adama verdiler. Abdülmuttalib o ğ lu Abdullah, karde ş lerinin en küçü-
ğü idi. Abdullah ile karde ş leri Zubeyr ve Ebu Talib'in anneleri, Fihr 
oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Ka`b o ğ lu Murre oğ lu Yakaza o ğ lu Mah-
zum oğ lu İmran oğ lu Abd oğ lu ikiz oğ lu Amr' ın k ı zı  Fatıma'dır. // 162 

İbn-i Hisam diyor ki: Bu soy kütüğünde adı  geçen ikiz, Mahzun 
oğ lu İmran' ın oğ ludur. 

İbn-i İ shak der ki: Söylendiğ ine göre Abdullah, Abdülmuttalib'-
in en çok sevdiğ i oğ lu imiş . Abdülmuttalib, Abdullahm ad ı  yaz ılı  olan 
ok çıkmad ığı  takdirde memnun olaca ğı nı  dü şünüyordu. Bu Abdullah, 
Tanrı  elçisi Muhammed'in babas ı dı r. 
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Ok çeken adam, çekmek üzere oklar ı  topladığı  zaman Abdul-
muttalib, Hübel'in yanında ayakta durup Tanr ıya yalvarmaya ba ş ladı . 
Bu sırada adam oku çekti; ç ı kan ok, Abdullahm ad ının yazı lı  bulundu-
ğu oktu. Bunun üzerine Abdülmuttalib Abdullah, elinden tutarak 
kı lımı  eline al ıp onu kesmek üzere İ saf ile Naile putlar ının önüne gö-
türdü. Bunu gören Kurey ş liler, toplant ı  yerlerinden kalk ıp ko şarak 
Abdülmuttalib'in yan ına geldiler ve "Ey Abdulmuttalib ! Ne yapmak 
istiyorsun ?" dediler. O da "Kurban edece ğ im" deyince, bütün Kurey ş -
liler ile Abdülmuttalib'in o ğulları  hep bir a ğı zdan "Tanr ıya and içeriz 
Abdullah ile onun diyeti olan develer aras ında ok çekmeden onu kese-
mezsin. Çünkü sen onu kesersen herkes art ık oğ lunu kurban edeceğ ini 
adar ve bu suretle onu keser. İş  bu kerteye var ı rsa insanlar ne diye ya şı -
yorlar?" dediler. Abdullah' ın dayılarından olan Yakaza o ğ lu Mahzum 
oğ lu Amr oğ lu Abdullah oğ lu el-Mugire'de Abdülmuttalib'e "Tannya 
and içerim ki Abdullah ile onun diyeti olan develer aras ında ok çekme-
den onu kesemezsin, onun diyeti mal ımzdan olacaksa veririz" dedi. 
Bütün Kurey ş  kabilesiyle Abdülmuttalib'in oğulları  da Abdülmut-
talib'e "Yapma, onu kesme; haydi onu Hicaz bölgesinde bulunan kâ-
hin kad ına götür. O kâhin kadını n emrinde bulunan bir cin var. I-
ş inde tamamen serbest olduğun halde kâhin kad ına bu durumu sorar-
sın; Abdullah kesmeni söylerse kesersin; Yok hem senin için hem de 
Abdullah için iyi olacak bir i ş  yapman ı  söylerse yapars ın dediler. 

Hep birlikte Medine'ye geldiler. Söylendi ğ ine göre, kâhin kad ını n 
Hayber'de bulunduğunu öğ rendiler, tekrar hayvanlar ına binip oraya 
gittiler ve durumu kâhin kad ından sordular. Abdulmuttalib, kâhin 
kadına kendinin ve o ğ lu Abdullah' ın hikâyesini, onu adak ettiğ ini ve 
ş imdi kesmek istediğ ini anlattı . Kâhin kad ın Kureyş lilere "Bugün gidin. 
Bana bağ lı  olan cin gelsin, konuyu ondan soray ım" dedi. Kurey ş liler 
kâhin kadının yanı ndan çıktıkları  zaman Abdülmuttalib bir yana çeki-
lip Tanrıya yalvarmaya ba ş ladı . Ertesi gün kahin kad ının yanına tek- 

163 rar gittiler. Kahin kad ın onlara // "Haber geldi. Siz de bir insan ın diyeti 
ne kadard ır?" diye sordu. Kurey ş liler "10 devedir" dediler. Gerçekten 
de bir adam ın diyeti Kurey ş liler aras ında o zaman 10 deve idi. Kâhin 
kadın "öyle ise yurdunuza dönün. Oradaki adak edilen adamla 10 deve 
arasında ok çekin. Ok adama ç ıkarsa, Tanr ı  raz ı  oluncaya kadar deve-
lerin say ı sını  onar onar art ırarak çekmeye devam edin. Ok develere 
çıkınca, bunlar ı  adamın diyeti olarak kurban edin; çünkü Tanr ınız 
art ı k razı  olmuş , adak edilen adam da kurtulmu ş  demektir" dedi. 

Kurey ş liler kâhin kad ının yan ı ndan çıkıp Mekke'ye döndüler. 
Abdullah ile develer aras ında ok çekmek istedikleri zaman Abdülmut- 
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talib ayağa kalk ıp Tanrı ya yalvarma ğa ba ş ladı . Böylece Abdülmutta-
lib Hübel'in yan ında Tanrıya yalvanrken Abdullah ile 10 deve aras ında 
ok çektiler. Ok Abdullah'a ç ı ktı . Bunun üzerine 10 deve daha art ırarak 
deve sayı sı nı  yirmiye ç ıkardılar. Abdülmuttalib gene Tanr ı ya yalva-
rıyordu. Abdullah ile develer aras ında ikinci defa olarak ok çekildi, 
ok gene Abdullaha ç ıktı . 10 deve daha art ınlarak develerin say ı sı  30 a 
çıkarı ldı . Abdülmuttalib Tanr ıya yalvanyordu; ok çekildi, gene Abdul-
lah'a ç ı ktı . 10 deve daha ekliyerek deve say ı sını  40 a çıkard ı lar. Abdül-
muttalib Tanya yavar ıyordu; ok çekildi, Abdullah'a ç ıktı . 10 deve 
daha art ı rarak devlerin sayı s ını  50 ye çıkardılar. Abdülmuttalib Tan-
rıya yalvanyordu. Ok çekildi, gene Abdullah'a ç ı ktı . 10 deve daha art ı -
rarak develerin say ı sını  60 a ç ıkardı lar. Abdülmuttalib Tanrıya yalvar ı -
yordu, ok çekildi, gene Abdullah'a ç ı ktı . 10 deve daha art ırarak de-
velerin sayı sı  70 e yükseltildi. Abdülmuttalib Tanrıya yalvanyordu. Ok 
çekildi gene Abdullaha ç ıktı . 10 deve daha art ırarak develerin say ı sı  
80 e yükseltildi, Abdülmuttalib Tanr ıya yalvanyordu. Ok çekildi, gene 
Abdullaha çıktı . 10 deve daha art ırarak develerin say ı sı  90 a yükseltildi. 
Abdülmuttalib Tanrıya yalvanyordu. Ok çekildi, gene Abdullaha ç ı ktı . 
10 deve daha art ırarak deve say ı sı  yüzü buldu. Abdulmuttalib Tanr ıya 
yalvanyordu. Ok çekildi, bu sefer ok develere ç ıktı . // O zaman bütün 164 
Kurey ş liler ve orada haz ır bulunanlar "Ey Abdülmuttalib tamam. Tan- 
Razı  oldu" diye bağı n ş tı lar. Söylendiğ ine göre Abdülmuttalib "Tanr ı -
ya and içerim ki hayır ok üç defa daha çekilmedikçe sonucu kabul et-
mem" demiş . Bunun üzerine Abdullah ile develer aras ında yeniden ok 
çekildi. Bu sırada Abdulmuttalib Tanr ıya yalvanyordu. Ok develere 
çıktı . İkinci defa çektiler, bu s ırada Abdülmuttalib gene Tanr ıya yal-
varıyordu. Ok gene develere ç ıktı . Üçüncü çektiler, bu s ırada Abdül-
muttalib gene Tanrıya yalvanyordu. Ok bu sefer de develere ç ıktı . 
Bunun üzerine develer kesilip kesildikleri yerde b ırakı ldılar. Bu deve-
lerin etinden yemek isteyen herkese hiç kimse engel olmad ı . 

İ bn-i Hi şam diyor ki: söylendi ğ ine göre bu develerin etinden ye-
mek isteyen insanlara ve hayvanlara hiç bir kimse engel olmad ı . 

İbn-i Hi ş am diyor ki : Bu hikaye içinde Recez vezninde bir tak ım 
beyitler vard ıysa da bu beyitlerin do ğ ru olduğunu ş iir bilginlerinden 
hiçbir kimse bize söylemedi. 

Münasebette Bulunmak Amac ıyla Abdülmuttalib O ğ lu 
Abdullah' ın Önüne Ç ıkan Kadın ın Hikâyesi 

İbn-i İ shak der ki : Sonra Abdülmuttalib, o ğ lu Abdullah' ın elinden 
tutarak evine döndü. Söylendi ğ ine göre yolda Kâbenin önünde, Fihr 
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oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Ka'b o ğ lu Murre oğ lu Kilâb oğ lu Kusay 
oğ lu Abdülluzza o ğ lu Esed boyundan bir kad ının yanından geçtiler. 
Bu kadın Abdüluzza oğ lu Esed oğ lu Nevfel oğ lu Varaka'n ın kız kar-
de ş i idi. Kadın Abdullah' ın yüzüne bakt ıktan sonra ona "Ey Abdullah! 
Nereye gidiyorsun ?" diye söz att ı . Abdullah "babamla gidiyorum" 
dedi. Kadın "Peki gel benimle cinsi münasebette bulun senin yerine 
kurban edilen develer kadar deve vereyim" dediyse de Abdulah 
"Ben ş imdi babamla birlikteyim. Ondan ne ayr ılabilirim, ne de sözün-
den ç ı kabilirim" cevab ını  verdi. Abdülmuttalib, o ğ lu Abdullah' ı  o 

165 zaman / / soy ve şeref bak ımlarından Zühre boyunun ulusu olan Fihr 
oğ lu Galip oğ lu Luey o ğ lu Kal:, o ğ lu Murre oğ lu Kilab o ğ lu Zühre 
oğ lu Abdümenaf o ğ lu Vehb'in yan ına götürdü. Orada kendisini Vehb'in 
kızı  'Amine ile nikâhlad ı . Âmine o günlerde soy ve şeref bak ımlarından 
Kureyş  kabilesinin en üstün kad ını  idi Âmine'nin annesi Fihr o ğ lu 
Galib oğ lu Luey oğ lu Ka`b oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu 
Abdüddar oğ lu Osman oğ lu Abdüluzza'n ın kızı  Berre'dir. Berre'nin 
annesi de Fihr o ğ lu Galip oğ lu Luey oğ lu Kal) oğ lu Murre oğ lu Kilab 
oğ lu Kusay oğ lu Abdüluzza oğ lu Esed'in kızı  Ummu Habib'dir. Um-
mu Habib'in annesi ise, Fihr o ğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Kal, oğ lu 
Adiy oğ lu Uveyc oğ lu Ubeyd oğ lu Avf' ın kızı  Berre'dir. 

Söylendiğ ine göre Abdullah, Âmine ile nikahland ı ktan sonra he-
men orada kendisiyle cinsi münasebette bulunmu ş , bundan sonra Âmi-
ne, Tanrı  elçisi Muhammed'e gebe kalm ış . Abdullah Âmine'nin yanın-
dan çıkıp, evvelce kendisiyle cinsi münasebette bulunmak teklif eden 
kadının yanına gelerek "hani, dünkü söylediğ in sözleri bugün niçin 
söylemiyorsun ?" diye sordu. Kad ın "E... dün alnında parlayan nur 
sönmü ş , artık sana ihtiyac ım yok" cevab ını  verdi. Bu kad ın, Hıristi-
yan dininde olup dini kitaplara bakarak onlara uyan karde ş i Nevfel 
oğ lu Varaka'nın "bu milletten bir peygamber ortaya ç ıkacakt ır" de-
diğ ini zaman zaman i ş itmiş . 

İbn-i İ shak der ki: Babam Yesar oğ lu İ shak kendisine şunların söy- 
166 lendiğ ini bana anlatt ı : // Abdullah, Vehb k ızı  Âmine ile birlikte evinde 

bulunan ba ş ka bir karı sının yanına gelmi ş . Gelmeden önce yap ı  ile 
uğ raşmış  olduğundan, üzerinde çamur lekeleri bulunuyormu ş . Kad ınla 
cinsi münasebette bulunmak üzere onu ça ğı rmış sa da kad ın, Abdullah'-
ın üzerinde bulunan çamur lekelerinden dolay ı  ona yakla şmakta a ğı r 
davranmış . Bunun üzerine Abdullah kad ının yanından çıkıp abdest 
almış  ve üstündeki çamur lekelerini y ıkayıp temizlemi ş  sonra Âmine'- 
nin yanına gitmek üzere ç ıkmış . Çıkarken sözü edilen kad ının yanın- 
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dan geçmi ş ; kadın Abdullah' ı  çağı rmış sa da, Abdullah yana şmamış  ; 
böylece Amine'nin yan ına gidip onunla cinsi münasebette bulunmu ş  
ve Amine, Tanrı  elçisi Muhammed'e gebe kalm ış . Bundan sonra Ab-
dullah gene sözü edilen öbür kar ı sının yanına gelerek "Hadi bakal ım ! 
İ ster misin ?" demi ş . Kadın Hayır yanımdan geçerken almnda güzel ak 
ak bir benek vard ı . Seni ça ğı rdımsa da yana şmadın. Sonra gidip 
Amine ile yattın ; böylece o güzel ak benek Amineye geçmi ş  oldu" 
cevabını  verdi. 

İbn-i İ shak der ki: Söylendiğ ine göre Abdullah' ın bu karı sı  ş öyle 
dermiş  : "Abdullah yan ımdan geçtiğ i zaman alnında, atların alnı nda 
bulunan benek gibi ak bir benek vard ı ; bu güzel benek bana geçsin 
diye onu yanıma çağı rdım fakat o yana şmad ı . Sonra Amine'nin yanına 
gidip onunla münasebette bulundu, Amine'de Tanr ı  elçisi Muhammed'e 
gebe kald ı ." 

Bu suretle Tanr ı  elçisi Muhammed, hem baba hem de ana taraf ın-
dan soy ve şeref bak ımlarından kavun aras ında üstün bir durum kazan-
mış  oldu. 
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TANRI ELÇISI MUHAMMED'E GEBE KALDI Ğ I ZAMAN 
AMİ NE'YE SÖYLENEN ŞEYLER 

Tanrı  daha iyi bilir ya, söylendiğ ine göre Tanr ı  elçisi Muhammed'-
in anas ı  Vehb kızı  Âmine ş unları  anlat ırmış  : Tanrı  elçisi Muhammed'e 
gebe bulundu ğu sı ralarda kendisine biri gelip "sen bu milletin ulusuna 
gebesin. O doğ arken yere dü ş tüğü zaman (çekemeyenlerin her türlü 
kötülüklerinden onu Tanr ıya emanet ederim) de ve ona Muhammed 
ad ı nı  ver" demi ş . Gene Âmine Tanr ı  elçisi Muhammed'e gebe iken, 
ışığı nda, Suriye topraklar ında bulunan Busra ş ehrinin saraylar ını  gör- 

167 düğü bir nurun ç ıktığı nı  görmüş . / / 

Bundan az sonra Tanr ı  elçisi Muhammed'in babas ı  olan Abdül-
muttalib o ğ lu Abdullah öldü. Annesi o s ırada daha Muhammed'e gebe 
bulunuyordu. 

Tanr ı  Elçisi Muhammed'in Do ğumu ve 
Süt Anaya Verili ş i 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi Muhammed Fil sava şı  yı lı  rebiu-
levvel ayının 12 nci pazartesi günü do ğ du. 

İ bn-i İ shak der ki : Mahreme o ğ lu Kays o ğ lu Abdullah oğ lu el-
Muttalib, babas ından, o da kendi babas ı  Kays'dan naklen bana şunları  
anlatt ı : "Ben ve Tanr ı  elçisi, Fil sava şı  yı lında doğduk. Bunun için iki- 

168 	miz yaşı tız". / / 

İ bn-i İ shak der ki: Zurare o ğ lu Sa'd oğ lu Abdurrahman o ğ lu Ab-
dullah oğ lu Yahya el-Ensarrden naklen Avf o ğ lu Abdurrahman 
oğ lu İ brahim o ğ lu Salih bana dedi ki: Sabit o ğ lu Hassan'dan naklen 
kavmimden baz ı  kimseler şunları  anlattı lar: "Ben, yedi sekiz ya ş ların-
da, duyduklarımı  kavrayabilecek gürbüz bir çocuktum. Bir gün Yes-
rib'de (Medine) bir Yahudinin, müstahkem bir evin üstünden -Ey 
Yahudi milleti! diye ba ğı rdığı nı  duydum. Bu ça ğı rma üzerine Yahudiler 
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çağı ranın etrafında toplan ıp ona- Hay Allah belan ı  versin ne var, 
dediler. Yahudi de-bu gece dünyaya gelen Ahmed'in y ı ld ızı  doğdu" 
dedi. 

İ shak oğ lu Muhammed der ki: Ben, Sabit o ğ lu Hassan Abbur-
rahman oğ lu Sait'den "Tanr ı  elçisi Medineye geldiğ i zaman acaba 
Sabit oğ lu Hassan kaç ya şı nda idi?" diye sordum. Sait "Hassan 60 
ya şı nda idi. Tanr ı  elçisi de 53 ya şı nda iken Medine'ye geldi" dedi. 
Demek ki Hassan o Yahudinin sözlerini 7 ya şı ndayken i ş itmi ş  olu-
yor. 

İbn-i İ shak der ki: Annesi Tanr ı  elçisini dünyaya getirdi ğ i zaman 
dedesi Abdülmuttalibe "bir torunun oldu. Gel gör" diye haber yollad ı . 
Abdülmuttalib geldi çocu ğu gördü. Muhammed'in annesi Abdül-
muttalib'e, çocuğ a gebe kald ığı  zaman dü şünde gördüklerini, bu dü ş de 
kendisine söylenen sözleri ve çocu ğ a Muhammed adını  koymas ını  tem-
bih ettiklerini anlatt ı . 

Söylendiğ ine göre Abdülmuttalib çocu ğu al ıp Kabeye gitmi ş . 
Orada Tanr ıya yalvar ı p bu ihsan ından dolay ı  kendisine şükranlarm ı  
bildirmi ş . // Sonra çocu ğu getirip anas ına vermiş . Bundan sonra Ab-
dülmuttalib çocuğa bir süt annesi aramaya ba ş lamış ". 

İ bn-i İ shak der ki: Abdülmuttalib çocu ğa süt ana olarak, Bekr 
oğ lu Sa'd boyundan Ebu Zueyb k ı zı  Halime adında bir kad ın buldu. 
Adı  geçen Halimenin babas ı  Ebu Zueyb'in soy kütüğü ş öyledir: "Ay-
lan oğ lu Kays oğ lu Hasafe o ğ lu İ krime oğ lu Mansur oğ lu Havazin 
oğ lu Bekr o ğ lu Sa'd oğ lu Nasr oğ lu Fuseyye oğ lu Nasıra oğ lu Rizam 
oğ lu Câbir oğ lu Ş icne oğ lu el-Haris o ğ lu Abdullah." // 

Tanrı  elçisinin süt anas ı  Halime'nin kocas ı  el-Haris'in soy kütü ğü 
ş öyledir: Hevazin o ğ lu Bekr oğ lu Sa'd oğ lu Nasr oğ lu Fuseyye o ğ lu 
Nas ı ra oğ lu Mellan oğ lu Rifaa o ğ lu Abdüluzza oğ lu el-Haris. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Bu soy kütü ğünde şu değ iş iklik olduğu da 
söylenir: Nas ıra oğ lu Hilal. 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisinin süt karde ş leri şunlardır: el-Haris 
oğ lu Abdullah, el-Haris k ızı  Uneyse ve e ş -Ş eyma lakabiyle an ı lan el-
Haris kızı  Huzafe. Bu k ız, kabilesi aras ında as ı l adı ndan ziyade e ş -Ş ey-
ma lakabiyle tan ınır. Bunları n anneleri, Tanr ı  elçisinin süt anas ı  olan 
el-Haris oğ lu Ebu Zueyb Abdullah' ın kızı  Halime'dir. 

45 Burada arap diline ait bir kelime aç ıklanmas ı  atlanmış t ır. 

169 

170 
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Anlattıklarına göre anas ı  Halime ile memedeki Muhammed, sözü 
edilen ve o s ırada kocaya varm ış  bulunan e ş -Ş eyma'n ın evine gittikleri 

171 zaman, Ş eyma Muhammed'i emzirirmiş . // 
İbn-i İ shak der ki: Ebu Talib o ğ lu Cafer o ğ lu Abdullah'dan veya 

Abdullah'dan duyan ba ş ka birinden naklen Hat ıb oğ lu el-Haris el-
Cumahrnin kölesi Ebu Cehm o ğ lu Cehm bana, Tanr ı  elçisini emzirmi ş  
olan süt annesi Sa'd boyundan Ebu Zueyb k ı zı  Halime'nin "ben, ko-
cam ve memedeki oğ lumla birlikte Bekr o ğ lu Sa'd boyundan bir kaç 
kad ın ile beraber yurdumuzdan ayr ı larak, emdirmek üzere çocuk ara-
maya çıktı k. O yı l kurak bir yı ldı  ; elimizde avucumuzda hiç bir ş ey 
kalmamış tı . Ben bir boz e ş eğe binmiş tim. Yanı mızda bir de kocam ış  
bir diş i devemiz vard ı . Deve bir damla süt dahi vermiyordu. Açl ıktan 
ağ layan çocuğumuz geceleri bize uyku uyutmuyordu; çünkü ne meme-
lerimde ne de devede onu doyuracak süt yoktu. Ancak biz ya ğmurun 
yağ acağı nı  ve bu s ıkı nt ı dan kurtulaca ğı mızı  ümit ediyorduk. Ben e ş eğ e 
binmiş tim; e şek güçsüz takatsiz oldu ğu için kafileyi onun aya ğı na uy-
durarak yolda geciktirdim. Böylece küçük çocuk aramak üzere Mekke-
ye geldik. Bana ve yan ımdaki bütün kad ınlara, memede bulunan Mu- 

172 hammed teklif edildi ğ i zaman öksüz olduğu için almad ık; // çünki 
biz, alaca ğı mız çocuğun babasından biraz yard ım bekliyorduk; bunun 
içın "öksüzmü ş  ; bunun anas ı  ve dedesi bize ne gibi bir yard ımda bulu-
nabilirler" deyip almaktan kaç ındık. Sonunda benimle gelen kad ınları n 
hepsi birer çocuk buldular; ben bulamad ım. Dönmek istediğ imiz za-
man kocama ş öyle dedim: "Tanr ıya and içerim ki arkada ş larım ara-
sında yaln ız ben, bir çocuk bulamadan eli bo ş  dönmek istemiyorum. 
Gidip o öksüz çocuğu alacağı m." Kocam bana "Ziyam yok, git al 
belki Tanrı  bizi onun yüzü suyu hürmetine bollu ğa kavuş turur" dedi. 
Bunun üzerine gidip o öksüz çocuğu ald ı m. Onu, sadece başka bir ço-
cuk bulamadığı m için almış  oldum. Çocuğu ald ı ktan sonra Mekkede 
e şyamın bulunduğu yere döndü ğümde onu kucağı ma alıp emzirmek 
istediğ im zaman memelerimden dolu dolu süt akt ı . Çocuk kana kana 
emdi hatta karde ş i de doyana kadar emdi. Sonra her ikisi de uyudular; 
halbuki çocuk bizi daha önce, günlerden beri açl ıktan uyutmuyordu. 
Bu sı rada kocam devemizi sa ğmak üzere kalkt ığı nda devenin memelerini 
sütle dolu buldu; deveyi sağ dı , her ikimiz de doya doya içtik. O gece 
rahat bir gece geçirdik. Ertesi günü kocam bana "Ey Halime! Bilki sen 
kutlu ve hay ırlı  bir çocuk ald ın" dedi. Ben de "Tanrıya and içerim 

173 ki öyle olmas ı nı  ümit ediyorum" dedim. // 
Sonra Mekke'den ayrıldık. Ben gene e ş eğ ime binerek çocuğu yanı -

ma aldım. Tanrıya and içerim ki e şek kafilenin ba şı nda gidiyor ve ona 
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hiçbir e şek yeti ş emiyordu. O kadar ki, kad ın arkada ş larım bana "Ey 
Ebu Zueyb'in k ızı  yazıklar olsun sana. Bizi beklesene. Gelirken bindi-
ğ in e şek bu değ il mi idi ?" diye bağı  Ben onlara "Tanr ı ya and 
içerim ki elbette o e şektir" deyince kad ınlar bana "Tanr ıya and içeriz 
ki bu e ş eğe bir şeyler olmuş " diyorlard ı . Böylece Sa'd boyu yurdun-
daki evlerimize geldik. Bu ülkenin, Tanr ının yeryüzünde yaratt ığı  en 
çorak ülke olduğunu biliyorduk. Buna ra ğmen çocuğu beraber getir-
dikten sonra davarlar ım akşamları  karınları  tok ve memeleri süt 
dolu olarak dönerlerdi. Biz davarlar ımızı  sağı p kana kana süt içti-
ğ imiz halde komşulardan hiç bir kimse davarlar ından bir damla olsun 
süt sağ amıyorlardı . Onun için kabilemizden herkes çobanlar ına "Hay 
Allah belan ızı  versin! Davarlar ı  Ebu Zueyb'in kızının çobanı nın güt-
tüğü yerlere götürsenize" diye ç ıkışı rlardı . Fakat onlar ın davarları  aç, 
susuz, göğüslerinde bir damla süt olmadan, benimkiler ise kar ınları  
tok, göğüsleri süt dolu dönerlerdi. Böylece Muhammd 2 ya şı na gelip 
kendisini memeden kesinceye kadar üzerimize Tanr ı dan bolluk ve bere-
ket yağdı . Bu çocuk öbür çocuklardan daha iyi büyüyordu. Bunun için 
iki ya şı nı  doldurduğu zaman bayağı  koca bir çocuk haline geldi. İki 
yı lım doldurduğu zaman çocuğu annesine getirdik; ama u ğurluluğunu 
gördüğümüz için onu yanımızda b ırakmayı  içten arzuluyorduk. Bunun 
için annesiyle konu şup "Oğ lumu büyüyünceye kadar yan ımda bırak-
san iyi olur. Ona Mekke vebas ı  bulaşmasından korkarım" dedim. An-
nesi kabul edip çocuğu yeniden bize b ırakt ı . 

Çocuğu alıp geri döndük. Dönü şümüzden bir kaç ay sonra, Mu-
hammed ile karde ş i evlerin arkas ında kuzu güdüyorlardi. Karde ş i ko- 
şarak gelip bana ve babas ına: // "Üzerlerine ak elbiseler giyinmi ş  iki a-  174 
dam o Kurey ş li karde ş imi tutup yere yat ırdı lar ve karn ını  yardılar. Ş imdi 
de onun içini karış tırıyorlar" dedi. Bunun üzerine ben ve babas ı  evden 
çıkıp Muhammedin yan ına vardık. Çocuğu yüzü sararm ış  bir durumda 
ve ayakta bulduk. Ben ve babas ı  onu kucaklayıp "Yavrum! Sana 
ne oldu ?" deyince o bize "üzerlerine ak elbiseler giyinmi ş  iki adam beni 
tutup yere yat ırdılar. Karn ımı  yardılar ve karn ımda, ne olduğunu anla-
madığı m bir şey arad ı lar" dedi. Bunun üzerine çocu ğ u alıp çadırımıza 
getirdik. 

Bu olaydan sonra babas ı  bana "Ey Halime! Bu çocu ğun başı na bir 
şey gelmi ş  olmasından korkuyorum. Ba şı na bir şey gelmeden onu ai-
lesine götür" dedi. Bunun üzerine çocu ğu ahp Mekke'ye annesinin ya-
nına götürdük. Annesi "Onu niçin getirdin? önce yan ında kalmas ını  
ne kadar çok istiyordun" dedi. Ben de "Tanr ı  oğ lumu büyüttü. Ben de 
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bana dü şen ödevi yapt ım. Ş imdi başı na bir kötülük gelmesinden kor-
karım. Bunun için onu sağ  salim sana teslim ediyorum" dedim. Bunun 
üzerine Muhammed'in annesi bana "Sen böyle de ğ ildin, ne oldu sana ? 
bana doğ rusunu söyle" dedi. Ve kendisine her şeyi açı klamadan yakam ı  
bırakmad ı . Hikayeyi i ş ittikten sonra bana " Ş eytanın ona bir zarar ver-
mesinden mi korktun ?" diye sorunca ben "evet, öyle" dedim. O "Ha-
yır, korkma, şeytan ona bir zarar veremez. Çocu ğumun bilinemeyen bir 
tarafı  var. O ileride büyük bir adam olacakt ır. Istersen ben de onun bir 
hikâyesini sana anlatay ım" dedi. Ben "peki anlat ın" dedim. Muham-
medin annesi "Ona gebe kald ığı m zaman, benden, ışığı nda Suriye top-
raklarında bulunan Busra şehrinin kö şklerini gördüğüm bir nur çıktı -
ğı nı  farkettim. Bundan ba şka ben ona gebe iken karn ımda, onun ağı r- 

175 lığı nı  ve yükünü hiç duymad ım. // O, do ğar doğmaz yere, elleri yerde, 
ba şı  göğe doğ ru olarak do ğmuş tu. Ş imdi sen onu bırak ve memleketine 
dön " dedi. 

İbn-i İ shak der ki: Yezid o ğ lu Sevr , bilgili bir kimseden bana şun-
ları  anlattı : -Bu kimsenin Ma'dan o ğ lu Halit el-Kelâl oldu ğunu sanı -
yorum- Tanrı  elçi sinin bazı  arkada ş ları  kendisine "Ey Tanrı  elçisi! 
Kendi hayat ınız hakkında bize bir şey anlatınız" demişler. Bunun 
üzerine tanrı  elçisi "Peki, olur" dedikten sonra şunları  anlatmış  : 

Ben dib dedem İbrahim'in daveti ve karde ş im İ sanın müjdesiyim. 
Annem bana gebe kald ığı  zaman kendisinden, Suriye kö şklerini ayd ın-
latan bir nurun ç ıktığı nı  görmü ş . Sonra Bekr oğ lu Sa'd boyunda süt 
emdim. Bir gün çad ırlar ı n arkasında süt karde ş imle kuzu güdüyorduk. 
Bu sırada üzerlerine ak elbiseler giyinmi ş  iki adam bana geldi. Ellerin-
de, içi kar dolu bir le ğen de vard ı . Adamlar beni yat ırıp karn ımı  yardılar; 
yüreğ imi dış arı  çıkarıp onu da yard ı lar, içinden kara ve p ıhtıla şmış  bir 
kan parças ı  çı karıp attılar. Sonra o karla yüre ğ imi ve karn ımı  iyice yı- 

176 kayıp temizlediler. Bu i ş  bitince adamlardan birillarkada şı na -ş imdi onu 
milletinden 10 ki ş i ile tart, dedi. Adam tartt ı . Ben ağı r geldim. Sonra 
birinci adam arkada şı na : onu milletinden 100 ki ş iyle tart, dedi. Adam 
tarttı  gene ben a ğı r geldim. Birinci adam arkada şma : Onu milletinden 
1000 kişi ile tart dedi. Adam tartt ı . Gene ben a ğı r geldim. Bunun 
üzerine, birinci adam arkada şı na : Tamam, art ık onu bırak. Tanrıya 
and içerim ki onu bütün milletiyle de tartsak gene de a ğı r gelecektir 
dedi. 

İbn-i İshak der ki: Tanr ı  elçisi, "bütün Tanr ı  elçileri koyun güt-
müş lerdir" demi ş . Kendisine "Ey Tanr ı  elçisi! Peki ya sen ?" diye sor-
dukları  zaman "ben de güttüm" demi ş . 
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İbn-i İ shak der ki : Tanr ı  elçisi arkada ş larına: Ben aran ı zda en 
koyu arab ım. Çünkü Kurey ş liyim; üstelik Bekr oğ lu Sa'd boyunda 
süt emdim 

İbn-i İ shak der ki : Tanr ı  daha iyi bilir ya halk ı n söyledi ğ ine göre 
Sa'd boyundan olan süt annesi, Tanr ı  elçisini Mekkeye getirdiğ i zaman 
onu ailesine götürürken kalabal ı kta kaybetmi ş . Ne kadar arad ıysa 
bulamamış . Bunun üzerine dedesi Abdülmuttalib'e gelerek "bugün 
Muhammedi beraber getirdim; fakat Mekke'nin üst taraf ına geldi-
ğ imiz zaman onu kaybettim. Tanr ıya and içerim ki ş imdi nerede oldu-
ğunu bilmiyorum" demi ş . Bunun üzerine Abdülmuttalib Kâbeye gidip 
Muhammed'i bulmas ı  için Tanrıya yalvarmaya ba ş lamış . Söylediklerine 
göre Esed oğ lu Nevfel oğ lu Varaka ile Kurey ş  kabilesinden ba şka bir 
adam, Muhammed'i bulup Abdülmuttalib'e getirerek " İş te torunun 
Onu Mekkenin üst tarafında bulduk, demi ş ler. Abdülmuttalib Muham-
medi alıp omuzlar ına bindirmi ş  ve onu avsunlayarak ve kendisine dua 
ederek Kâbeyi tavaf etmi ş , sonra annesi Amine'nin yan ına yollamış .// 177 

İbn-i İ shak der ki: Bilgili bir kimse bana şunları  anlattı : Sa'd bo-
yundan olan süt annesinin Muhammed'i annesine getiri ş inde, süt an-
nesinin anlatt ığı  sebepten ba şka bir de şu sebep varmış : Süt annesi 
Muhammedi sütten kesip Mekkeye götürdü ğü zaman onu Habe ş istan 
Hıristiyanlarından baz ı  kimseler görmü ş ler. Kendisine dikkatle bak ıp 
her tarafını  incelemi ş ler ve süt annesinden, çocuk hakk ında bazı  şeyler 
sormu ş lar. Bundan sonra süt annesine, "bu çocu ğu alıp kendi memle-
ketimize, hükümdar ımı za götürece ğ iz; çünkü bu çocu ğun, bizim bil-
diğ imiz bir hali olacakt ı r" demi ş ler. 

Bu hikayeyi bana anlatan ın söylediğ ine göre çocuğun süt annesi 
onu bu Hı ristiyanların ellerinden güç kurtarabilmi ş . 

Amine'nin Ölümü ve Ondan Sonra Tanr ı  Elçisinin Dedesi 
Abdülmuttalib'in Yan ında Kal ışı  

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi, annesi Vehb k ı zı  Amine ile dedesi 
Ha ş im oğ lu Abdülmuttalib'in yan ında Tanrının himayesinde ya şı yor-
du. Tanrı  onu ilerde Peygamber yapaca ğı ndan dolayı  iyi ve sı hhatli 
yeti ştiriyordu. Tanr ı  elçisi 6 ya şı na bastığı  zaman annesi Vehb k ızı  A-
mine öldü. 

İ bn-i İ shak der ki: Hazm o ğ lu Amr oğ lu Muhammed o ğ lu Ebu 
Bekr oğ lu Abdullah bana şunlar ı  anlatt ı  : Tanr ı  elçisinin annesi I-kmine, 
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Muhammed 6 ya şı ndayken Mekke ve Medine aras ında bulunen Ebva 
da öldü. Amine, en-Neccar o ğ lu Adiy boyundan olan day ılarını  
görmesi için Tanrı  elçisi Muhammedi Medine'ye götürmü ş tü; Tanrı  
elçisiyle birlikte bu seyahatten Mekke'ye dönerken yolda öldü. 

İ bn-i Hi şam Diyor ki: Ha ş im oğ lu Abdülmuttalib'in annesi, en-
Neccar boyundan Amr k ızı  Selma'dır. İ bn-i İshak' ın i şaret etti ğ i gibi 

178 Tanrı  // elçisinin en-Neccar boyu ile day ı lık yakınlığı  iş te bundan do-
layı dı r. 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi, annesi öldükten sonra dedesi Ha-
ş im oğ lu Abdülmuttalib'in yan ında kald ı . Kâbe duvar ının gölgesinde 
Abdülmuttalib için bir minder serilirdi. Abdülmuttalib ç ıkıp minderin 
üstüne oturuncaya kadar o ğulları  bu minderin etrafında oturur ve baba-
larına olan saygı lanndan dolay ı , aralar ı ndan hiç biri bu minderin üs-
tüne oturmazd ı . İbn-i İ shak sözüne devamla ş öyle der: Ancak Tanr ı  
elçisi, art ık geli şmiş  bir çocuk olduğu halde gelir ve Abdülmuttalib'in 
minderinin üstüne otururdu. Amcalar ı  onu tutup minderden indirmek 
istedikleri zaman bunu gören Abdülmuttalib "o ğ lumu bırakın. Tann-
ya and içerim ki ilerde bunun ş am büyük olacakt ır" der, onu minderin 
üstüne, yanına oturtur, eliyle s ırtını  okş ar ve onun böyle hareket etme-
sinden ho ş lanırdı . 

Abdülmuttalib'in Ölümü ve Onun Arkasmdan A ğı t Olarak 
Yaz ı lan Ş iirler 

Tanrı  elçisi 8 yaşı na bastığı  zaman dedesi Ha ş im oğ lu Abdülmut-
talib öldü. Bu olay Fil sava şı ndan 8 sene sonra olmu ş tu. 

İbn-i İ shak der ki: Baz ı  akrabalar ından naklen Abbas o ğ lu Ma'- 
bed oğ lu Abdullah oğ lu Abbas bana şunu anlatt ı : Abdülmuttalib öl-
düğü zaman Tanr ı  elçisi 8 ya şı nda idi. 

İ bn-i İ shak der ki: el-Musseyyib o ğ lu Sait oğ lu Muhammed bana 
şunları  anlatt ı : Abdülmuttalib ölüm s ı ralarında art ı k öleceğ ini anla- 

179 yınca kızları  / / Safiyye, Berre, Atike, Ummu Hakim el-Beyda,. Umeyme 
ve Erva'yı  yanına çağı rmış  ve onlara "benim için a ğ layın! Ne söyleyece-
ğ inizi ölmeden önce i ş itmek istiyorum" demi ş . 

İ bn-i Hi şam diyor ki: İbn-i İ shak' ın anlattığı  bu ş iirleri, ş iir bil-
ginlerinden hiç bir kimse tan ımıyor; ancak İ bn-i İ shak bunları  el-
Musseyyib o ğ lu Said oğ lu Muhammed yoluyla anlattığı  için biz de bun-
ları  eserimize, buraya al ıyoruz. 
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Abdülmuttalib k ızı  Safiyye, babas ı  için, ağ lıyarak şu beyitleri 
söyledi: "Topra ğı n içinde yatan adam için geceleyin a ğ layan bir ses 
duyarak uykusuz kald ım. O zaman gözya ş larım inci gibi yanaklar ıma 
damlad ı . Bu göz ya ş larım asil, a şağı  olmayan ve bütün insanlara iyi-
liğ i dokunan bir adam için dökülüyordu. Bu adam eli aç ık yüksek de-
ğerli, her türlü eli aç ıklığ a varis olan, iyilik timsali olan babam Ş ey-
be'dir. O, güçlük anlar ında azimli, ne hay ırsız ne zay ıf ne de iradesiz-
di. O, kuvvetli, heybetli iri yap ı lı , kabilesi aras ında sözü dinlenen ve 
ahlaki beğenilen bir adamd ı . O, evi yüce, alnı  açık, iyilik sever ve k ıtlık 
yı llarında halkın yardımına ko ş an bir adamd ır. Onun dedeleri de as ı l 
olup / / soyun da bir leke yoktur. İnsanlar ın hem yukar ı  tabakas ından olan- 180 
lar hem de alt tabakadakiler onu be ğenirlerdi. O çok yumu şak huylu, 
asil, eli açık, kuvvetli ve arslan gibi olan kimselerin soyundand ır. 
Bir insan ş an ve şerefe dayanarak sonsuz olarak ya ş ayabilseydi -ki 
bu da olur şey değ ildir- o, eski ş an ve ş erefinin üstünlüğünden dolayı  
sonsuz olarak ya ş ardı ." 

Abdülmuttalib k ızı  Berre'de babas ı  için ağ layarak şu beyitleri söy-
ledi: "Ey gözlerim! İyi soylu ve eli açık olan bir kimse için inci gibi göz-
yaş ları  akıtın. Dedeleri ş anlı , ba şarı lı , güzel yüzlü, kadri büyük, iyi-
liklerle ş an ve ş erefin kendisinde topland ığı  kimse olan Ş eybe için 
ağ laym. O, yumuş ak huylu, felaket anlar ında keskin iradeli, iyi de ğerler 
taşı yan ve eli aç ık bir kimse idi. O kavmi aras ında ençok şerefe sahip 
olup ay ışığı  gibi parlard ı . Ona ölüm geldi ve kaderin pençesi onu al ıp 
götürdü." 

Abdülmuttalib'in kı zı  Atike de babas ı  için ağ layarak şu beyitleri 
söyledi: "Ey gözlerim! Gece herkesi uyuttuktan sonra pek zay ıf ve fazla 
ya ş lı  olmayan bir adam için a ğ laym ! Ya ş lar akıtın, yağmur gibi bo Şam ; // 181 
O, felaket anlar ında büyük bir adam olup iyi i ş ler gören, sözünde duran, 
ba şarı lı  ve do ğ ru olan Ş eybe'dir. O sava ş ta, çarp ış ma sırasında kar şı -
sındaki dü şmanını  yere seren keskin bir k ılıç gibidir. O, yumuş ak huylu 
eli açık, sözünde duran, iri yap ı lı , soyu temiz, iyilik sever bir kimsedir. 
Onun soyu şanlı , evi de yücedir." 

Abdülmuttalib'in kızı  Ummu Hakim el-Beyda'da babas ı  için ağ -
hyarak şu beyitleri söyledi: "Ey Gözüm! Eli aç ık ve de ğerler sahibi 
olan o kimse için ağ la! Ey gözüm: kahrolas ın. Akan ya ş larınla bana 
yardım etsene. Bineklere binenin en iyisi, iyilik timsali, h ızla giden su 
akıntı sı  gibi olan babam için a ğ la. O, güçlü, değerler sahibi, iyi huylu, 
bağış lar yapan Ş eybe'dir. O, yak ı nlarını  arayan, güzel yüzlü, k ı tlık 
yı llarında herkese yard ımda bulunan, mızraklar ın çakış tığı  zaman arslan 
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kesilen ve bakan gözlere ho ş  görünen kimsedir. O, Kinane kabilesinin 
koruyucusu, felek felâketler getirdi ğ i zaman onlar ın yard ım bekledi- 

182 ğ i // ve y ı kıcı  sava ş  olunca onlar ın sığı naca ğı  kimsedir. Bundan dolay ı  
ey gözüm o'nun için a ğ la. Üzüntüden y ı lma ve can ın bedeninde bulun-
duğu müddetçe bütün kad ınları  da beraber a ğ lat." 

Abdülmuttalib k ızı  Umeyme'de babas ı  için ağ layarak ş u beyitleri 
söyledi: "Eh... kabileyi güdüp gözeten, eli aç ık, hacı lara su içiren, ş an 
ve ş erefi koruyan ve k ıtlık zamanlarında yabanc ı  ve zavall ı  misafirleri 
evine alan kimse art ı k öldü. Ey Ş eybe! Sen daha delikanl ı  iken ancak 
yiğ itlerin elde edebilecekleri ş eylerin en iyisine ula ş tın ve daha fazla 
yükseldin. Eli aç ık Ebu'l-Haris (Abdülmuttalib'in künyesi) yerini bo ş  
bıraktı . Herkes bu dünyadan uzakla şı p gidecekse de sen uzakla şı p 
gitmemelisin. Ya ş adığı m müddetçe onun arkas ından ağ layıp hasret 
çekece ğ im. O, bu üzüntüme lay ı k bir kimse idi. İnsanlar ın koruyucusu 
olan Tanr ı  onun mezar ı nı  yağmurlu bulutlarla sulas ın. O, mezarda öl-
sede arkasından ağ lı yacağı m, çünkü o, bütün kabilesi için bir süs olup 
her türlü iyilikleri kendinde toplam ış tı ." 

Abdülmuttalib k ı zı  Erva babas ı  için ağ lıyarak ş u beyitleri söyledi: 
"Gözlerim, utangaç tabiatl ı , eli açık, yumu ş ak huylu, Kurey ş li iyi 
ruhlu yükselmek isteyen, feyizli de ğerler sahibi, iyilik timsali ve e ş siz 
bir kimse olan babam Ş eybe'nin arkas ından ağ ladı lar, bunda da hakl ı  

183 idiler. // O, güçlü, sa ğ lam yapı lı , iyi konuş an, alnı  nur gibi parlayan, 
ince belli, heybetli, iyilik sever, ş an ve şeref sahibi, zulmü istemeyen, 
açık alınlı , güzel yüzlü, ş anı  gizlenemeyen Malik kabilesinin koruyucu-
su, Fihr kabilesinin bahar ı  ve yarg ı  anlar ında onlar ın yargıcı  olan 
kimsedir. O, asaleti, eli aç ıklığı  ve kanlar akt ığı  zaman gösterdi ğ i güç-
lülüğü ile tam bir yi ğ it idi. Yiğ itler ölümden korkup yürekleri titredi ğ i 
zaman o, elinde keskin, üzerinde ince oluklu damarlar bulunan ve ba-
kı ldığı  zaman göz kama ş tıran k ı lıç ile ilerlerdi." 

İ bn-i İ shak der ki: el-Museyyib o ğ lu Said oğ lu Muhammed bana 
ş unu anlatt ı : Abdülmuttalib bu ş iirleri i ş ittiğ i zaman dili tutulmu ş  
olduğundan "evet benim için i ş te böyle a ğ layın" der gibi ba şı nı  sal-
lamış . 

İbn-i Hi ş am diyor ki: el-Museyyib'in soy kütü ğü: Mahzum o ğ lu 
İmran o ğ lu Aiz oğ lu Amr oğ lu Vehb oğ lu Hazm o ğ lu el-Museyyib'- 

184 	dir. 

İ bn-i İ shak der ki: Luey o ğ lu Kâ`b oğ lu Adiy boyundan ş air 
Ganim oğ lu Huzeyfe Mekke'de 4000 dirhem ödeme cezas ına çarpt ı rı l- 
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mış . Şair orada dururken Abdülmuttalib o ğ lu Abdüluzza Ebu Leheb, 
yanından geçerken onu görmü ş  ve parayı  ödeyerek kendisini kurtarm ış . 
Bunun üzerine ad ı  geçen şair Abdümenaf o ğ lu Ha ş im oğ lu Abdülmut-
talib arkas ından ağ lıyarak ve onun, Kusay' ın ve Abdülmuttalib'in 
oğullannın Kurey ş  kabilesi aras ındaki üstünlüklerini anarak şu beyit-
leri söylemi ş : "Ey gözlerim! Göksüme kadar inecek göz ya ş ları  dökün. 
Yı lmayın. Bol yağmur suları  sizi beslesin. Her sabah, fele ğ in alıp gö-
türdüğü bir adam için a ğ lamak üzere bol bol ya ş lar akıtın. Kurey ş  
kabilesinden, utangaç, namuslu, kuvvetli, kibirli, güzel yüzlü, zay ıf 
ve geveze olmayan, şanlı , yiğ it, eli açık, kıtlık ve güçlük anlamda Luey 
boyunun baharı  olan kimse için bol bol, dizi dizi, sicim gibi yaş lar akı- 

// Ey Gözlerim! Maad kabilelerinin yal ın ayak ve ayakkab ı  giymiş  185 
kimselerinin en iyisi, iyi i ş ler yapan, huyu ve suyu temiz olan, soy, 
değerler ve ün bak ımlarından da onların en iyisi olan şan, yumuş ak- 
lı k, 	yönlerinden ve k ıtlık yı llarında iyilik yapmaya onlardan 
daha lay ık olan, yüzü, gece karanl ığı nı  dolun ay gibi gideren ve hac ılara 
su içiren Ş eybe için ağ layın. 

Sonra iyilik timsali Haş im ve Fihr'li ulu Abdümenaf için de a ğ -
layın. Abdülmuttalib, Kabenin yan ında zemzem kuyusunu kazd ı  ve 
böylece onun hacılara su içirme ödevi (Sikaye) bütün ö ğünenleri bas-
tıracak bir ö ğünç yolu oldu Sıkıntıya dü ş en herkesi ve Kusay boyunun 
bütün yoksullar ı  ve zenginleri onun arkas ından ağ las ın. Onun soyundan 
gelenlerin yaş lıları  ve gençleri seçkin kimselerdir. Onun dib dedesi 
Kusay, bütün Kinane kabilesine kar şı  durdu ve bollukda da k ıtlıkda da 
onu korudu. Her ne kadar ölümün sert pençesi onu da al ıp götürdüyse 
de o, hayat ı  boyunca ba şarı lı  ve sözü geçer bir kimse olarak ya şadı . 
Kendisi öldükten sonra da arkas ında ulu, silahl ı , yiğ it ve kara m ızrak-
lar gibi dinç adamlar b ıraktı . Bana ba ğış ta bulunan aç ık alınlı , ak yüz-
lü ve asil kimselerden olan Ebu Utbe bunlardand ır. Ay ışığı  gibi, bağış  
vermekten ho ş lanan ve içi d ışı  temiz olan Hamza'da bunlardand ır.// 186 
Abdümenaf ise şanlı , kibirli, yakınlarını  gözeten bir kimsedir. Bun- 
ların yaş lıları  en iyi yaş lı  kimselerdir. Soylar ı  da hükümdar soyu gibi 
bitmez tükenmezdi. Bunlardan bir kimse yeti ş tiğ i zaman muhakkak 
dedelerinin yürüdüğü yoldan yürür. Geçmi ş te, iyilik yarışı nda bunlar 
Batha vadisini şan ve şerefle doldurdular. Bunlar aras ında şan ve ş ere-
fin en yüksek basama ğı na ulaşan kimseler yeti ş ti. Dedeleri Abdümenaf, 
felaketlere uğrayanların yard ımcı sı  idi. Öyleki o, Fihr o ğullan bizi yal-
nız bırakıp gittikleri zaman dü şmanlarımızdan bizi korumak için kızını  
Avf ile evlendirdi. Bunun üzerine biz onun yard ımı yle memleketin Ti-
hame ve Necd ülkelerini dola ş tık ki kafilelelerimiz denize kadar uzand ı . 
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Bütün halk çölde kal ıp orada ya şad ıkları  halde bunlar Mekkede barın- 
178 dılar. Burada ise ancak Amr (Ha ş im) boyunun uluları  ya ş ard ı .//Bunlar 

Mekke de bir çok evler yap ıp hacıların ve ba şka kimselerin, kurban- 
ların kesildiğ i gecenin sabah ında su içmeleri için bol su veren kuyular 
kazdılar. Hacıların binek hayvanlar ı  Ahaş ib dağ ları  ile Hicr adl ı  yer 
arasmda üç gün bağ lı  kal ırdı . Daha önceleri biz ancak Humm ve el- 
Hafr kuyularından su içerdik. Bu kimseler ceza vermeyi gerektiren 
suçları  ve kendilerine kar şı  yapılan küstahlığı  ve söylenen kötü sözleri 
bağış larlar. Bütün Aha ş ib andla şmasma girmi ş  olan topluluğu dağı tan 
ve Bekr boyunun külhanbeylerini bizden uzakla ş tıranlar bu kimselerdir. 
Ey Hârice!" Ben öldükten sonra sen de, ölünceye kadar onlara şükret. 
Lubnâ'm oğ lunun (Ebu Leheb'i kastediyor) yapt ığı nı  da unutma; 
çünkü o, ş ükretmeye de ğer bir iyilik yapt ı . Soy bahsi olduğu zaman 
ey Lubnâ'm o ğ lu! Sen Kusayy soyunun göbe ğ isin. Sen üstünlük ile 
şan ve şerefi bir arada kendinde toplad ın. Eli açıklıkta bütün kavmini 
geçtin ve daha çocuk iken her türlü şeref sahibi kimselere hükmettin. 
Soy bilginleri herkesin soyunu arad ıkları  zaman annenin temiz soyunun 
Huzaa kabilesinden bir cevher oldu ğunu görürler. O, soyca, kahraman 
Sebe'lilere bağlanır. Bu soy ne kadar da asil bir soydur. Ebu Ş emir, 

188 Malik oğ lu Amr,Zu Ceden ile Ebu'l-Cebr onun soyundand ırlar.// İn-
sanlara 20 sene komuta eden ve her yerde zaferler kazanan Es'ad (Ti-
ban Es'ad) da onun soyundand ır." 

İbn-i Hişam diyor ki: Ş air "annenin temiz soyunun Huzaa kabile-
sinden bir cevher olduğu anlaşı lır" sözü ile Ebu Leheb'i kastediyor. 
Çünkü Ebu Leheb'in anas ı , Huzaa kabilesinden Hâcir k ızı  Lübnâ'd ır. 
Ş airin "dedelerinin yürüdü ğü yoldan yürür" sözünü, İbn-i ishak'- 
dan değ il de başka yerden al ı p buraya kaydettim. 

İbn-i İ shak der ki: Ş air Kâ`b oğ lu Matrud Huzâi Abdülmuttalib 
ile Abdümenaf o ğullarının arkas ı ndan ağ lıyarak şu beyitleri söylemi ş  : 
"Ey göç eden adam! Abdümenaf o ğulları= nerede olduklar ını  sorup 
oraya gitsene. Sen onlar ın yurduna gitsen cinayetten korurlar ve şere-
finin a şağı  düşmesine mani olurlar. Onlar ın zengini yoksullarına bakar; 
böylece yoksul kimse ihtiyaçs ız ya ş ar. Onlar k ıtlık zamanlarında ba-
ğış larda bulunurlar, ticaret için seyahata ç ıkar, sabahtan güne ş  denizde 

189 bat ıncaya kadar yemek da ğı tır ve yedirirler. // Ey iyi i ş ler yapan Abdül-
muttalib ! Sen eğer öldü isen hayatta iken e ş in emsalin yoktu. Ancak 
meziyetler sahibi baban Ha ş im ile konuklar babas ı  olan amcan Mutta-
lib seninle boy ölçü şebilir." 

46 Harice bu ş iiri söyleyen şairin oğ ludur. 
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İbn-i İshak der ki: Ha ş im oğ lu Abdülmuttalib ölünce zemzem 
kuyusunun idaresi ile Sikaye ödevini, Abdülmuttalib o ğ lu Abbas 
üzerine ald ı . Abbas o sırada karde ş lerinin en küçü ğü idi. Bu ödevler 
islâmiyet ortaya ç ıkıncaya kadar onun elinde kald ı . Tanrı  elçisi bu ödev-
lerin islâmiyet devrinde gene onun elinde b ıraktı . Bunun için bu ödev-
ler bugüne kadar Abbas o ğullarının elinde bulunmaktad ır. 

Ebu Talib'in Tanr ı  Elçisini Himayesine Almas ı  

Tanrı  elçisi, dedesi Abdülmuttalib öldükten sonra amcas ı  Ebu 
Talib'in yanında kald ı . Söylendiğ ine göre Abdülmuttalib, Ebu Talib'e 
Tanrı  elçisine bakmas ını  tavsiye etmi ş  çünkü Tanrı  elçisinin babas ı  
Abdullah ile Ebu Talib, ana baba bir karde ş  idiler. Analar ı  Mahzum 
oğ lu İmran o ğ lu Abd oğ lu Aiz oğ lu Amr' ın kızı  Fatıma'dır. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Bu soy kütü ğünde adı  geçen Aiz, Mahzum 
oğ lu İmran' ın oğ ludur. // 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisini dedesinden sonra amcas ı  Ebu 
Talib güdüp gözetmi ş tir. Tanrı  elçisi her zaman onunla birlikte bulunur 
ve her hususta onun buyruğundan çıkmaz, ona bağ lı  kal ırdı . İbn-i 
İ shak sözüne devamla der ki : ez-Zubeyr o ğ lu Abdullah oğ lu Abbad oğ -
lu Yahya, babas ından naklen bana şunları  anlattı : Lihb boyundan 
-İbn-i Hişam diyor ki Lihb, Ezd-u Ş enue kabilesinin bir boyudur-
insan vücudundan fala bakan bir falc ı  vard ı . Bu falc ı  Mekke'ye uğ radığı  
zaman Kurey ş liler, fallar ına bakmas ı  için çocuklarını  ona getirirlerdi. 
Birgün Ebu Talib de o zaman daha çocuk olan Tanr ı  elçisini, ba ş ka kim-
seler fala bakt ırırlarken bu falc ıya göstermi ş . Falcı  Tanrı  elçisine ş öyle 
bir bakmış  fakat bu arada ba ş ka bir şeyle me ş gul bulunduğundan o 
iş ini bitirdikten sonra büyük bir merakla "hani o çocuk getirin baka-
yım" demi ş , Ebu Talib falcının bu ş iddetli merakl ı'''. görünce Tanrı  el-
çisini saklamış . Falcı  "Kahrolas ıcalar ! Demin gördü ğüm çocuğu bana 
getirin. Tanr ıya and içerim ki o çocu ğun ileride büyük bir şanı  olacak-
tır" sözünü tekrarlay ı p durduysada Ebu Talib çocu ğu alıp uzakla ş -
mış . // 

Rahib Bahh a'n ın Hikayesi 

İ bn-i İ shak der ki: Ebu Talib bir kafile ile birlikte ticaret amac ı  
ile Suriyeye gitmek istedi; yola ç ıkmak için haz ı rlanıp yolculuğa karar 
verdiğ i zaman Tanr ı  elçisi üzülüp ona sar ılarak kendisinden ayr ılmak 
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istememi ş . Bu duruma dayanamayan Ebu Talib "Tanr ıya and içerim 
ki onu yanıma alı p birlikte götürece ğ im. O benden ayr ı lmıyacak ben 
de ondan ayr ı lmıyacağı m" veya buna benzer sözler söyledi. Böylece 
onu yanında götürdü. Kafile, Suriye topraklar ında bulunan Busra'ya 
geldi. Burada Bahira adl ı  bir rahib, küçük bir tap ınakta ya şı yordu. 
Bu rahip Hıristiyanlar aras ında en bilgili bir kimse idi. Eskidenberi 
bu küçük tap ınakta bulunan bir kitap burada ya ş ayan rahiplere geç-
tiğ i için, eline bu kitap geçmi ş  olan her rahip H ıristiyanların en çok 
bilgili kimsesi olurdu. Söylendi ğ ine göre Rahibler bu kitab ı , ya ş lı sı  
gencine aktarmak suretiyle biribirinden devral ırlardı . Bu ticaret kafi-
lesindeki Mekkeliler o y ı l Bahira'n ın yanına indiler. Kurey ş  ticaret 

192 kafileleri çoğu zaman bu rahib Bahira'n ın yanına uğ rarlard ı , / / fakat 
Bahira onlarla hiç konu şmaz ve ilgilenmezdi. Söylendi ğ ine göre bu se-
fer Kurey ş liler, yanına uğ radığı nda, tap ı nağı ndan bak ıp gördüğü bir 
şeyden dolay ı  onlara yemek vermi ş . Gene söylendiğ ine göre rahib, ta-
pınağı ndan kafilenin geli ş ini seyrederken bir bulutun Tanr ı  elçisini 
gölgelediğ ini görmü ş . Kafile gelip bir a ğ acın altına konmu ş . Bahira, 
bulutun, ağ acın üstüne geldiğ ini, ağ acın dallar ı= Tanrı  elçisinin üs-
tüne eğ ilip gölge ettiğ ini de görmü ş . 

Bahira bunu görünce tap ınaktan inmi ş , Kurey ş li adamlar ı  çağı rmış  
ve onlara "Ey Kurey ş liler! Size yemek yapt ım. Bu yeme ğe hepinizin, 
büyüğünüzün küçüğünüzün, kölenizin ve hürrünüzün gelmenizi arzu 
ederim" demi ş . Bunun üzerine onlardan biri "Ey Bahira! Tanr ıya and 
içerim ki bugün sende ba ş ka bir hal var. Biz sana her zaman u ğ rarız. 
O zamanlar bize böyle bir şey yapmazd ı n Bugün sendeki bu hal nedir ?" 
diye sordu. Bahira'da "evet do ğ ru söyledin. Fakat ne de olsa siz konuk-
sunuz. Bunun için sizi konuklamak, yemek vermek istedim. Bu yemek-
ten hepiniz yiyiniz" dedi. 

Bütün Kurey ş liler yemek yemeye geldiler. Ancak Tanr ı  elçisi 
küçük olduğu için adamlar ın e şyalarının yanı nda ağ acın altında kaldı . 
Bahira gelenler aras ında onu ve tan ıdığı  alameti göremeyince "Ey Ku-
rey ş liler! Aran ızdan hiç biriniz eksik olmadan hepiniz soframda bulun-
malı sınız" demi ş . Kureyş liler "Ey Bahira! Gelmesi gereken herkes gel-
di. Ancak aram ızda en küçük ya ş lımız olan bir çocuk e şyaların yanında 
kaldı" dediler. Bahira "Yapmay ın, onu da ça ğı rın; sizinle birlikte 
yemekte bulunsun" dedi. Bunun üzerine Kurey ş lilerden biri "el-Lat 
ile el-Uzza ad ı na and içerimki Abdülmuttalib o ğ lu Abdullah'ın oğ lunun 
bizimle birlikte bu yeme ğ e gelmeyiş i bizim için küçük dü şüş tür. Onu 

193 da birlikte getirmeliydik" dedikten sonra // kalk ıp çocuğu kucaklayarak 
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getirip öbürlerinin aras ı na oturtmu ş . Bahira çocuğu görünce ona çok 
dikkatle bakmaya, vücudunda daha önce bildi ğ i bazı  yerleri kontrol 
etmeye ba ş ladı . Halk yemekten kalk ıp da ğı ld ıktan sonra Bahira, 
çocuğa doğ ru gelip ş öyle dedi: "Bak delikanl ı  ! el-Lat ve el-Uzza hakk ı  
için sana soraca ğı m şeylerin cevab ını  ver". Bahira Kurey ş lilerin bu iki 
put üzerine and içtiklerini duydu ğu için çocuğ a böyle söyledi. Söylen-
diğ ine göre Tanr ı  elçisi Bahira'ya "el-Lat ile el-Uzza ad ına benden bir 
ş ey isteme. Tanr ı ya and içerimki onlardan nefret etti ğ im gibi hiç bir şey-
den nefret etmem." Bunun üzerine Bahira "peki Tanr ı  hakkı  için sana 
soraca ğı m şeylerin cevab ı nı  ver" dedi. Çocuk: "Öyleyse istedi ğ ini sor" 
dedi. Bundan sonra Bahire çocuğa, uykusuna, durumuna ve bunlar-
dan ba ş ka hallerine ve i ş lerine dair sorular sormaya ba ş lad ı . Tanrı  el-
çisi bu soruların cevab ını  verdi. Hepsi de Bahira'n ın önceden bildiğ i 
s ı fatlara uyuyordu. Bahira son olarak çocu ğun sırtına da bakt ı  ve iki 
omuzu aras ında tas-tamam daha önce bildi ğ i bir de Peygamberlik müh-
rünü gördü. 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu mühür kan alma aletinin izi gibi bir şey- 
di. 

İbn-i İ shak der ki: Bahira sorular ını  bitirdikten sonra çocu ğun am-
cas ı  Ebu Talib'in yan ına gelip ona "bu çocuk senin neyin olur ?" diye 
sordu. Ebu Talib "o ğ lumdur" cevab ını  verdi. Bahira "Hayir! O senin 
oğ lun değ il. Bu çocuğun babas ı  sağ  olmamalıd ı r" dedi. Ebu Talib 
"doğ ru... O benim yeğenimdir" dedi. Bahira "Peki babas ı  ne oldu ?" 
dedi. Ebu Talib "annesi bu çocu ğa gebe iken o öldü" dedi. / / Bunun 194 
üzerine Bahira "do ğ ru söyledin. Bu ye ğenini hemen memleketine geri 
götür; Onu Yahudilerden koru. Tanr ıya and içerim ki Yahudiler ço-
cuğu görüp benim anlad ıklarımı  anlarlarsa ona kötülük yaparlar. Çün-
kü senin bu yeğeninin ileride büyük bir şan ı  olacakt ır, sen onu hemen 
geri memleketine götür" dedi. 

Bunun üzerine çocuğun amcas ı  Ebu Talib Suriyedeki ticaret i ş -
lerini bitirdikten sonra hemen çocu ğu al ıp Mekke'ye döndü. Halkin 
söylediklerine göre ehli kitaptan olan Zureyr, Temmam ve Deriz ad-
ları ndaki kimseler, Tanr ı  elçisinin, amcas ı  Ebu Talib ile birlikte yapt ığı  
bu seyahatinde Bahira'n ın gördü ğü şeyleri görmü ş ler. Bu üç adam o 
şeyleri gördüklerinde çocu ğ a kötülük yapmak istemi ş ler, fakat Bahira 
onları n bu niyetlerine kar şı  gelmiş , çocuğun ad ın ın, sözü geçen kitapta 
anı ldığı nı  ve s ıfatların ı n sayı ldığı nı  onlara hat ırlatmış  ve eğer ona 
dokunmak isterlerse bu i ş te ba ş ar ı  elde edemiyeceklerini söylemi ş ; 
böylece bu üç adam Bahira'n ın söylediklerini anlamış , onlara inanmış  
ve çocuğu bırakıp gitmiş ler. 
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Tann elçisi böylece, ileride kendisini Peygamber yapaca ğı  için 
Tanrının kendisini himaye etmesi ve cahiliye devrinin kötülüklerinden 
korumuş  olmas ı  sebebiyle esenlik içinde büyüyüp gitti. Sonunda yeti ş -
kin bir adam durumuna geldi ve kavmi aras ı nda en mert, en iyi huylu, 
soyca en asil, kom şuluk haklarını  gözetme bak ımından en iyi, en uysal, 
en çok doğ ru söz söyleyen en güvenilir ve kötülükten ve insanlar ı  alçal-
tan huylardan en uzak bulunan bir kimse idi. Tanr ı  onda bütün bu iyi 
sıfatlar ı  bir arada toplad ığı  için Muhammed kavmi aras ında el-Emin 
(kendisine güvenilir, do ğ ru) lakabı  ile tan ındı . Bana anlatıldığı na göre 
Tanrı  elçisi, Tanrının kendisini küçüklüğünde, cahiliye devrinde nas ı l 
koruduğunu anlat ırken ş öyle dermi ş  : "Bir gün Kurey ş  kabilesinden 
olan çocuklarla birlikte bir oyun oynamak üzere bir yerden bir yere ta ş  
ta şı yorduk. Hepimiz elbiselerimizi ç ı karıp boyunlar ı mıza asarak içine 
ta ş  koyup ta şı yorduk. Ben de bu şekilde ta ş  taşı mak üzere gidip gelir-
ken birden bire kendisi görünmeyen fakat sadece sesi duyulan bir kimse 
tarafından yüzüme ş iddetli bir ş amar indirildi ve bana "giy şu elbiseni 

195 bakayım" dedi.// Bunun üzerine hemen elbisemi giydim ve arkada ş -
larım aras ı nda yalnız ben giyinik olduğum halde ta ş ları  omuzları mda 
ta şı mağa ba ş lad ım." 

Ficar Savaşı  

İbn-i Hi ş am diyor ki: el-Ala' o ğ lu Ebu Amr'dan naklen dil bilgini 
Ebu Ubeyde'nin bana anlatt ığı na göre Tanrı  elçisi 14 veya 15 ya ş ların- 

196 da iken // bir yandan Kurey ş  kabilesi ve onun tarafını  tutan Kinane 
kabileleri, öte yandan Kays Aylan kabileleri aras ında el-Ficar sava şı  
baş  gösterdi. 

Bu savaşı n baş lamasının sebebi şudur: Havazin o ğ lu Bekr oğ lu 
Muaviye oğ lu Sa'saa oğ lu -Amir oğ lu Rebia o ğ lu Kilab oğ lu Ca'fer 
oğ lu Utbe oğ lu Urve er-Rahhal, Hire hükümdar ı  Münzir oğ lu Nu'- 
man'ın bir ticaret kervan ı nı  korumay ı  kendi üzerine alm ış t ı . Kinane 
oğ lu Abdümenat o ğ lu Bekr o ğ lu Damra boyundan Kays o ğ lu el-Berrad, 
adı  geçen Urve'ye şöyle demi ş  : "Sen bu kervan ı  Kinane kabilesine kar şı  
da mı  koruyacaks ın ?" Urve'de "evet. Hatta bütün insanlara kar şı  
koruyacağı m" cevab ını  vermiş ; sonra Urve er-Rahhal kervan ile bir-
likte yola çıkmış  aynı  zamanda, ad ı  geçen Berrad'da fı rsat kollayarak 
onun arkas ından gitmi ş . Kervan Necid ülkesinin da ğ lık bölgesindeki 
Teymen Zu Tı lal adlı  yere geldiğ i zaman Urve bir dikkatsizlik etmi ş , 
Berrad da bunu fırsat bilerek, onu, sava şı n yasak olduğu bir ayda öl-
dürmüş . Bunun için de ona Ficar (düzeni bozma) lakab ı  verilmi ş . 
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Bu olay hakk ında Berrad şu beyitleri söylemi ş  : "Bu olay bütün in-
sanların ilgilendiğ i büyük bir olayd ır. Bunu yapmak için Bekr boyundan 
olan yard ımcı  arkada ş larımla birlikte sald ırd ım. // Bu olayda Kilab 197 
boyunun evlerini ba ş larına yıkıp kölelerini hayvanlardan süt emmek 
zorunda b ı raktım. Zu Tılal da Urve'ye k ı lı çla öyle bir vuru ş  indirdimki 
o, kesilmiş  bir ağaç gövdesi gibi yere yuvarland ı ." 

Gene bu olay hakk ına Kilab o ğ lu Cafer o ğ lu Malik oğ lu Rebia 
oğ lu Lebid şu beyitleri söylemi ş  : "Felaketler birbirini kovalad ığı  
halde Kilab ve Amir boylar ına haber verin. Gene Numeyr boyu ile 
öldürülenin day ı ları  olan Hilal boyuna söyleyin ki Rahhal, Teymen Zu 
Tı lal adlı  yerde ölü olarak yat ıyor". 

Bu beyitler İbn-i Hi ş am' ı n söylediğ ine göre ş airin ba şka beyitleri 
aras ı ndan alınmış tı r. 

İbn-i Hişam diyor ki : Bir haberci gelip, sava şı n yasak olduğu 
ayda Ukaz panay ırında bulunmakta olan Kurey ş  kabilesine Berrad'-
in Urve'yi öldürdüğünü haber verdi. Bunun üzerine Kurey ş  kabilesi, 
Havazin kabilesinin haberi olmaks ızın oradan ayr ıldılar Sonra Havazin 
kabilesine de haber ula şı nca Kurey ş  kabilesinin arkasından ko şup kut-
lu bölgeye girmeden onlara yeti ş tiler. Akş ama kadar sava ş tı lar. Sonra 
Kureyş liler kutlu bölgeye girdiler. O zaman Havazinliler sava şı  bırak-
tı lar. Bundan sonra ba ş ka günlerde de sava ş tılar. Her iki taraf ayr ı  ayrı  
boylar halinde sava şı yorlard ı . Ş öyle ki: Kurey ş  ve Kinane kabilelerinin 
her boyunun ba şı nda, kendilerinden olan bir ba şkan komuta ediyordu. 
Nitekim, Kays (Havazin) kabilesinin boylar ının ba şı nda da kendilerin-
den bir ba ş kan bulunuyordu. 

Tanrı  elçisi bu sava ş  günlerinden baz ılarında sava şa katı ldı . Onu 
amcalar ı  sava ş a birlikte götürmü ş lerdi. // Tanr ı  elçisi bu hususta şöyle 198 
demiş  : "Bu sava ş ta dü şmanlar ın amcamgile att ıkları  okları  kalkanla 
kar şı lıyordum. 

İbn-i İ shak der ki: Ficar sava şı  ba ş ladığı  zaman Tanrı  elçisi 20 
ya şı nda idi. Bu sava ş a Ficar ad ının verilmesinin sebebi, Kinane ve Kays 
-Aylan kabilelerinin bir tak ım yasaklar ı  bozduklar ından ötürüdür. 
Bu sava ş da Kureyş  ve Kinane kabilelerinin komutan ı  Abdü şems oğ lu 
Umeyye oğ lu Harb idi. Ba ş langıçta gündüzün ilk saatlerinde Kays-
lı lar, Kinane kabilesine üstün geldilerse de ö ğ leye doğ ru Kinane kabilesi 
Kays kabilesine üstün geldi. 

İbn-i Hişam diyor ki : Ficar sava ş larının hikâyesi bu anlatt ıklarım-
dan daha uzundur ama Tanr ı  elçisinin hayat ına dair olan haberler ak-
samasın diye uzun uzun anlatmay ıp kısa kestim. 

115 



Tanr ı  Elçisinin Hatice İ le Evlenmesi 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ebu Amr el-Medenrden naklen baz ı  bilgin-
lerin bana anlatt ı klarım göre Tanrı  elçisi 25 yaşı na geldiğ i zaman 
Galib oğ lu Luey oğ lu Ka`b oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu 

199 Abdüluzza o ğ lu Esed oğ lu Huveylid'in kızı  Hatice ile evlenmi ş . // 

İbn-i İ shak der ki : Huveylid'in k ızı  Hatice tüccar bir kad ın olup 
şeref ve servet sahibi idi. O para ile adam tutup ticaret yapar ve muayyen 
bir Ur kar şı lığı nda onlara borç verirdi. Zaten bütün Kurey ş  kabilesi, 
ticaretle uğ ra şan bir kabile idi. 

Hatice Tanr ı  elçisinin do ğ ruluğunu, eminliğ ini, iyi huylu olduğunu 
duyduğu zaman ona haber yollad ı . Meysere ad ındaki kölesi ile birlikte 
kendisine, evvelce kervan ını  götürenlere verdi ğ inden daha fazla ücret 
vermek şartiyle kervan ını  Suriyeye götürmesini teklif etti. 

Tanr ı  elçisi bu teklifi kabul etti; Hatice'nin kervan ını  götürdü. 
Hatice'nin kölesi Meysere de onunla beraber gitti; Suriyeye vard ılar. 

Tanrı  elçisi, bir rahibin kulübesinin (savmaa's ının) yakınında bulu-
nan bir ağ acın gölgesine kondu. Rahip Meysere'nin yan ına gelip: 
"Şu ağacın altına konan adam kimdir ?" diye sordu. Meysere - "bu 
adam kutlu bölge halk ı  olan Kurey ş  kabilesinden bir kimsedir" ce-
vabım verdi. 

Bunun üzerine rahip ona: " Ş imdiye kadar bu ağ acın alt ı na ancak 
200 Peygamberler konmu ş tur" dedi. // Tanr ı  elçisi getirdi ğ i malları  sattı  

(Mekke'ye götürmek üzere) istedi ğ i malları  satın ald ı , sonra Meysere 
ile birlikte Mekke'ye döndü. 

Söylediklerine göre Meysere, ö ğ le vakti sıcağı n arttığı  zamanlarda 
iki meleğ in Tanrı  elçisini, deve üstünde gitti ğ i sıralarda güne ş ten gölge-
lediklerini görürmüş . 

Tanrı  elçisi Mekke'ye dönüp getirdiğ i malları  Haticeye teslim etti. 
Hatice bu mallar ı  sattı , iki kat veya bu miktara yak ın bir Ur elde etti. 
Meysere de rahibin sözlerini ve iki mele ğ in onu güne ş ten koruyarak 
gölge edişlerini Hatice'ye anlatt ı . Hatice, azimli, şerefli ve anlay ış lı  
bir kad ındı . Tanrı  da ona ulu bir mertebe nasib etmek istemi ş ti. Bunun 
üzerine Meysere ona gördüklerini ve duyduklar ını  anlattıktan sonra 
Hatice bir gün Tanrı  elçisine haber yollayarak söylediklerine göre şöyle 
demiş : "Bak ey amcam o ğ lu! Aramızdaki akrabal ık, senin kavmin 
aras ındaki şerefin, emniyetli olu şun, iyi huyun ve do ğ ruluğundan do-
layı  seni beğendim". 
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Hatice bundan sonra ona, kendisiyle evlenmesini teklif etti. // O 201 
zamanlar Hatice, soy bak ımından bütün Kurey ş  kadınlar ının en üstünü, 
ş eref bak ımından onlar ın en büyü ğü, para bak ımından da en zengini idi. 
Bütün kabilesi erkekleri ellerinden gelse onunla evlenmek isterlerdi. 

Hatice'nin soy kütüğü ş öyledir: Fihr o ğ lu Galib oğ lu Luey o ğ lu 
Ka`b oğ lu Murre oğ lu Kilab o ğ lu Kusay oğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed 
oğ lu Huveylid'in kızı  Hatice. 

Annesi: Fihr oğ lu Galip oğ lu Luey oğ lu Âmir oğ lu Mais 
oğ lu Abd oğ lu Hacar oğ lu Ravaha oğ lu el-Esamm o ğ lu Zaide'nin kızı  
Fat ıma'd ır. Bu Fatıma'n ın annesi de: Fihr o ğ lu Galib o ğ lu Luey o ğ lu 
Kaab o ğ lu Husays oğ lu Amr oğ lu Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Suayd' ın kızı  
Kilâbe'dir. 

Hatice kendisiyle evlenmesini Tanr ı  elçisine teklif edince Tanr ı  
elçisi durumu amcalar ına bildirdi. Bunun üzerine Tanr ı  elçisinin am-
cas ı  Abdülmuttalib o ğ lu Hamza (Tanr ı  ona rahmet etsin) onunla bir-
likte kalk ıp Esed oğ lu Huveylid'in yan ına gitti, Hatice'yi istedi ve böy-
lece Tanr ı  elçisi Hatice ile evlenmi ş  oldu. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Tanr ı  elçisi Hatice'ye kal ınk (mehr) olarak 
20 genç di ş i deve verdi. Hatice Tanr ı  elçisinin ilk kar ı sı  idi. O, Hatice 
ölünceye kadar üstüne evlenmedi. Tanr ı  Haticeden raz ı  olsun. • // 202 

İ bn-i İ shak der ki: İ brahim hariç, Tanr ı  elçisinin bütün çocuklar ı  
Haticeden do ğdu. Bunlar : Kas ım-ki Tanrı  elçisi bunun ad ıyle künye-
lenirdi- Tahir, Tayyib, Zeyneb, Rukayye, Ummu Kulsum ve Fat ı-
ma (onlara selam olsun) d ırlar. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Tanr ı  elçisinin erkek çocuklar ının en büyüğü 
Kas ım olup sonra, Tayyib, daha sonra Tahir do ğmu ş tur. Kız çocuk-
larının en büyüğü ise Rukayye olup ondan sonra Zeyneb daha sonra 
Ummu Kulsum, en sonra da Fat ıma do ğmu ş tur. 

İbn-i İ shak der ki: Kas ım, Tayyib ve Tahir cahiliye devrinde öl-
düler. Kızları  ise, hepsi de İ slam devrine kadar ya ş ad ılar müslüman 
oldular ve Tanr ı  elçisiyle birlikte Medineye göç ettiler. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Tanrı  elçisinin oğ lu Ibrahim'e gelince; 
onun annesi (mı sı rlı) Kıbtıye Mariye'dir. İbn-i Lahnia'dan naklen Vehb 
oğ lu Abdullah bize şunu anlattı : İ brahim'in annesi Tanrı  elçisinin 
cariyesi Mariye'dir. Bu kad ın Mı sır da Ensina bölgesinin Hafn köyün-
den olup Mukavkıs tarafından Tanrı  elçisine hediye olarak yollanm ış -
tl. // 203 
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İbn-i İ shak der ki : Huveylid'in k ızı  Hatice, kölesi Meysere'nin 
Muhammed hakk ında rahibden duyup anlatt ığı  şeyleri ve iki meleğ in 
onu güne ş den gölgeleyip korudu ğunu görmü ş  olduğunu Abdüluzza 
oğ lu Esed oğ lu Nevfel oğ lu Varaka'ya anlatt ı . Varaka Hatice'nin am-
cası  oğ lu olup kendisi H ıristiyand ı . Dini kitapları  okumuş  ve halkın 
ağ zı nda dola şan bir çok bilgileri edinmi ş ti. Varaka, Hatice'nin an-
lattı klarını  iş ittiğ i zaman ona, "ey Hatice ! E ğer bu söylediklerin do ğ ru 
ise hiç ş üphesiz Muhammed bu milletin Peygamberi olacakt ır. Bu mil-
letin içinden bir Peygamber ç ıkacağı nı  biliyorum. Onun ortaya ç ıkma 
zamanı  art ık gelmiş tir. Veya buna benzer şeyler" dedi. 

İbn-i İ shak sözüne devam ederek der ki: Bundan sonra Varaka, 
Peygamberin ortaya ç ıkışı nı  beklemekte sab ırsızlanarak "daha ne za-
mana kadar bekleyeceğ iz" dermi ş . Varaka bu hususta şu beyitleri söy-
lemiş tin: "Beni ağ latan bir kaygu ve Hatice'nin zaman zaman anlat-
tıklar ı ndan dolayı  sabırsızland ım. Zaten hat ıra i ş lerinde de sab ırsızım. 
Ey Hatice ! Anlatt ıklarından ümitlenerek Peygamberin ortaya ç ıkışı m 
Mekke'de bekleyi ş im çok uzad ı . Anlattıkların bir rahibin söyledikleridir 
ki bunlar doğ ru olmaz diye korkuyorum. Muhammed bizim ba şı mıza 
geçecekmi ş , kendisine kar şı  ç ıkacak olan ı  yenecekmi ş . O, bütün memle-
kette nur saçacak, bu nurla halk ın düzensizliğe dü ş memesini sağ layacak- 

204 tır. Onunla sava şan ziyan edecek, ona uyacak olan ba şarıya ula ş acaktır.// 
Bu i ş  olacağı  zaman ke şke ben de hayatta olsam da ona ilk uyan olsam. 
Kureyş liler Mekke'de gürültüler ç ıkarsalar bile ben onlar ın nefret et-
tikleri (Muhammed'in tebli ğ  edeceğ i) dine girerdim. Onlar ın nefret 
edip alçaldıkları  o din vası tas ı  ile ben Tanrı ya yaklaşmayı  ümit ederim. 
Alçalmak, gökteki bütün burçlan yaratan ı n seçtiğ i kimseyi inkâr 
etmekten ba ş ka bir şey değ ildir. Onlar ve ben o zamana kadar (Muham-
med'in dinini tebliğ  edeceğ i zamana kadar) ya şarsak kâfirlerin, kar şı sın-
da dayanam ıyacakları  olaylar ortaya ç ıkacakt ır. Yok eğer ölürsem, 
zaten ölüm herkesin ba şı na gelecek bir felâkettir." 

K'dbe'nin Onar ılması  ve Tanrı  Elçisi (S. A. S) nin Hacer-i Esved'in 
Yerine Konmasında Kureyş  Kabilesine Hakemlik Etmesi 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi 35 ya şı na geldiğ i zaman Kurey ş  
kabilesi Kâbe'yi y ıkıp yeniden yapmaya kalk ış tılar. Kureyş liler Kâbe'- 
ye bir çat ı  yapmak için bu i şe girişmek istiyorlardı ; fakat onu yıkmak-
tan çekiniyorlard ı . Kâbe, bir insan boyundan biraz yüksek, üstüste 

205 konup dizilmi ş  ta ş lardan meydana gelen duvarlardan ibaretti.// Kurey ş - 
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liler ş imdi bu duvarlar ı  yükseltip üstüne bir de çat ı  kurmak istiyorlard ı . 
Bunun sebebi, baz ı  kimselerin, Kâbe'nin bir definesini çalmalar ı dı r. 
Bu define, Kâbe'nin içinde bulunan bir çukurda saklan ıyordu. Defi-
neyi çalan kimse ise Huzae kabilesinden Amr o ğ lu Muleyh boyunun 
kölesi olan Duveyk ad ında bir adamd ı . 

İbn-i Hi şam Diyor ki: Kurey ş  kabilesi Duveyk'in elini kesmekle 
onu cezaland ırd ı . Kurey ş lilerin dediklerine göre defineyi çalanlar onu 
Duveyk'in yan ına koymuş lar. 

O sıralarda deniz Bizans tüccarlar ı ndan birinin gemisini Cudde 
kıyı ları na sürüklemi ş  gemi de parçalanm ış tı . Kurey ş liler parçalanan 
geminin tahtalar ını  alıp Kâbeye bir çat ı  yapmak üzere haz ırlanmış lard ı . 
Mekke'de marangozluk yapan bir k ıbti adam da ya şı yordu. Böylece 
Kurey ş lilerin elinde Kâbe'yi onaracak her şey bulunuyordu. Fakat 
Kâbenin içinde bulunan ve içine hergün hediye edilen ş eylerin kondu ğu 
çukurda bir y ılan ya şı yordu. Bu y ı lan hergün ç ı kıp Kâbenin duvar ında 
güne ş lerdi. Kurey ş liler bu yı landan korkarlard ı ; çünkü ona bir kimse 
yakla ş tığı  zaman hemen ba şı nı  kald ım, ağ zını  açar ve ı slık çalmaya 
baş lard ı . İş te bunun için Kurey ş liler ondan korkarlard ı . Günün birinde 
bu yı lan her gün yaptığı  gibi gene Kâbenin duvarlar ı nı n üstünde gü-
ne ş lerken Tanr ı  ona bir ku ş  musallat etti. Ku ş  onu kapıp götürdü. 
Bunun üzerine Kurey ş liler "Tanrının, yapmayı  tasarlad ığı mız iş ten 
dolayı  razı  olduğunu ümit ederiz. İş te elimizde iyi bir yap ı  ustas ı  ve tah-
ta var, Tanr ı  da bizi y ı landan kurtard ı" dediler. 

Kurey ş liler Kâbe'yi y ıkı p, yeniden yapmaya karar verdikleri zaman 
Mahzum oğ lu İmran o ğ lu Abd oğ lu Aiz oğ lu Amr oğ lu Ebu Vehb 
-ibn-i Hiş am diyor ki Aiz, Mahzum o ğ lu İmran' ı n oğ ludur- kalk ıp 
Kâbenin duvar ından bir ta ş  ald ı ; taş  elinden s ıçrayarak yerine döndü. // 206 
Bunun üzerine Ebu Vehb "Ey Kurey ş liler ! Kâbenin yap ı lışı nda kazan-
cınızdan ancak helâlin ı  sarfedin. Masrafa, bir orospunun ücreti, riba 
geliri ve zulüm yoluyla bir kimseden al ınan para karış mas ın" dedi. 
Halk bu sözleri, Mahzum o ğ lu Ömer oğ lu Abdullah o ğ lu Mugire oğ lu 
Velid'e de atfederler. 

İ bn-i İ shak der ki: Ebu Nüceyb o ğ lu Abdullah el-Mekki, Luey 
oğ lu Kaab o ğ lu Husays o ğ lu Amr oğ lu Cumah oğ lu Huzafe o ğ lu Vehb 
oğ lu Halef oğ lu Umeyye o ğ lu Safvan o ğ lu Abdullah yoluyla kendisine 
şunların anlatıldığı n ı  bana söyledi: "Safvan o ğ lu Abdullah, Amr oğ lu 
Ebu Vehb oğ lu Hubeyre oğ lu Ca'de'nin bir o ğ lunu, Kâbeyi tavaf eder-
ken görmüş , kim olduğunu sormu ş , bu Hubeyre o ğ lu Ca'de'nin o ğ lu-
dur demi ş ler. Bunun üzerine Safvan o ğ lu Abdullah ş öyle demi ş : Bu- 
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nun dedesi -Ebu Vehb'i kastediyor- Kurey ş  kabilesi Kâbeyi y ıkmaya 
karar verdi ğ i zaman Kâbe duvar ından bir ta ş  almış tı . Taş  elinden sıç-
rayıp yerine dönmü ş tü. Bunun üzerine o : Ey Kurey ş  kabilesi! Kâbenin 
yapımında ancak helal kazanc ınızdan sarfedin. Masrafa bir orospunun 
ücretini, riba gelirini ve zulüm yoluyla bir kimseden al ınan parayı  ka-
nş tı rmaym, demi ş . 

İbn-i İ shak der ki : Ad ı  geçen Ebu Vehb Tanr ı  elçisinin babas ının 
dayı sıdır. O şerefli bir adamd ı . Araplardan bir şair şu beyitleri ona 
söylemiş  : "Ben devemi Ebu Vehb'in kap ı sı  önünde ıhtırsayd ım onun 
yanından heybem dolu olarak dönerdim. O, hem ana hem baba tara-
fından Galib oğ lu Luey'in soyundan gelen ak bir kimsedir. Soylar ince-
lendiğ i zaman onun soyu yüksek soylar aras ında yer al ır. O, mert, 
mazlum hakk ını  alan, cömertlikten rahatl ık duyan ve her iki dedesinin 

207 iyi kimseler soyu aras ı ndan iyi yer alan bir kimsedir. // Onun oca ğı nın 
külü çoktur '. O (evindeki) tahta sinilerini, üzerinde ak kuma ş lar gibi 
yağ lı  et bulunan pidelerle doldurur". 

Bundan sonra Kurey ş  kabilesi Kâbeyi yıkıp yeniden yapmak üzere 
birer parça aralar ında payla ş tı lar. Kap ı  tarafı  Abdümenaf ve Zuhre 
boylarına düş tü. Hacer-i Esved'in bulundu ğu kö şe ile Yemen kö şesi 
arasındaki kı sım Mahzum boyu ile Kurey ş  boylarından bunlara iltihak 
edenlere dü ş tü. Kâbenin arka taraf ı , Luey oğ lu Kaab oğ lu Husays oğ lu 
Amr'in oğulları  Cumah ve Sehm boylar ına düş tü. Hatim adiyle an ılan 
Hicr tarafı  ise Kusay o ğ lu Abdüddar, Kusay oğ lu Abduluzza oğ lu Esed 
ve Luey oğ lu Kaab oğ lu Adiy boylar ına dü ş tü. 

Bundan sonra halk Kâbeyi y ıkmaktan çekinip korktular. Bunun 
üzerine Mugire o ğ lu Velid, yıkma iş ine ben baş lıyacağı m deyip kazmayı  
eline alıp "Ey Tanrım! Korkma -ibn-i Hi şam diyor ki: Ba şka bir söy-
lentiye göre 'korkma' yerine 'biz sapmad ık' -Ey Tanr ım! biz ancak iyi-
lik istiyoruz" diyerek Kâbenin duvar ına çıktı . Sonra Hacer-i Esved'in 
bulunduğu kö şe ile Yemen kö şesi arasında yer alan (ve Mahzum bo-
yuna dü şen) kı sımdan biraz yıktı . Halk, o gece y ıkma iş ine devam et-
meyip beklediler ve "bekliyelim, Velid'in ba şı na bir şey gelirse y ık-
mayız ve Kâbeyi gene eski haline getiririz. Onun ba şı na bir şey gelmezse 
Tanrı  yaptığı mız i ş i kabul etmiş  demektir. O zaman yıkar ız" dediler. 
Ertesi günü Velid sapasağ lam kalkıp Kâbeye gidip yıkma iş ine devam 
etti. Bu defa halk da onunla birlikte y ıkmaya ba ş ladılar. Hz. İbrahim'- 

47 Ocağı nda fazla ate ş  yandığı , dolayı siyle fazla yemek piş tiğ i, sonuç olarak da çok 
misafir geldiğ i ifade edilmek isteniyor. 
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in (A. S.) vaktiyle att ığı  temele ula şı ncaya kadar duvarlar ı  yıktı lar ki 
temelin bu k ısmına gelince, birbirleriyle kayna şmış  deve sırtı  gibi ye ş il 
ta ş larla kar şı laş tılar. / / 208 

İbn-i İ shak der ki: Hadis rivayet eden biri bana şunları  anlatt ı : 
Kâbe duvarla= y ıkanlardan Kurey ş li bir adam, bu kayna şmış  taş -
lardan birini sökmek için iki ta ş  arasına bir külünk yerle ş tirmi ş , ta ş  
yerinden oynay ınca bütün Mekke sars ı lmış  ; bunun üzerine yıkmak için 
daha a şağı  inmemiş ler. 

İbn-i İ shak der ki: Bana şunlar da anlat ı ldı : Kurey ş liler Kâbenin 
köşesinde süryanca bir yaz ı  bulmuş lar, ne olduğunu bilememi ş ler. Ya-
hudi bir adam yaz ıyı  okumuş . Orada şunlar yazılı  imiş  Ben Bekke" 
sahibi Tannyı m. Onu gökler ile yeri yaratt ığı m ve güne ş  ile ayı  meydana 
getirdiğ im gün yapt ım. Onu yedi iyi melek ile kuşattım. O, ancak Mek-
ke'nin iki Ahşeb'i ortadan kalkt ığı  zaman yok olur. Su ve süt o şehrin 
halkına hayırlı  olsun. 

İbn-i Hi şam diyor ki : Mekke'nin iki Ah şeb'i denmekle Mekke'-
nin bu ad ı  ta şı yan iki dağı  kastediliyor. 

İbn-i İ shak der ki: Bana şu da anlat ıldı : Kâbe makam ında Kurey ş -
liler bir yaz ı  bulmu ş lar. Bu yaz ıda şunlar söyleniyormu ş  : Kâbe Tannmn 
kutlu tap ınağı dır. Bu şehrin rızkı  üç yoldan gelir. Onun kutluluğunu 
kendi halkından önce kimse bozmayacakt ır. 

İbn-i İshak der ki: Ebu Suleym oğ lu Leys, şunu ileri sürer : Kurey ş -
liler Tanrı  elçisinden 40 yıl önce Kâbede bir ta ş  bulmuşlar. Bu ta şı n 
üzerinde şunlar yazılı  imi ş  : Iyilik eken sevinç biçer. Kötülük eken ise 
nedamet biçer. Kötülük yaparsan ız iyilikle mi mükafatland ırı lır-
sınız. Evet, nitekim dikenden üzüm al ınmaz. / / 209 

İbn-i İ shak der ki: Bundan sonra Kurey ş  boyları  Kâbeyi yapmak 
üzere her boy ayr ı  ayrı  ta ş  toplad ı . Sonra yap ıya ba ş ladılar. Yap ı  
Hacer-i Esved'in bulundu ğu yere geldiğ i zaman Kurey ş  kabilesi boyları  
arasında anla şmamazl ı k çekti; her boy, bu ta şı  kendisi yerine koymak 
istiyordu. Sonunda birbirlerinden ayr ı lıp andlaşmalar yapıp döğüş e 
hazırlandılar. Bu s ırada Abdüddar boyu meydana kan dolu bir kazan 
çıkardılar, sonra Luey oğ lu Kal) oğ lu Adiy boyu ile ölünceye kadar 
birlikte çarp ış maya sözle ş tiler ; andlarım sağ lamlaş tırmak için ellerini, 
o kan dolu kazana bat ırdılar. Bundan dolay ı  bunlara "kan yalayan-
lar" ad ı  verildi. Kurey ş  kabilesi 4 veya 5 gün bu halde kald ı ; sonunda 

48 Mekke'nin eski ad ı  
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mabette toplan ıp aralar ı nda görü ş tüler ve birbirlerini uyu şmaya ça ğı r-
dı lar. 

Rivayet anlatanlardan bir kimse ş öyle söyler: O y ı l Kureyş  kabile-
sinin en ya ş lı sı  olan Mahzum oğ lu Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Mugire 
oğ lu Ebu Umeyye ş öyle demi ş : Ey Kureyş liler! Anlaşamadığı nız bu 
iş te mabedin şu kapı sından ilk gireni aran ızda hakem yap ın, o kimse 
bu iş i bir sonuca bağ las ı n. 

Kureyş liler bu teklifi kabul edip öyle yapt ılar. Mabedin kap ı sından 
içeriye onlar ın yanına ilk giren, Tanrı  elçisi oldu. Kureyş liler onu gö-
rünce, i ş te doğ ru adam (el-Emin). Kabul ettik, i ş te Muhammed geldi. 

Muhammed onların yanına gelip kendisini hakem yapt ıklarını  an-
layınca bana bir bez parças ı  getirin dedi. Getirdiler. Tanr ı  elçisi Hacer-i 
Esved'i al ıp eliyle bu bez parças ının içine koydu; sonra her boydan bir 

210 kimse bez parçasının bir tarafından tutsun sonra bunlar hep birlikte 
yukar ı  kaldı rsınlar dedi. Kurey ş liler Tanrı  elçisinin dediğ i gibi yapt ı lar.// 
Bu suretle kurey ş lilerin kald ırdıkları  bez parças ının içindeki Hacer-i 
Esved , konacağı  yerin hizas ına gelince Tanrı  elçisi onu kendi eliyle 
al ıp yerine yerle ş tirdi ve üzerine yap ı  yaptı . 

Kurey ş liler kendisine vahiy gelmeden önce Tanr ı  elçisine, doğ ru 
adam (el-Emin) lakab ını  vermi ş lerdi. Kureyş liler Kâbeyi istedikleri 
gibi yapıp bu iş i bitirdikten sonra Abdülmuttalib o ğ lu Zubeyr, Kâbe-
nin içinde ya şayan yılan ve Kureyş lilerin bu y ı lanın bulunuşundan do-
ya Kâbeyi yapmaktan korkmalar ı  hakkında şu beyitleri söyledi: "Yı -
lanlı' davrand ığı  bir sırada y ı lancıl kuşunun yukarı dan ona saldırı sına 
hayret ettim. Y ı lan bazan ı sl ık çalar bazan da üzerimize s ıçrard ı . 
Kâbeyi yapmaya kalkt ığı mı z zaman üzerimize sald ırı r, bizi korkutur-
du. O gerçekten de korkunç bir hayvand ı . Sonunda Tanrı nın azabın-
dan korkmaya ba ş ladığı mız zaman suratle gökten inen bir y ı lancı l 
kuşu gelip yılanı  kapıp gitti. Tanrı  böylece Kâbeyi yapmak hususundaki 
engelleri kaldırmış  oldu. Bundan sonra temelleri ve topra ğı  bizim 
olan bir binayı  yapmaya toplu olarak kalkt ık. (daha rahat çal ış abilmek 

211 için) Elbiselerimizi soyunmu ş  olarak temelleri at ı p yükselttik. //Tann, 
bu yap ı  ile Luey oğulları nı  şereflendirdi. Bu şeref art ık onlardan hiç 
gitmiyecektir. Nitekim Adiyy ve Murre boyu, önlerinde Kilab boyu 
olduğu halde savaşmak üzere adam toplad ı lar. Fakat Tanr ı  bizi gene 
de şerefe ula ş tırdı . Ş eref daima Tanndan istenir." 

İbn-i Hi şam diyor ki : "Elbiselerimizi soyunmu ş  olarak" yerine 
"mahrem yerlerimiz örtülü olmad ığı  halde" ş ekli de söylenir. 
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Kâbe Tanr ı  elçisinin zamanında 18 ar şı n yüksekliğ inde idi. O 
zamanlar kabâti denilen ak m ı sır kuma ş ' ile örtülürdü. Sonra onu Burd 
denilen i ş lemeli Yemen kuma şı  ile örtmeye ba ş lad ı lar. Kâbe'yi Dibaç 
denilen ipekli kumaş la ilk örten adam Haccac b. Yusuf'tur. 

Humscular 

İ bn-i İ shak der ki: -Fil sava şı ndan önce miydi sonra m ıydı  bilmem-
Kureyş  kabilesi Humscular meselesi fikrini icad edip ortaya atm ış  ve ona 
göre hareket etmeye ba ş lamış tı . Kurey ş liler birbirlerine söyle demi ş ler: 
Biz Hz. İbrahim'in soyundan gelen, Kutlu yerin halk ı  olan, Kâbeye 
hizmet ve himaye eden ve Mekke'de bar ınan kimseleriz. Bunun için, 
hiç bir arap kabilesi bizim bu hak etti ğ imiz ş eref mertebesine ula şa- 
maz. // Bütün araplar bize tan ı dı kları  haklar ı  ba ş ka hiç bir kabileye 212 
tanımazlar Bundan dolay ı  kutlu bölgeye (Harem) gösterdi ğ iniz saygıyı  
kutlu olmayan (Halal = Hill) bölgenin hiç birine göstermeyin. Çünkü 
eğer böyle yapmazsan ı z Araplar sizin sayg ı lı  durumunuzu küçümser-
ler. Gene Kurey ş liler demi ş ler ki Araplar kutlu bölgeye gösterdikleri 
saygıyı  kutlu olmayan bölgeye de gösterdiler. 

Bütün bunlardan dolay ı  Kurey ş liler Arafat da ğı nda durmay ı  ve 
oradan hacca ba ş lamak üzere inmek adetini terkettiler. Halbuki onlar 
bu adetlerin de hac ş artlarından ve Hz. İbrahim (S. A. S.) dininden 
olduğunu bilirlerdi ve öbür Arap kabilelerinin Arafatta durmalar ını  ve 
hacca ba ş lamak üzere oradan inme adetlerini ho ş  görürlerdi. Fakat 
buna rağmen Kureyş liler birbirlerine ş öyle dediler: "Biz kutlu bölgenin 
(Harem) halk ıyı z. Bunun için biz kutlu bölgenin halk ı  olan Humslar 
bu bölgeden çıkmamal ıyı z ve bu bölgeye gösterdi ğ imiz saygıyı  ba şka 
hiç bir yere göstermemeliyiz." 

Sonra Kurey ş liler kutlu olan ve olmayan bölgede kendi soylarmdan 
gelenlere de bu haklar ı  tan ı dılar. Kendi soylar ından geldikleri için Ku-
rey ş lilere helal olan ş eyi bunlara da helal sayd ı lar. Kurey ş lilere haram 
olan ş eyi bunlara da haram sayd ı lar. Kinane ve Huzae kabileleri Kurey ş  
kabilesiyle birlikte bu durumu kabul ederek bu haklara ortak oldular. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Dil bilgini Ebu Ubeyde bana şunları  an-
lattı  : Havazin o ğ lu Bekr oğ lu Muaviye oğ lu Sa'saa o ğ lu A' mir boyu da 
bu durumu kabul edip ayn ı  haklara ortak oldular. Ebu Ubeyde bu 
hususta bana Ma'dikerib o ğ lu Amr'in şu beyitini okudu: "Ey Abbas! 
Teslis adlı  yerde atlar ımız semiz olsayd ı , benden sonra Ehamislilerle 
çeki şmezdik". 
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İ bn-i Hi şam diyor ki: Teslis, Sa'saa o ğ lu Âmir boyunun yurdunda 
bir yer ad ıdır." Yukar ıki beyitte geçen Ehamis kelimesiyle Sa'saa o ğ lu 
Âmir boyu, Abbas kelimesiyle de Mirdas o ğ lu Abbas Sulemi kaste-
diliyor. Abbas, Teslis adl ı  yerde bulunan Zübeyd boyuna sald ırmış t ı . 
Bu beyit ad ı  geçen ş air Amr' ın bir kasidesinden al ınmış tır. 

Gene dil bilgini Ebu Ubeyde, ş air Zurare oğ lu Lak ıyd Dârimrnin 
213 Cebele sava şı nda söyledi ğ i şu beyiti bana okudu:// "Yeter kes art ı k! 

Çünkü bunlar Humslular toplulu ğuna katı lmış  olan büyük Abs boyu-
durlar." Bu Abs boyu Cebele sava şı  gününde Sa'saa o ğ luÂmir boyunun 
müttefiki idi. (Bunun için de ş air bu boyu Humslulardan say ıyor). 

Cebele sava şı  ise, Temim o ğ lu Zeyd-u Menat o ğ lu Malik oğ lu 
Hanzala boyu ile Sa'saa o ğ lu Âmir boyu aras ı nda geçen bir sava ş tı r. 
Bu sava ş ta Sa'saa o ğ lu Âmir boyu Hanzala boyunu yendi. O gün Udus 
oğ lu Zurare o ğ lu Lakıyd öldürüldü. Udus oğ lu Zurare o ğ lu Hâcib 
esir edildi, Hanzala o ğ lu Malik oğ lu Dârim oğ lu Abdullah o ğ lu Zeyd 
oğ lu Udus oğ lu Amr o ğ lu Amr'da sava ş  meydanını  bırakıp kaçt ı . 
Bunun için ş air Cerir, bu boydan olan ş air Ferezdak' ı  kınayarak şu 
beyiti söylemi ş tir: "Sanki sen, Lakiyd, Hâcib ve Amr o ğ lu Amr' ı n 
(Ey Dârim! Yard ıma yeti ş ) diye ba ğı rış tıklarını  duymad ın." Bu beyit 
ş airin bir kasidesinden al ınmış t ı r. 

Bu iki boy daha sonra Zu Neceb sava şı nda kar şı la ş tı lar. Bu defa 
Hanzala boyu Â mir boyunu yendi. O gün Muaviye oğ lu Hassan el-
Kindi öldürüldü ki bu zat Keb şe'nin o ğ ludur; Saak o ğ lu Yezid 
Kilâbl esir edildi; ve Tufeyl o ğ lu Âmir'in babas ı  olan Kilab o ğ lu Cafer 
oğ lu Malik oğ lu Tufeyl'de sava ş  meydan ından kaçt ı . Ş air Ferezdak bu 
konuda şu iki beyiti söylemi ş tir: "Malik o ğ lu Tufeyl , Kurzul adl ı  atın 

214 üstünde ve son h ızla kaç ıp kurtuldu.//Biz Huveylid'in o ğ lunun kellesini 
uçurduk; böylece öcü al ınmam ış  ba ş ları n sayı sı nı  artırdık." Bu iki 
beyit ş airin bir kasidesinden al ı nmış tır. 

Ş air Cerir de bu konuda şu beyiti söylemi ş : "Biz, İbn-i Keb ş e'nin 
ba şı nı  kanlara bulad ık. O sava ş  meydan ı nda atlar ın birbirine kar ış tığı  
s ırada öldürücü darbeler savuran bir yi ğ itle kar şı la ş tı ." Bu beyit ş airin 
bir kasidesinden al ı nmış t ı r. 

Cebele ve Zu Neceb sava ş larının hikayesi burada anlatt ığı mdan 
daha uzundur, fakat Ficar sava şı  konusunda ileri sürdüğüm sebepler, 
bu sava ş ları  da uzun uzun anlatmaktan beni alakodu. 

49 Burada Arap diline ait ve konu ile ilgisi olmayan küçük bir dil aç ıklaması  atlan-
mış tır. 
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İbn-i İ shak der ki: Kurey ş liler daha sonra bu konuda haklan ol-
mayan bir tak ı m hükümler icad ettiler. Mesela dediler ki Humslular 
ihramda bulunduklar ı  halde çökelek (ek ı t) ve k ızarm ış  yanmış  yememe-
lidir ; ihramda bulunduklar ı  müddetçe yünden yap ılmış  çad ırlara gir-
memelidirler. Güne ş ten korunmak isterlerse ancak deriden yap ı lmış  
çad ırlar alt ında korunmal ı d ı rlar. Kurey ş liler bu konuda daha da ileri 
gidip ş öyle dediler: Hac veya Umre maksadiyle kutlu olmayan bölgeden 
gelenler, bu bölgeden kutlu olan bölgeye beraberlerinde getirdikleri 
yemekleri yememelidirler. Bunlar Kâbe etraf ı nda ilk tavaflar ını  ancak 
Humslulardan al ıp giydikleri elbiselerle yapabilirler. Ancak bu elbi-
seleri elde edemedikleri takdirde Kâbe etraf ında çıplak tavaf etmeli-
dirler. Şukadar ki bunlardan bir adam veya bir kad ın Kâbe etrafında 
çıplak tavaf etmekten çekinir ve Humslulara ait elbiselerden bulamazsa 
kutlu olmayan bölgeden getirdi ğ i elbiselerle tavaf eder, fakat tavaf ı  
bitirdikten sonra bu elbiseleri soyunup atar, onlar ı  bir daha hiç giymez, 
ne kendisi ne de ba ş kası  hiç bir zaman bu elbiselere el süremez. // Arap- 215 
lar bu şekilde ç ı karı lı p atı lan elbiselere, at ı lmış  (leka) ad ını  verirlerdi. 

Kureyş liler bütün araplar ı  bu hükümlere uymaya mecbur ettiler. 
Araplar da buna boyun e ğdiler. Böylece araplar Arafat'ta durur, hacca 
ba ş lamak üzere oradan a ş ağı  iner ve Kâbe etrafında çıplak tavaf eder-
lerdi. Erkekler tamamen ç ıplak tavaf ederlerdi. Kad ınlar ise bütün el-
biselerini ç ıkarı r, üzerlerinde yaln ız yukardan a şağı  y ı rtmaçl ı  olan bir 
gömlek olduğu halde tavaf ederlerdi. Bu şekilde Kâbe etrafında tavaf 
eden bir arap kad ını  bu hususta şu beyiti söylemi ş  : "Bugün ud (mah-
rem) yerlerinin hepsi veya bir k ı smı  görünecektir ; fakat bu görünecek 
kı smı  kimseye dokundurmayaca ğı m." Araplardan bir kimse kutlu ol-
mayan bölgelerden getirdi ğ i elbiselerle tavaf ederse tavaftan sonra 
bu elbiseleri atar ve bunlar ı  bir daha ne kendisi, ne de ba şkası  giyemezdi. 
Elbiselerini sevdiğ i halde onları  bırakmağ a ve bir daha onlara dokun-
mamağ a mecbur olan bir arap bu elbiseleri anarak şu beyiti söylemi ş  : 
"Zaman zaman o elbiselere yakla şmam, beni üzmeye yeter. Sanki onlar 
tavaf edenlerin önüne at ı lmış  haram elbiselerdir." Bu beyitle bu adam, 
tavaftan sonra at ı lmış  elbiselerin dokunulmaz olu şunu ifade etmek is-
tiyor. 

Tanrı  elçisi Muhammed Tanr ı  tarafından gönderilinceye kadar Ku-
rey ş liler bu durumu devam ettirdiler; Tanr ı  Muhammed'in dinini 
tamamlayıp ona hac kaidelerini bildirdiğ i zaman şu ayeti indirdi: 
"Sonra halk ın hacca ba ş lamak üzere indikleri yerden siz de hacca ba ş -
lamak üzere ininiz. Tanr ıdan af dileyiniz, Tanr ı  bağış layıcı  ve esirge-
yicidir." // 216 

125 



Tanrı  bu ayetle Kurey ş lileri kastediyor. Ayette geçen (Halk) da 
Araplard ır. Tanrı  bu ayetle Kurey ş lileri hac i ş inde Arafata gitmeye, 
orada durmaya ve hacca ba ş lamak üzere oradan inmeye mecbur etti. 
Kureyş lilerin ve halkın, Mekkedeki yemekleri ve '<Alpe etrafında tavaf 
ederken giyecekleri elbiseler hakk ı nda icad ettikleri hükümleri, halk ın 
çıplak tavaf etmeleri ve Kurey ş lilerin halk ın kutlu olmayan bölgelerden 
getirdikleri yiyecekleri yemelerini yasak etmeleri hakk ı nda Tanrı  Mu-
hammed'e şu ayetleri indirdi: "Ey adem o ğulları ! Her mabedin yan ında 
(elbiseler giyinip) süsleniniz; yiyiniz içiniz, ancak israf etmeyiniz. 
Tanrı  müsrifleri sevmez. De ki Tanr ının, kullarına verdiğ i elbiseleri, 
ziynetleri ve iyi (ve temiz) yiyecekleri kim haram etmi ş tir. De ki bu ziynet 
ve nimetler, bu dünyada inananlara öte dünyada tertemiz verilecekdir. 
Nitekim böylece biz, anlayan kimseler için aç ık olarak hükümler bildi-
ririz." 

Böylece Tanr ı , elçisini gönderdi ğ i zaman İ slam dini vas ıtasıyla 
Humslular meselesini ve Kurey ş lilerin icad edip halka kabul ettirdik-
leri hükümleri ortadan kald ı rd ı . 

İ bn-i İ shak der ki: Mut'im oğ lu Cubeyr oğ lu Ebu Süleyman oğ lu 
Osman'dan naklen Hazm o ğ lu Amr oğ lu Muhammed oğ lu Ebu Bekr 
oğ lu Abdullah bana şunları  anlattı ; Osman bunlar ı  amcas ı  Cubeyr 
oğ lu Nafi'den, o da babas ı  Mut'im oğ lu Cubeyr'den nakletmi ş  : Ken-
disine vahiy gelmeden önce ben Tanr ı  elçisini gördüm; O bir deve üze-
rinde kabilesi aras ında halkla birlikte Arafat da ğı nda duruyordu. O 
Tanrının yard ımıyla buradan hacca ba ş lamak üzere orada duruyordu. 

217 	Tanrı  onu ve yak ınlarını  esirgesin ve bol bol esenlikler versin. // 

Arap Kâhinlerinin Yahudi Hahamlar ın ın ve H ıristiyan 
Papaslar ı n ın (Tanr ı  l 1.cisinin Ortaya Ç ıkacağı  Hakk ında) 

Verdikleri Haberler 

İ bn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisini, daha gönderilmeden, ortaya ç ıkı -
şı  zamanı  yakla ş tığı  s ıralarda Yahudi Hahamlar ı , H ıristiyan papas-
ları  ve Arap Kâhinleri onun hakk ında söz söyleyip haberler ortaya 
attı lar. Yahudi Hahamlanyla H ıristiyan papaslar ı  kutsal kitaplar ı nda 
Tanrı  elçisinin gelmesi zaman ı  ve onun vasıfları  hakkında gördükleri 
şeylerle bu hususta onlar ın peygamberlerinin kendilerine b ıraktıkları  
vasiyetlere dayanarak bu konuda söz söylüyorlard ı . Arap Kahinlerine 
gelince : Bu haberleri bunlara (gökte olup bitenleri) gizlice dinleyen 
şeytanlar ve cinler getiriyorlard ı . Çünkü bu cinler ve şeytanlar o zaman 
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yı ldızlarla ta ş lanmak suretiyle henüz gökten kovulmuyorlard ı . Her ka-
d ı n ve erkek kâhin ara s ıra Tanr ı  elçisi hakkında baz ı  haberler ortaya 
atard ı . Araplar bu haberlere önem vermezlerdi. Sonunda Tanr ı , Pey-
gamberi gönderdi. Kâhinlerin daha önce vermi ş  oldukları  haberler 
gerçekle ş ti, o zaman da araplar bu haberlerin gerçek oldu ğunu anlad ı -
lar. 

Tanrı  elçisinin gönderilmesi zaman ı  yakla şı nca şeytanlar (gökte 
olup bitenleri) dinlemekten ve gizlice dinlemek üzere oturduklar ı  yer-
lere oturmaktan men edildiler ve y ı ldızlarla ta ş landılar. O zaman cin-
ler, bu i ş in Tanrı  tarafından kullar hakk ı nda haz ırlanan bir olaydan 
dolayı  yapı ldığı nı  anlad ı lar. Kutlu ve Yüce Tanr ı , elçisini gönderdiğ i 
zaman, cinlerin gökte olup bitenleri gizlice dinlemekten men edildik-
lerini, onların bu dinlemekten men edili ş lerinin neden ileri geldi ğ ini 
anlad ıklarını  ve gördükleri bu şeylerden dolay ı  hayret ettiklerini kendi-
sine ş öyle diyor: "De ki bana vahy edildi ki cinlerden bir topluluk 
Kur'an' ı  dinleyip dediler ki : Biz e ş ine raslanmıyan ve doğ ru yola götü-
ren bir Kur'an dinledik. // Ona inand ı k. Bundan sonra Tanr ımıza ortak 
ko şmayacağı z. San ı  yüce olan Tanr ımız, çocuk ve aile sahibi olmam ış -
tır. Aramı zdaki baz ı  küstahlar Tanrı  hakkında ileri geri sözler söylü-
yorlard ı . Biz ise insanlar ı n da, cinlerin de Tanr ıya kar şı  yalan söyle-
mediklerini san ıyorduk. İnsanlar ın baz ıları  cinlerden baz ı  kiş ilere sığı -
=lar& Bu durum da cinlerin azg ınlıklarını  artırıyordu." Tanr ı  devam-
la ş öyle buyuruyor : "Biz, dinlemek üzere, gökte bulunan baz ı  yerlerde 
otururduk ; ş imdi ise dinlemek isteyen cin, kendine at ılmak üzere haz ır 
bir kuyruklu yı ldızla kar şı laşı r. Bilmiyoruz acaba (gökte tasarlanan 
ş eylerle) yer yüzünde ya ş ayanlar için kötülük mü isteniyor yoksa Tan-
rıları  onlar için iyilik mi dü şünüyor." 

Daha sonra cinler Kur'an' ı  dinlediklerinde, vahyin gökten gelen 
haberlere kar ış maması  ve Tanrı  tarafından yer yüzünde ya şayanlara 
gelen ş eylerde karışı klık olmamas ı  için (gökte olup bitenleri) dinlemek-
ten men edildiklerini anlad ılar; çünkü Tanrıdan gelen şeylerde delil 
ve kesinlik vard ır. Bunun için cinler Kur'an'a inan ıp onu do ğ ru bul-
dular. Sonra "Kavimlerini korkutmak üzere yanlar ı na gittiler. Dediler 
ki: Ey Kavmimiz! Biz, Musa'dan sonra vahy olunan ve Musa'n ı n elin-
de bulunan kitaplar ı  tasdik eden, doğ ruya ileten, dosdo ğ ru yola götü-
ren bir kitap dinledik."" 

"İnsanların baz ı lar ı  cinlerden baz ı  ki ş ilere sığı nıyorlard ı . Bu 
durum da cinlerin azg ınlı klarını  artırıyordu" ayetinin manas ı  şudur: 

50 Tırnak içindeki kı s ım ayettir. 
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Kureyş  kabilesinden ve öbür araplardan bir kimse sefere ç ıktığı nda bir 
vadide konaklayıp geceyi orada geçirmek istedi ğ i zaman ş öyle dermi ş  : 
Bu vadide bulunanların kötülüğünden bu gece bu vadinin sahiplerinin 

219 ulusuna sığı nıyorum'. // 

İbn-i İshak der ki : Ahnes o ğ lu Mugire oğ lu Udbe oğ lu Yakup, 
kendisine şunların anlat ı ldığı rn bana söyledi: Araplardan y ı ldızlarla 
ta ş lama i şinden (kuyruklu yı ldı zların dü şmesi kastediliyor) ilk irkilen 
Sakif kabilesi olmu ş tur. Sakifliler kuyruklu y ıld ızlar ı n düş tüğünü gör-
düklerinde aralarında 'Ilaç boyundan bir kimse olan Ümeyye oğ lu 
Amr adlı  birinin yanına geldiler. Ad ı  geçen Amr araplar ın en dahisi ve 
en doğ ru görü ş lüsü idi Sakifliler ona : Ey Amr şu gökte cereyen eden 
yı ldı zlarla ta ş lama i ş ini görmedin mi? diye sordular. Amr onlara: 
Evet gördüm. Bak ın, atı lan yı ldızlar, insanların karada, denizde yol-
larını  tayin ettikleri, yaz ın veya kışı n havanın, yağmurun durumlarını  
bildikleri ve ya şayış ları nı  düzenlemek için faydaland ıkları  yıldızlar ise 
Tanrıya and olsun biliniz ki bu, dünyan ın harap olmas ına ve insanlar ın 

220 yok olmasına bir alâmettir.// Yok, at ılan yı ldızlar ba şka yıldızlar olup, 
öteki yıldızlar yerlerinde duruyorsa biliniz ki bu, Tanr ının insanlar 
için yapmak istediğ i bir i şe alâmettir. Acaba bu i ş  ne olabilir? 

İ bn-i İ shak der ki: Ensardan baz ılarının, Abbas oğ lu Abdullah'a 
anlatt ıkları , onun da Ebu Talib o ğ lu Ali oğ lu Hasan oğ lu Ali'ye anlat-
tığı  şu sözleri Ş ihab oğ lu Müslim oğ lu Muhammed Zühri bana naklet-
ti: Tanrı  elçisi Ensara : At ılan kuyruklu y ı ldızları  gördüğünüzde ne 
derdiniz 7  diye sordu. Onlar, ey Tanr ının Peygamberi! Onların atı ldı-
ğı nı  gördüğümüzde, ya bir hükümdar öldü, ya da bir hükümdar tahta 
çıktı  veya bir kimse do ğdu veyahutta biri öldü, derdik dediler. Bunun 
üzerine Tanrı  elçisi onlara şöyle dedi : "Hay ır ! Bu zanlannız doğ ru 
değ ildir. Kutlu ve yüce Tanr ı , yaratıklan hakkında bir karar verdi ğ i 
zaman Ar şı  ta şı yan Melekler bu karar ı  i ş itir dua etmeye ba ş larlard ı . 
Bunlardan bir derece a şağı da bulunan melekler duay ı  iş ittiklerinde kendi-
leri de dua etmeye ba ş larlardı . Böylece dua basamak basamak a şağı  
inerek en a şağı daki göğün meleklerine ula şı r onlar da dua etmeye ba ş-
larlardı . Sonra dönüp yukarıdakilere ne diye dua ettiniz diye sorarlar-
d ı ; onlar : üstümüzdekiler dua ettiler de biz de ettik, derlerdi. Peki 
üstünüzdekilerin niçin dua ettiklerini sorsan ıza ? derlerdi. Bu suretle 
soru en üsttekilere ula şı r, onlar da: Tanrı  yarat ıkları  hakkında bir karar 
aldı  da onun için dua ediyoruz derler. Bu haber gökten gö ğe inerek en 

51 Burada arap diline ait ve konu ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  çevrilmemiş tir. 
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a şağı daki göğün meleklerine ulaşı r. Bunlar kendi aralar ında bu haber 
hakkında konu şur, ş eytanlar da bunlar ın konuş tukları  sözleri kuruntu-
lu ve değ iş ik olarak duyarlar, sonra bu duyduklar ını  yer yüzü halk ından 
kahinlere, bazan do ğ ru bazan da yanl ış  olarak ula ş tırırlard ı . Kahinler 
de bu haberleri gene bazan do ğ ru bazan yanlış  olarak ba şkalar ı na an-
latırlardı . Sonunda, aziz ve ulu Tanr ı  şeytanlar ı , atılan kuyruklu y ı l-
dızlarla, gökte olup bitenleri dinlemekten men etti. Bundan dolay ı  za-
manımızda kahinlik ortadan kalkt ı . Artık bundan böyle kahinlik 
olmayacakt ır." // 221 

İbn-i İ shak der ki: Ali oğ lu Hasan oğ lu Ali (R.A.) nin, Zuhrrnin 
yukarda anlatt ığı mız rivayetine benzer bir rivayetini, Ebu Lebibe o ğ lu 
Abdurrahman oğ lu Muhammed'den naklen Ebu Cafer o ğ lu Amr bana 
anlatt ı . 

İbn-i İ shak der ki : Bilgili bir kimse bana şunları  anlattı  : Sehm 
boyundan Gaytale ad ında bir kadı n cahiliye devrinde kfthinlik yapar-
dı . Bu kadını n cinlerden olan habercisi yan ına gelip ayaklar ına kapa-
narak Edri günü gelecektir. Edri nedir ? (diye sorarsan) o gün bir çok 
kimseler kesilip öldürülecektir dedi. Bu sözler Kurey ş lilerin kulağı na 
gelince kendi kendilerine, bu cin haberci ne demek istiyor? dediler. 

Cin haberci ba ş ka bir gece, gene bu kad ının yanına gelip ayak-
ları na kapanarak Şuub günü gelecektir. Ş uub nedir? (diye sorarsan) 
o gün Kaab boyu halk ı  yerlere serilecektir. Bu sözler Kurey ş  kabilesinin 
kulağı na gelince// kendi kendilerine bu cin haberci ne demek istiyor? 222 
her halde o bu sözleri, yak ında cereyan edecek bir olay için söylemi ş tir. 
Bakalim bu olay nedir? 

Kureyş  kabilesi ancak Bedr sava şı  ile Uhud dağı  vadisinde cereyan 
eden Uhud sava şı ndan sonra bu olay ın ne olduğunu anlad ı lar. O zaman 
cin habercinin kahin kad ına söyledikleri sözlerin o olaylarla ilgili 
olduğunun fark ı na vard ılar. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Gaytale ad ındaki kadın, Murre o ğ lu Mudlic 
boyunun karde ş leri olan Kinane o ğ lu Abdümenaf oğ lu Murre boyun-
dand ı r. Bu kad ın , Gayatil boyunun dib nenesi olup Ebu Talib bu boyu 
şu beyitinde anmaktadır : "Bizimle Gayatil boyuna Halef boyunu üs-
tün tutan kimseler bunda isabetsizlik etmi ş lerdir." Gaytale'nin soyun-
dan gelenlere Gayatil ad ı  verilmi ş tir. Bunlar, Husays o ğ lu Amr oğ lu 
Sehm boyundand ı rlar. Ebu Talib'in bu beyiti, in ş aallah s ıras ı  gelince 
yazacağı m bir kasidesinden al ınmış tı r. 
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İ bn-i İ shak der ki: Nafi' o ğ lu Ali Cura ş i bana şunları  anlatt ı : 
Yemen boylarından Cenb boyunun cahiliye devrinde bir Kâhini var-
mış . Tanrı  elçisinin geli ş i haberi ortaya ç ı kıp araplar aras ı na yay ı lı nca 
Cenb boyu bu Kâhinin yan ına gidip : " Şu adam ın iş ine bir bak da ne 
olduğunu bize söyle" dediler ve Kâhinin bar ındığı  dağı n eteğ inde 
topland ı lar. Kâhin , güne ş  doğduğu zaman onlar ı n yanına indi, karşı -
larında yüksek bir yerde durdu; elindeki yay ına dayand ı , ba şı nı  kal-
d ırıp uzun uzun gök yüzüne bakt ı , sonra hoplay ı p zıplad ı , nihayet 
"ey ahali! Tanrı , Muhammed'i (ba ş kalar ı na) üstün tutarak, Peygam-
ber olarak seçti. Onun yüre ğ ini ve içini temizledi. Ey ahali! Muham-
med'in aranızda ya şayacağı  süre kı sad ı r" deyip, geldiğ i yoldan geri 

223 dönüp bar ındığı  dağa ç ı ktı . // 

İ bn-i İ shak der ki : Do ğ ruluğuna inand ığı m bir kimse bir gün 
Osman b. Afvan' ın kölesi olan Kaab oğ lu Abdullah'tan naklen bana 
şunları  anlatt ı  : Ömer b. Hattab bir gün Tanrı  elçisinin mescidinde otu-
ruyormu ş ; bir arap Ömer b. Hattab'la görü ş mek üzere ans ızın mescide 
girmi ş , Ömer (R. A.) bu arab ı  görünce " Ş u adam kâfirdir, hala kafir-
likten ayrı lmamış tır veya o, cahiliye devrinde bir kâhindi" demi ş . A-
dam gelip, Ömer'e selam verip yan ına oturmu ş . Ömer (R. A.) ona: 
Müslüman oldun mu? diye sormu ş . Adam: Evet ey 'Emir el-Müminin 
demiş . Ömer ona: Peki cahiliye devrinde kâhinlik yapt ın mi? diye sor-
muş  O da (gücenmi ş  bir halde) Allah Allah ey Emir el-Müminin 
hakkımda kuruntuya dü ş tün ve Halife olduğun zamandan beri uy-
ruğ unda bulunan hiç bir kimseye söylemedi ğ in bir sözü bana söyledin 
dedi. Bunun üzerine Ömer, beni ba ğış la Tanrım, cahiliye devrinde bun-
dan daha kötüsünü yapard ı k. Putlara tapard ı k. (Kutsal tan ıdığı mız) 
ta ş ları  saygı  ile kucaklard ık. Sonunda Tanr ı  bizi, elçisi ile ve islamiyet 
yoluyla (sapıklıktan kurtar ıp) üstün kı ldı  dedi. Adam "Ey Emir el-Mü-
minin! Tanr ıya and içerim ki öyledir. Ben cahiliye devrinde kahinlik 
yapardım." Ömer : "Öyle ise senin cin habercin Peygamber hakk ında 
neler söylerdi anlat bakal ım" dedi. Adam: islâmiyetten bir ay veya daha 
az bir müddet önce bana gelip ş öyle demi ş ti: Cinlerin zilletle sustuk-
larını , dinlerinden ümit kestiklerini ve (Mekke'ye gitmek üzere) develere 

224 bindiklerini görmedin mi ?" dedi. // 

İbn-i Hişam diyor ki: Cin habercinin söylediğ i bu sözler ş iir ol-
mayıp sadece seci'li cümlelerdir. 

Kaab oğ lu Abdullah der ki: O zaman Ömer b. Hattab halka yöne-
lerek ş öyle dedi: Bir gün Kurey ş  kabilesinden bir toplulukla birlikte 
cahiliye devrinde tapt ığı mız putlardan birinin yan ında duruyorduk. 
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Bir arap ona bir buza ğı  kurban etmi ş ti. Biz, adamın kurban etini dağı t-
mağ a ba ş layı p bize de pay vermesini bekliyorduk. Bir de buza ğı nın kar-
nından öyle bir ses ç ıktığı nı  iş ittimki ömrümde bu selden daha kuvvet-
li bir ses duymad ım. Bu olay, islâmiyetin ortaya ç ı kışı ndan bir ay veya 
bir aydan daha az bir müddet önce cereyan etmi ş ti. Bu ses ş öyle diyor-
yordu : Ey Zerih ! Ba ş arı lı  bir i ş  vuku bulacakt ır. Bu i ş i Tanndan ba şka 
Tanrı  yoktur diye çağı ran bir adam yapcakt ı r. 

İbn-i Hişam diyor ki: "Bu i ş i, açık bir dil ile, Tanndan başka Tan-
rı  yoktur diye ça ğı ran bir adam yapacakt ı r" ş ekli de rivayet edilir. 

Ş iirde bilgi sahibi olan bir adam bana şu iki beyiti okudu: "Cin-
lerin zilletle susmalarına ve (binmek üzere) develerin üstüne havut-
larını  vurmaları na52  hayret ettim. Onlar, do ğ ruyu bulmak üzere hızla 
Mekke'ye doğ ru ko şuyorlard ı . Elbette inanan cinler, (inanmayan) 
pis cinler gibi olmazlar." // 

İ bn-i İshak der ki: Arap kâhinlerinden (Peygamber hakk ında) 
bize gelen haberler i ş te bunlardan ibarettir. 

Yahudilerin Tanr ı  Elçisinin Ortaya Ç ıkacağı  
Hakk ındaki Haberleri 

İ bn-i İ shak der ki: Katade o ğ lu Ömer oğ lu Asım, kendi kabilesin-
den baz ı  kimselerden naklen bana şunları  anlatt ı  : Tanrının rahmet ve 
hidayeti ile birlikte bizi islâmiyeti kabul etmeye te şvik eden şeylerden 
biri de Yahudi dininden olan baz ı  kimselerden i ş ittiğ imiz haberlerdir. 
Biz Tanrıya ortak ko şar, putlara tapard ık. Yahudiler ise kitap sahibi 
idiler. (Tanrı  hakkında) bizim bilmediğ imiz şeyleri bilirlerdi. Yahudiler-
le aram ızda zaman zaman bir tak ım kavgalar olurdu. Onlar ı  yendiğ i-
miz zaman onlar bize "Tanr ı  tarafından gönderilecek olan bir Peygam-
berin gelme zaman ı  yakla ş tı . Bu Peygamber ortaya ç ıktığı  zaman o-
nunla birlik olup Ad ve İ ren kabileleri sizi öldürüp yok edece ğ iz" der-
lerdi. Biz bu tehdidi zaman zaman Yahudilerden i ş itirdik. Sonra Tan-
rı  elçisi ortaya ç ı kıp bizi Yüce Tanrıya inanmaya ça ğı rınca kabul ettik 
ve Yahudilerin bizi korkutmalann ı n sebebini anlad ık. Bunun için on-
lardan daha önce davran ıp Tanrı  elçisine inand ı k ; Yahudiler ise inan-
madı lar. Bizimle Yahudiler hakkında Bakara suresinden şu ayetler 
indirildi: "Onlara (Yahudilere) ellerindeki kitab ı  (Tevrat' ı) doğ rulayan 
bir kitap Tanrı  tarafından gönderildi. Yahudiler evvelce o kitapla kâ- 
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firlere kar şı  yard ım isterlerdi. Ş imdi bildikleri o kitap gelince inkâr 
ettiler. Bundan dolay ı  Tanrının lâneti kafirler üzerine olsun." (11,89) 

İbn-i Hi şam diyor ki :" 

İ bn-i İshak der ki : Bedir sava şı na katı lanlardan Vak ş  oğ lu 
Selame o ğ lu Seleme'nin anlatt ığı  şu rivayeti, Abdüle şhel boyundan 
Lebid o ğ lu Mahmud'dan naklen Avf o ğ lu Abdurrahman o ğ lu 

226 İbrahim oğ lu Salih bana söyledi: // Abdüle şhel boyu mahallesinde 
bizim bir Yahudi kom şumuz vard ı . Bu yahudi bir gün evinden ç ıkıp 
Abdüle şhel boyunun topland ıkları  yere geldi-Seleme der ki: o zaman 
ben Abdüle şhel boyunun delikanhlanndan idim. Üzerimde Yemen 
kuma şı ndan yapılmış  bir aba vard ı . Ben abaya bürünerek bizim bo-
yun avlusunda yere uzanm ış tım- Yahudi, k ıyamet gününden, ölülerin 
tekrar dirilmesinden, Ahiret hesab ından, mizandan, Cennet ve Cehen-
nemden bahsediyordu. O bunlar ı  kafir olan, putlara tapan ve insanlar ın 
ölümden sonra tekrar dirileceklerine inanmayan kimselere anlat ıyordu. 
Onlar Yahudiye dönüp -ey filan kahrolas ı n ! İnsanları n ölümden sonra 
tekrar dirilip i ş ledikleri iş lerin kar şı lığı nı  görmek üzere Cennet veya 
Cehenneme gideceklerine inan ıyor musun ? Yahudi- Evet, Tannya and 
içerim ki inan ıyorum. Oradaki Cehennemde yak ı lacağı m süre yerine 
bu dünyada en büyük tand ırı  ı sıtıp beni de içine at ıp sonra ağ zını  kapa-
tıp sıvasalar oradaki cehennem azab ı ndan kurtulmak için kabul eder-
dim. Onlar Yahudiye - Ey filan kahrolas ın ! Peki bu söyledi ğ in ş eylerin 
bir delili yok mu? Yahudi -Evet var. Ş u ülkelerden çıkacak olan bir 
Peygamber (onun delili) dir, dedi ve eliyle Mekke ve Yemen taraf ına 
işaret etti. Onlar Yahudiye -Peki bu Peygamberin ne zaman ortaya ç ı -
kacağı nı  tahmin ediyorsun ? Yahudi bana bakt ı  -ki ben o zaman orada 
bulunanların en küçük yaş lı sı  idim- ve " Ş u çocuk sa ğ  kalırsa onu göre-
cektir" dedi. 

Seleme der ki: Tannya and içerim ki uzun zaman geçmeden Tanr ı , 
elçisi Muhammed'i gönderdi. O Yahudi o zaman hala aram ızda ya şı -
yordu. Biz Tanr ı  elçisine inand ık , Yahudi ise azg ınlığı  ve çekememez-
liğ i yüzünden ona inanmad ı . Bunun üzerine biz ona: -Ey filan kahro-
lasın ! Bu Peygamberin gelece ğ ini bize anlatan sen de ğ il mi idin ? deyince 
-Evet bendim. Ama bu o de ğ ildir cevab ını  verdi. 

İ bn-i İshak der ki : Kurayza kabilesinden bir ihtiyardan naklen 
Katade oğ lu Ömer o ğ lu Asım bana şunları  anlatt ı  : ihtiyar, As ım'a 
demiş  ki: Kurayza kabilesinin Hedel boyundan Sa'ye o ğ lu Sa'lebe, Sa'ye 
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oğ lu Esid ve Ubeyd oğ lu Esed'in neden müslüman olduklar ını  bilir 
misin? // Bu kimseler cahiliye devrinde boylar ının inand ıkları  şeylere 227 
inanırlardı . Sonra İ slâmiyetde onlar ın ileri gelenleri oldular. 

Ben ihtiyara -Tanr ıya and içerim ki(bu söylediklerini) bilmiyorum 
dedim. Ihtiyar bana - İ slâmiyetden ş öyle bir kaç sene önce Suriye Ya-
hudilerinden İbn-i Heyyeban ad ında bir adam buraya gelip aram ızda 
yerle ş ti. Tanrıya and içerim ki be ş  vakit namaz ı  kı lnuyanlar " aras ında 
ondan iyisini görmemi ş tik. Bu adam yanımı zda yerle ş ip kald ı . Yağmur 
yağmadığı  zamanlarda ona gidip "Ey İbn-i Heyyeban! Kalk da bizim 
için yağmur duas ı  et" derdik. O bize, "Tanr ıya and içerim ki ç ıkmam. 
Ancak bu i ş  uğ runa bir sadaka verirseniz ç ıkarım" derdi. Biz ona 
"Peki ne kadar verelim" der, o da "Eh bir sa ğ  hurma ve iki mud arpa 
yeter" derdi. Biz de onun istedi ğ i bu sadakayı  verirdik. Bundan sonra 
o bizimle birlikte da ğ larımızı n dışı na çıkar ve bizim için Tanr ıya yağ -
mur duas ı  ederdi. Tanrıya and içerim ki o, duay ı  bitirip döner dönmez 
bulutlar toplan ır yağmur yağmaya ba ş lard ı . Bu adam bu i şi bir, iki, 
üç defa de ğ il defalarca yapt ı . Sonunda aramızda ya şamakta iken ölüm 
yatağı na dü ş tü. Öleceğ ini anlay ınca bize dedi ki: Ey Yahudi toplulu ğu! 
içkiler ve bolluklar ülkesinden ç ıkıp yoksulluk ve açlık ülkesine geli ş i-
min sebebini bilir misiniz? dedi. Biz ona: Hay ır, sen daha iyi bilirsin, 
deyince o bize : "Ortaya ç ıkmas ı  yakın olan bir Peygamberin gelmesini 
beklemek üzere bu ş ehre geldim Bu şehir (Medine) onun göçece ğ i yurt 
olacakt ır. Onun daha evvel gönderilmesini, benim de kendisine uymam ı  
isterdim. // Onun gelece ğ i zaman yakla ş tı . Ey Yahudi topluluğu, sakın 228 
sizden önce ona ba şka kimseler inanm ış  olmasınlar. O kendisine kar şı  
gelecek olanların kanlarını  akı tmağ a, çoluklann ı  çocuklarını  ve kadınla- 
rını  esir almaya memurdur. Bu husus sizin ona inanman ıza engel ol-
masın" dedi. 

Sonra Tanrı  elçisi Tanrı  tarafı ndan gönderilip Kurayza kabilesini 
kuşattığı  zaman adlarını  yukarda sayd ığı mız üç ş ahıs -ki o zaman genç 
ya ş ta idiler- kabileleri halk ına ş öyle dediler: Ey Kurayza kabilesi! 
Tanrıya and içeriz ki bu kimse (Peygamber) İbn-i Heyyeban' ın ken-
disine inanman ızı  tavsiye etti ğ i Peygamberdir. 

Kurayza kabilesi bunlara -Hay ır, bu onun söylediğ i Peygamber de-
ğ il dediler. O üç kiş i -Evet Tanr ıya and içeriz ki bu, bütün s ıfatlarıyla 
o Peygamberdir, deyip a şağı  indiler, müslüman oldular ve bu suretle 
canlarını , malları nı  ve ırzlarını  kurtardılar. 
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İbn-i İshak der ki: Yahudi haberlerinden bize kadar gelen şeyler 
iş te bunlard ır. 

Selman (R. A.) m İ slam Oluşu Hikayesi 

İbn-i İ shak der ki: Lebid o ğ lu Mahmud yoluyla Abbas o ğ lu Ab-
dullahtan naklen Katade o ğ lu Ömer oğ lu Asım, bana şunları  anlatt ı , 
dedi ki: Ben bizzat Selman- ı  Farisf nin a ğ zından şunları  duydum: 
Ben Iranl ı  bir kimse olup Isfahan şehrinin Cey adl ı  köy halkından idim. 
Babam bu köyün a ğ ası  (Dihkan) idi. Babam beni herkesden çok sever-
di. O kadar severdi ki sanki bir k ız imiş im gibi beni eve kapatıyordu. 
Mecusiliğ e o kadar kendimi vermi ş tim ki babamın yaktığı  ate ş in bakıcı sı  

229 oldum. Babam, bir an olsun bu ate ş i söndürmezdi. // Babam ın, ayrıca bir 
çiftliğ i vard ı . Babam bir gün bir yap ı  iş iyle me ş gul bulunurken bana 
dönüp "bak o ğ lum! Ben bu gün şu yapı  iş i ile me ş gulüm, çiftliğe gide-
medim. Bari sen git de oran ın iş iyle ilgilen" dedi ve o çiftlikte yap ı lması -
nı  istediğ i baz ı  iş ler hakk ı nda bana emirler verdi, sonra "yaln ız sakın 
ha geç kalma. Çünkü geç kal ırsan beni, çiftlikten daha çok sen merak-
ta b ırak ı rs ı n ve her i ş imden geri bı rak ırs ın" diye ilave etti. 

Babam ın yolladığı  çiftliğe gitmek üzere evden ç ıktım, yolda, Hı ris-
tiyan kiliselerinden birine raslad ım. Orada ibadet eden H ıristiyan-
ları n seslerini duydum. Babam beni daima evde kapal ı  bulundurduğun-
dan halkın durumu hakk ı nda hiç bir ş ey bilmiyordum. Ş imdi Hıristi-
yanların kiliseden gelen seslerini i ş itince onlar ın ne yapt ıklarını  öğ ren-
mek üzere kiliseye girdim. Onlar ı  görünce ibadet edi ş leri ho şuma gitti, 
dinlerine girmek istedim ve kendi kendime "Tanr ıya and içerim ki, 
bu din bizim inand ığı mız dinden daha iyidir" dedim Tanr ıya and içe-
rim ki, o gün ak ş ama kadar H ı ristiyanların yanından ayrılmadım, ba-
bamın çiftliğ ine gitmedim. Sonra dönüp H ı ristiyanlara, bu dinin as ı l 
yurdu nerededir ? diye sordum. Onlar, Suriyededir, cevab ını  verdiler. 
Bundan sonra babam ın yan ı na döndüm. Babam beni merak etmi ş , 
arkamdan adamlar yollam ış  ve benim yüzümden her i ş inden geri kal-
mış tı . Yanına geldiğ imde bana : o ğ lum nerede kald ın ? sana yapman için 
bir sürü i ş  havale etmedim mi diye ç ı kış tı . Ben ona: Baba! Kiliselerinde 
namaz k ı lan baz ı  kimselere raslad ım. Dinleri ho şuma gitti. Tanr ıya 
and içerim ki ak şama kadar yanlar ında kaldım dedim. O bana: o ğ lum 
o dinde bir iyilik yoktur. Senin ve babalar ı nın dini ondan daha iyidir, 
dedi. Ben ona: Tanr ıya and içerim ki öyle de ğ il; o din bizim dinimiz-
den daha iyidir dedim. Bunun üzerine babam benden korktu, ayaklar ı-
ma zincir vurup eve kapad ı . Ben Hıristiyanlara haber yollay ıp : Suri- 
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yeden yan ı nıza bir kafile gelirse bana haber verin diye tembih ettim. 
Az bir müddet sonra H ıristiyan tacirlerinden Suriyeden bir kafile on-
ların yanına gelmiş  bana haber verdiler. Bunun üzerine onlara "kafile 
mensupları  iş lerini bitirip yurtlar ına dönmek istedikleri zaman bana 
bildirin diye haber yollad ım. Suriyeli Hıristiyan tacirler yurtlar ına 
dönmek istedikleri zaman H ıristiyanlar bana haber ula ş tırd ı lar. Ben de 
ayaklanma vurulan zincirleri ç ıkarı p att ım ve kaçıp kafileye kat ı ld ım, 
onlarla birlikte Suriyeye gittim. Oraya var ı nca bilgi bak ımından bu 
dinin mensupları ndan en kuvvetlisi kimdir ? diye sordum. / / Kilisede 230 
bulunan ba ş  papasdır dediler. 

Baş  papasın yanına var ıp kendisine : Ben sizin dininize girdim, 
senin yan ında kalmak istiyorum. Kilisede sana hizmet eder, senden bil-
gi öğ renir ve seninle birlikte ibadet ederim, dedim O bana: Peki kilise-
ye gir (yan ımda kal) dedi. Ben de bunun üzerine kiliseye girip yerle ş -
tim. Hizmetine girdi ğ im ba ş  papas kötü bir adamd ı . Halka sadaka ver-
meyi tavsiye edip te şvik eder, halk sadakalar ı  toplayıp kendisine verdiğ i 
zaman o bunları  kendine ayı rır, yoksul ve dü ş künlere bir şey vermezdi. 
Bu suretle o yedi küp alt ın ve gümüş  toplamış tı . Yaptığı  bu kötü ha-
reketten dolay ı  ben bu adam ı  sevmedim, kendisinden çok nefret ettim. 
Sonunda baş  papas öldü. Onu gömmek üzere H ıristiyanlar topland ı . 
O zaman ben kendilerine dönüp "Bu adam kötü bir insand ı . Size sada-
ka vermeyi tavsiye edip te şvik eder, bu sadakalar ı  kendisine getirdi ğ i-
niz zaman bunlar ı  kendi nefsi için ay ırır, yoksullara ve dü ş künlere hiç 
bir şey vermezdi" dedim. Bu sözümü duyan H ıristiyanlar bana: Peki 
böyle olduğunu nas ıl anlad ın ? diye sordular. Ben de kendilerine : "Ben 
size onun hazinelerini gösterece ğ im" dedim. Onlar da peki, hadi göster 
dediler. Bunun üzerine ben de onlara ba ş  papas ın hazinesinin yerini gös-
terdim. Hıristiyanlar buradan alt ın ve gümü ş  dolu yedi küp ç ıkard ı lar 
Küpleri görünce kendi kendilerine : Tanr ıya and içeriz ki bu adam ı  asla 
gömmeyeceğ iz dediler. Sonra onu as ıp taş ladılar, aralar ından bir adam 
secip onun yerine ba ş  papaslığ a tayin ettiler. 

Selman, hikayesine devam ederek ş öyle diyor: Be ş  vakit namaz ı  
kılmayanlar aras ı nda" bu yeni görevlendirilen ba ş  papasdan daha iyi, 
dünya mallarına kar şı  daha zahit, öte dünyaya daha dü ş kün ve gece 
gündüz daha çok ibadet eden bir kimseyi görmemi ş tim. Bunun için daha 
önce hiç bir kimseyi sevmedi ğ im bir ş ekilde ona bağ landım. Uzun za-
man onun yan ında kald ım, sonunda kendisi ölüm dö ş eğ ine dü şünce 
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ona: ey filan! Biliyorsun ki uzun zaman yan ında kald ım. Ş imdiye kadar 
seni sevdi ğ im kadar kimseyi sevmedim. Gördü ğün gibi Yüce Tanr ının 
emri geldi (ölmek üzeresin), beni kime b ırakacaks ı n? ne yapmam ı  em-
rediyorsun ? dedim. O bana: Ey o ğ lum! Tanrıya and içerim ki benim 
gibi bir adam ın şu zamanda bulunaca ğı nı  sanmıyorum. Çünkü iyi in-
sanlar ölüp gittiler. Geriye kalanlar da iyi huylar ını  değ i ş tirerek inan-
dıkları  prensiplerin ço ğunu bırakt ı lar. Ancak, Musul'da filan ad ında 
bir adam vard ır. O adam ın hareketleri benim hareketlerime benzer. 

231 Sen onun yan ına git dedi. // 

Ba ş  papas ölüp gömüldükten sonra ben Musul'da bulunan adam ın 
yanına gittim. Ona ey filan! Falan adam ölürken bana, senin yan ına 
gelmemi tavsiye etti. Senin hareketlerinin onun hareketlerine benzedi-
ğ ini söyledi dedim. Adam bana : Peki yan ımda kal, dedi. Ben o adamın 
yanı nda kaldım. Onun, (kendisini tavsiye eden Suriyedeki) arkada şı  
gibi çok iyi bir adam oldu ğunu gördüm. Fakat adam az sonra ölüverdi. 
Ölüm yata ğı na dü ş tüğünde ona : Ey falan! Falan adam beni sana b ırak-
t ı , yanı na gelmemi emretti. Gördü ğün gibi Yüce Tanr ının emri geldi 
(ölmek üzere bulunuyorsun) sen beni kime b ırakacaks ı n? ne yapmam ı  
emredersin ? dedim. O bana : Ey o ğ lum! Tanr ıya and içerim ki hareket-
leri benim hareketime benzeyen bir adam ı n bulunacağı nı  bilmiyorum; 
ancak Nuseybin'de falan ad ında bir adam vard ır . Onun yanına git 
dedi. 

Adam ölüp gömüldükten sonra ben Nuseybin'deki adam ı n yanı na 
gittim. Kendisine ba şı mdan geçenleri ve Musullu arkada şı nın tavsiye 
ve emrini anlatt ım. Adam bana : Peki yan ımda kal, dedi. Ben de onun 
yanına yerle ş tim. Onun, Musullu ve Suriyeli arkada ş ları  gibi iyi bir adam 
olduğunu gördüm. Böylece çok iyi bir adam ın yanında kalmış  oldum 
Yaln ız adam, az bir zaman sonra ölüp gitti. Ölüm yata ğı na dü ş tüğünde 
ona : "Ey filan! Falan adam ölürken beni falana tavsiye etti; o da ölür-
ken beni sana tavsiye etti: ş imdi sen beni kime b ırakacaks ın ? ne yap-
mamı  emrediyorsun ?" dedim. Adam bana, Ey o ğ lum! Tanrıya and içe-
rim ki hareketleri bizim hareketlerimize benzeyen bir adam ın buluna-
cağı nı  bilmiyorum ki onun yan ı na gitmeni emredeyim. Yaln ız Bizans 
topraklar ında Ammuriye ş ehrinde bir adam vard ır. O adam ın hareket-
leri bizim hareketlerimize benzer. Istersen onun yan ına git, çünkü o 
bizim yolumuzdadır dedi. 

Bu adam da ölüp gömüldükten sonra Ammuriye de bulunan ada-
mı n yanı na gidip ona ba şı mdan geçenleri anlatt ım. Adam bana: peki 
yanımda kal dedi. Ben de arkada ş larının gidi ş inde olan çok iyi bir in- 
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sanın yan ına yerle şmiş  oldum. Bu s ırada para da kazand ı m, bir kaç inek 
ve küçük bir davar sürüsüne sahip oldum. Sonunda, yan ında bulun-
duğum bu adam ın ba şı na da Yüce Tanr ının emri gelip çatt ı . Ölüm 
döş eğ inde iken ona : Ey falan ! ben falan ın yanında idim. O beni falana 
tavsiye etti; o da ölürken Beni falana tavsiye etti. O da ölürken beni 
sana tavsiye etti. Ş imdi sen beni kime b ırakacaks ın ? ne yapmam ı  
emredersin? dedim. // O bana: Ey o ğul! Tanr ıya and içerim ki şu za- 232 
manda insanlar aras ında hareketleri bizim hareketlerimize benzeyen 
birini bilmiyorum ki onun yanına gitmeni tavsiye edeyim. Ancak, bir 
Peygamberin ortaya ç ıkış  zamanı  yakla ş tı . Bu peygamber, Hz. İbra-
him dini ile gönderilip Arap topraklar ında ortaya ç ıkacakt ır. Onun 
hicret edece ğ i yer, aralar ında alâmetleri belli olan Hurma bahçeleri 
bulunan iki kara dağ  (Harre) aras ında bir yerdir. Bu Peygamber ken-
disine verilen hediyeden yer, sadakaya dokunmaz, iki omuzu aras ında 
Peygamberlik mühürü bulunacakt ır. Gidebilirsen o ülkelere git, ora-
larda yerle ş , dedi. 

Sonra adam öldü ve mezara gömüldü. Ben epey bir müddet Am-
muriye şehrinde kald ım. Bir gün Kelb kabilesinden baz ı  tüccarlar bu 
şehirde bana raslad ı lar. Onlar ı  görünce kendilerine : "Size şu ineklerim-
le şu küçük davar sürümü vereyim beni arap ülkesine götürün" dedim. 
Onlar, "Peki olur, götürürüz" dediler. Bu tüccarlara ineklerimle davar-
larımı  verdim, onlar da beni yanlar ı na alıp götürdüler. Kafile Vadi'ül-
Kura denilen yere geldi ğ inde, birlikte gitmekte oldu ğumuz tüccarlar 
bana haks ızlık edip beni bir Yahudiye köle olarak satt ılar. Ben de o 
yahudinin hizmetinde kalm ış  oldum. Burada Hurma bahçelerini gör-
düm. Bunun için buras ının, Ammuri'yedeki adam ın bana anlatt ığı  
yer olduğunu sand ım ama kesin olarak bilemedim. Yahudinin yan ında 
bulunduğum sıralarda bir gün, onun, Medinede bulunan Kurayza kabi-
lesinden olan amcas ı  oğullarından biri yan ına geldi. Beni kendisinden 
satın alıp beraberinde Medineye götürdü. Tanr ıya and içerim ki bu 
şehri görür görmez Ammuriyedeki adam ın anlattığı  yerin özelliklerine 
dayanarak o yerin buras ı  olduğunu anladım. Bu şehirde yahudinin ya-
nında kald ım 

Bu sırada Tanr ı  elçisi gönderilmi ş , Mekke'de uzun zaman kalm ış , 
ben de köle olarak bir sürü i ş lerde çal ış tırıldığı mdan dolayı  onun hak-
kında bir haber alamam ış tım. Sonra Tanrı  elçisi Medine'ye göç etmi ş . Bir 
gün yanında köle olarak bulunduğum yahudiye ait olan bir hurma a ğ a-
cının üstünde i ş  görüyordum. Sahibim olan yahudi, a ş ağı da ağ acın al-
tında oturuyordu. Ans ızın onun bir amcas ı  oğ lu yanına gelip durarak 
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ona : Ey falan! Allah Kayle boyunu kahretsin. Tanr ı ya and içerim ki 
onlar ş imdi Kuba'da bugün Mekke'den yanlar ı na gelen ve Peygamber 
olduğunu söyledikleri bir adam ın etrafında toplanm ış  bulunuyorlar. 

İ bn-i Hişam diyor ki: Ad ı  geçen Kayle, Kudaa oğ lu el-Hâf o ğ lu 
Eslüm oğ lu Sevd oğ lu Leys o ğ lu Zeyd oğ lu Sa'd oğ lu Uzre o ğ lu Kâhil'- 

233 in kızı  olup bu kadın Evs ve Hazreç kabilelerinin dib neneleridir.// 

Be ş ir o ğ lu Nu'man Ensari, Evs ve Hazreç kabilelerini överek (ve 
bu Kayle'yi anarak) şu iki beyiti söylemiş tir : "Onlar, Kayle'nin çocuk-
ları ndan olup büyük kimselerdirler. Aralar ında ya ş ayan bir dost on-
ların dostluklar ı nda bir kusur bulamaz. Bu kimseler, cömert, 
kahraman kimseler olup ba ğış lamaktan (bir ş eyler vermekten) zevk 
duyarlar. Babalar ının gittiğ i yoldan gitmeyi bir borç bilirler". Bu iki 
beyit Nu'man' ın bir kasidesinden alınmış tır. 

İbn-i İ shak der ki: Lebid o ğ lu Mahmud yoluyla Abbas b. Abdul-
lah'dan naklen Katade o ğ lu Ömer oğ lu Asım Ensari bana şunları  
anlatt ı  : Selman hikayesine devam ederek ş öyle demi ş  : Yanında köle 
olarak bulundu ğum Yahudinin amcas ı  oğ lunun ona söylediklerini 
iş ittiğ im zaman bana bir titreme geldi. -ibn-i Hi şam diyor ki : 56- O kadar 
ki nerede ise (a ğacın altında oturan) kölesi bulundu ğum yahudinin üs-
tüne dü ş ecektim. Hemen Hurma ağ acından inip yahudinin amcası  
oğ luna "Ne diyorsun ne diyorsun ?" diye sormaya ba ş ladım. Kölesi 
bulunduğum yahudi bu hareketime sinirlenecek bana ş iddetli bir tokat 
vurdu ve "senin bu konu ile ne ilgin var ? hadi i ş ine bak" dedi. Ben 
"hiç bir ilgim yok. Sadece onun söylediklerinin do ğ ru olup olmadığı nı  
anlamak istedim" dedim. 

Yanımda biriktirdiğ im azıcık öteberi vard ı . Ak ş am olunca bunlar ı  
aldım ve Kuba'da bulunan Tanr ı  elçisine götürdüm. Onun yan ına gidip 
kendisine : "Senin iyi bir adam oldu ğunu i ş ittim. Yanında göçmen ve 
muhtaç arkada ş ların da varmış . İş te sadaka olarak vermek üzere yan ım-
da bulunan şu ş eyleri getirdim. Sizi bunlara, ba şkalarından daha çok la-
yı k buldum" deyip getirdiğ im ş eyleri onun yan ına koydum. Bunun üze-
rine Tanr ı  elçisi arkada ş larına : "Sizler yiyiniz" dedi. Amma kendisi elini 
uzatıp bir lokma bile almad ı . O zaman kendi kendime : İş te (Ammu-
riyedeki adamın söylediğ i özelliklerin) biri do ğ ru çıktı , dedim. Sonra 
Tanrı  elçisinden ayrı ldım ve gene bir ş eyler tedarik ettim. Bu s ırada Tanr ı  
elçisi Medine şehrine gelip yerle şmiş  bulunuyordu. Tedarik etti ğ im 
şeyleri al ıp yanına götürdüm ve bu defa kendisine "sadakadan yemedi- 

56 Burada arap diline ait ve metinle ilgisi olmayan bir dil aç ı klamas ı  çevrilmemi ş tir. 
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ğ inizi gördüm; // i ş te size ikram olmak üzere şu hediyeyi getirdim" 234 
dedim. O zaman Tanr ı  elçisi getirdiğ im şeylerden yedi, arkada ş larına 
da, kendisiyle birlikte yemelerini emretti. Bunun üzerine kendi kendime, 
iş te (Ammuriyedeki adam ın söylediğ i alametlerin) ikincisi de do ğ ru 
çıktı , dedim. Bundan bir müddet sonra bir arkada şı n cenazesine kat ı l-
mış  olan Bak ı ' el-Garkad mezarl ığı nda bulunan Tanrı  elçisinin yanına 
geldim. Üzerimde iki parçadan yap ı lma elbisem vard ı . Tanrı  elçisi ise 
arkada ş ları  aras ında oturmakta idi. Ben yakla şı p ona selam verdim 
sonra Ammuriyedeki adam ın söylediğ i Peygamberlik mührünü göre-
bilmek için dönüp Tanr ı  elçisinin arkas ı na bakt ım. Tanrı  elçisi, arkas ına 
geçtiğ imi farkedince daha önce bana anlat ı lan bir ş eyi gözümle görmek 
için uğ ra ş tığı = anlayıp sı rtından abas ını  çıkard ı . Böylece ben de omuz-
ları  aras ındaki Peygamberlik mührünü gördüm, onun Peygamber ol-
duğunu artı k anladım. Kendisini kucaklay ıp öpmeye ve ağ lamağ a ba ş -
ladım. Bunun üzerine Tanr ı  elçisi bana "Çekil" dedi. Ben çekilip onun 
kar şı sında oturdum ve ey İbn-i Abbas ! Tıbkı  sana anlatt ığı m gibi ba-
şı mdan geçenleri ona anlatt ım. Söylediklerimi arkada ş larının duymas ı  
Tanrı  elçisinin hoşuna gitti. 

Bundan sonra Selman, Köle olu şu sebebiyle i ş leriyle me şgul ol-
duğundan Tanrı  elçisiyle birlikte Bedir ve Uhud sava ş larına kat ı lamad ı . 

Selman hikâyesine devam ederek ş öyle diyor: Sonra Tanr ı  elçisi 
bir gün bana: "Ey Selman! Kölelikten kurtulmak için, kölesi bulun-
duğun Yahudi ile bir kesim üzerine anla ş " dedi. Bunun üzerine, kendi-
sine, 300 hurma a ğ acı  yeti ş tirmek ve 40 Vakiyye para' vermek ş artiyle 

57 Arapçada Mükâtebe terimi ile ifade edilen bu kesim, kölenin kölelikten kurtulmak 
için Kölesi bulunduğu adamla yapt ığı  anlaş maya denir. 

58 Vakıyye: İslam ülkelerinde, özellikle araplar aras ında kullan ılan ve ba ş ka yerlerde 
değ iş ik ağı rlıkta eski bir ölçüdür. Genellikle 40 dirhem yani 128.280 gram say ı lır. 

Yeri gelmişken, eski çağ larda islam ülkelerinde türlü i ş ler için kullan ı lan bazı  ağı rlık 
ölçülerinin karşı lıkların ı  buraya yaz ıyoruz. Bu ölçüler, küçükten büyü ğe doğ ru s ıralanmış -
tır: 

1— Zerre 	: O . 0015 gram. 
2— Habbe 	: Bir dirhemin k ırksekizde biridir. Yar ım tasuc'a e ş it yani 0.0668 

gram 
3— Tasuc 	: 2 habbe veya yar ım k ırat yani 0.1002 gram. 
4— Krat 	: Miskalın yirmidörtte biridir. 4 keçiboynuzu çekirde ğ i ağı rlığı  ola- 

rak hesap edilir. 0.2004 gram. 
5— Denk (veya dan ık): yani 0.80175 gram. 
6— Dirhem 	: 4 denk yani 3.207 gram. 
7— Miskal 	: 24 k ırat yani 4.81 gram. 
8— Astar 	: 0.6 vak ıyye yani 77 gram. 
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kölelikten kurtulmak üzere kölesi bulundu ğum yahudi ile bir ke-
sim kararla ş tı rıp anla ş tık. Tanrı  elçisi arkada ş ları na "arkada şı nıza 
yard ım edin" dedi. Onlar da bana, hurma fidanlar ı  vermek su-
retiyle yard ımda bulundular. Her adam gücü yetti ğ i kadar bana 

235 30,20,15 veya 10 fidan verdiler. // Böylece üçyüz fidan toplad ım. Bun-
dan sonra Tanr ı  elçisi bana "Ey Selman! Ş imdi de git, çukur kaz, çu-
kurları  kazıp bitirdikten sonra gelip bana haber ver de fidanlar ı  kendi 
elimle dikeyim" dedi. Gidip çukurlar ı  kazd ım, bu i ş te arkada ş larım da 
bana yard ım ettiler. Çukurlar ı  kazd ıktan sonra gelip Tanr ı  elçisine ha-
ber erdim. O'da benimle çukurlar ın bulunduğu yere geldi. Biz fidanlar ı  
kendisine veriyor, O da kendi eliyle dikiyordu. Böylece hepsini diktik. 
Selman' ın ruhu elinde bulunan Tanr ıya and içerim ki bu fidanlardan 
hiç biri şa şmadan tuttu. Bu suretle kölesi bulundu ğum yahudiye teslim 
ettim. Sadece paran ın ödenmesi kald ı . O sıralarda bir tavuk yumurtas ı  
büyüklüğünde bir alt ın külçesi, bir maden oca ğı ndan çıkarı lıp Tanrı  
elçisine getirilmi ş ti. Tanrı  elçisi "Hani şu, kölesi bulunduğu yahudi 
ile anla şma yapan İ ranlı  adam ne yaptı  ? diye sormuş . Bunun üzerine 
beni onun yan ına çağı rd ılar. Yan ı na vard ığı mda bana: "Ey Selman! 
Al ş u altın külçesini de bununla borcunu öde" dedi. Ben "Ey Tanr ı  
elçisi peki ama bu alt ın külçesi benim borcumun yan ında hiç bir şey 
değ ilki" dedim O zaman Tanr ı  elçisi bana "Sen onu al. Tanr ı  onunla 
senin borcunu öder" dedi. Bunun üzerine o külçeyi ald ım. Selman'ın 
ruhu elinde bulunan Tanr ıya and içerim ki bu külçeden kölesi bulundu-
ğum Yahudiye 40 Vakiyye tart ıp verdim; bu suretle borcum ödendi. 
Selman da kölelikten kurtuldu. Bundan sonra hür olarak Tanr ı  elçisiyle 

9- Vak ıyye : Yukarda yazd ığı mız gibi 40 dirhem yani 128.280 gramd ır. 
10- Mud 	: 122 dirhem yani 391.25 gram. 
11- Rıtl (veya ratl): 12 vak ıyye (480 dirhem) yani 1539.36 gram. 
12- Kafiz 	: 2 mekük ağı rlığı nda bir ölçüdür. 
13- Mekük 	: başka başka yerlerde de ğ i ş ik ağı rlıklardad ır. Baz ı  yerlerde 1,5 sağ  

(1560 dirhem), baz ı  yerlerde yar ım ratl yani 240 dirhem, baz ı  yerlerde de 8 va-
k ı yye yani 320 dirhemdir (1026.24 gram). 

14- Man 	: 2 ratl yani 960 dirhemdir (3078.75 gram). 
15- Kilce 	: 8 mud veya 976 dirhemdir (3130 gram). 
16- Sağ 	: Ramazan ay ında verilen fitreler, fetva mecmualar ında genellikle 

bu ölçü üzerinden hesaplan ır. 1040 dirhemdir (3.335 Kgr. d ır) 
17- Batman 	: Baz ı  eski metinlerde man ile batman' ın ayn ı  olduğu yazı lı  ise de kul- 

lanış ta değ iş ik ağı rlıktad ırlar. Bugün batman 7.697 Kgr. olarak hesaplan ır. 
18- Vibe 	: 22 veya 24 mud, veya 3 kilce yani 2928 dirhemdir (9.390 Kgr.) 
19- Okka 	: 400 dirhem yani 1.282 Kgr. d ı r. 
20- Kantar 	: 44 okka yani 56.449 Kgr. d ır. 
21- Çeki 	: 4 kantar yani 225.798 Kgr. d ır. 
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birlikte Hendek sava şı na katı ldım. Daha sonra da Tanr ı  elçisiyle birlikte 
bütün gazvelerine kat ı lmaktan geri kalmad ım 

İbn-i İ shak der ki: Abdülkays kabilesinden bir adam yoluyla Sel-
man'dan naklen Ebu Habib o ğ lu Yezid bana şunları  anlattı : Selman 
"Ey Tanrı  elçisi bu alt ın külçesi benim borcumun yan ında hiç bir şey 
değ il ki" dediğ inde o, külçeyi alıp diline dokundurdu sonra bana 
"Sen bunu al da bununla borcunu öde" dedi. Bunun üzerine ben kül-
çeyi aldım. Götürüp kölesi bulundu ğum yahudiye teslim ederek bütün 
borcumu ödedim. Borcum 40 Vakiyye idi. // 236 

İbn-i İ shak der ki : Sözüne güvendi ğ i bir kimse yoluyla Mervan oğ lu 
Abdülaziz oğ lu Ömer'den (Ömer b. Abdülaziz) naklen Katade o ğ lu 
Ömer oğ lu Asım bana şunları  anlatt ı  : Selman-ı  Farisi Tanrı  elçisine 
başı ndan geçenleri anlatt ığ mda Ammuriyedeki adam ın kendisine söy-
lediğ ini nakletmiş  : Suriye topraklar ında falan yere git. Orada iki ko-
ruluk arasında bir adam vardır. Her yı l bir koruluktan ç ıkıp öteki ko-
ruluğa geçer. Hastal ıklı  kimseler onun yolunu beklerler. Dua etti ğ i 
herkes hastal ıktan kurtulur. Sen arad ığı n din hakk ında ondan bilgi 
edin. O sana bilgi verir. Selman hikayesine devam ederek der ki: Ben 
Ammuriyeden çıkıp adamın tarif ettiğ i yere geldim. Halk ın, hastala-
ları yla birlikte orada topland ı klarını  gördüm. Bir koruluktan öbürüsüne 
geçmek üzere o adam o gün ç ıktı . Halk yanlarında hastalar ı  olduğu 
halde onun etrafını  sardılar. Dua ettiğ i her hasta, hastal ıktan kurtu-
luyordu. Böylece halk, adamla görü şüp tanış mama engel oldu; ancak, 
girmek istediğ i koruluğa vard ığı nda adama yeti ş tim. Ormana girmek 
üzere iken omuzundan tuttum. O, "Kim o" deyip bana döndü. Ben ona, 
"Tanrı  seni esirgesin, Hz. İbrahim'in dini olan Haniflik hakk ı nda bana 
bilgi ver" dedim. Bunun üzerine adam bana, "Sen halk ı n bu zamanda 
sormadıkları  bir şey hakkında bilgi istiyorsun ? ne ise. Kutlu bölge 
halkından bu din ile gönderilecek bir Peygamberin zaman ı  geldi. Sen 
o Peygambere git. O sana bu dini ö ğ retir" deyip ormana girdi. 

Selman bunlar ı  Tanrı  elçisine anlat ınca, O Selman'a dönüp "Ey 
Selman! Eğer bana söylediklerin doğ ru ise sen Meryem oğ lu İ sa ile 
karşı laşmış sın. Peygamberimize ve Isa'ya selam olsun demi ş. // 237 

Abdüluzza Oğ lu Esed Oğ lu Nevfel Oğ lu Varaka, Cahş  Oğ lu 
Ubeydullah, Huveyris O ğ lu Osman ile Nufeyl Oğ lu Amr 

Oğ lu Zeyd'in Hikâyesi 

İbn-i İshak der ki: Bir bayram günü Kurey ş  kabilesi, saygı  göster-
dikleri, ad ına kurban kestikleri, yan ında ibadet ettikleri ve çevresinde 
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dola ş tıkları  bir putun yan ında topland ı . Bu bayram, Kurey ş  kabilesi-
nin her y ı l kutlad ığı  bir bayram idi. Ancak 4 ki ş i, kabileden ayr ı lıp 
gizlice birbirlerine : Dost olal ım, birbirimize kar şı  doğ ru davranal ım. 
Durumumuzu da gizli tutal ım dediler. Bunlar: Luey o ğ lu Kal) oğ lu 
Murre o ğ lu Kilab o ğ lu Kusay oğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed oğ lu Nevfel 
oğ lu Varaka, Huzeyme o ğ lu Esed oğ lu Düdan o ğ lu Ganm o ğ lu Kebir 
oğ lu Murre oğ lu Sabire oğ lu Ya'mer oğ lu Riab oğ lu Cah ş  oğ lu Ubey-
dullah -ki bunun annesi Abdülmuttalib'in k ızı  Umeyme'dir-, Kusay 
oğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed oğ lu Huveyris o ğ lu Osman ile Luey oğ lu 
Kaab oğ lu Adiy oğ lu Rizah o ğ lu Riyah oğ lu Kurt (-1,,;) oğ lu Abdul-
lah oğ lu Abdüluzza o ğ lu Nufeyl oğ lu Amr oğ lu Zeyd'dirler. Bu dört 

238 kiş i bir araya gelip birbirlerine : // Bilmeliyiz ki kavmimizin benimsedi ğ i 
din doğ ru bir din değ ildir. Onlar, dedeleri Hz. İ brahim'in dininden ayr ı l-
dı lar. Çevresinde döndü ğümüz bu ta ş  parças ı  nedir? O, ne duyar, ne 
görür ne de bir kimseye bir zarar ı  veya faydas ı  dokunabilir Bakın ar-
kada ş lar kendimize bir din arayal ım. Yoksa Tanr ıya and olsunki be-
nimsediğ imiz şu din doğ ru bir din değ ildir, dediler. Bundan sonra Hz. 
İbrahim'in dini olan Haniflik dinini aramak üzere ba şka ba şka memle-
ketlere da ğı ld ı lar. 

Nevfel o ğ lu Varaka ise H ıristiyanl ık"! benimsedi. H ıristiyanlardan 
aldığı  kitaplara merak sard ırdı  ve böylece ehl-i kitab ın bilgilerini elde 
etmiş  oldu. 

Cah ş  oğ lu Ubeydullah ise, tereddüt içinde kald ı . Sonunda müslü-
man oldu ve müslümanlarla birlikte Habe ş istana göç etti. Bu göç s ı ra-
sında yanında, müslüman olan karı sı  Ebu Süfyan k ızı  Ummu Habibe 
de vard ı . Ubeydullah Habe ş istana var ınca Hıristiyan olup müslüman-
lıktan ayr ı ldı . Sonunda orada H ıristiyan olarak öldü. 

İ bn-i İ shak der ki: Zübeyr o ğ lu Ca'fer o ğ lu Muhammed bana şun-
ları  anlatt ı : Cah ş  oğ lu Ubeydullah Hıristiyan olduktan sonra Tanr ı  
elçisinin Habe ş istanda bulunan arkada ş larını n yanından geçtiğ i zaman-
larda "Biz gözlerimizi açt ı k. Siz hala gözlerinizi açmak için k ırpış tırı -
yorsunuz fakat ışığı  göremiyorsunuz" dermi ş . Ubeydullah bu sözü ile: 
Biz hakikat ı  gördük, siz görmek istiyorsunuz henüz göremediniz demek 
istemi ş tir." 

İbn-i İ shak der ki: Ubeydullah öldükten sonra Tanr ı  elçisi onun 
karı sı  olan Harb oğ lu Ebu Sufyan' ın kızı  Ummu Habibe ile evlendi. 

59 Burada arap diline ait ve konu ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklaması  çevrilmemi ş tir. 
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İbn-i İ shak der ki: Hüseyin o ğ lu Ali o ğ lu Muhammed bana ş un-
ları  anlatt ı : Tanrı  elçisi Ummu Habibeyi almak üzere Neca ş iye, Umey-
ye oğ lu Amr Damrryi yollad ı . Amr, Ummu Habibeyi Neca şrden istedi. 
Necaş i Ummu Habibe'nin nikah ını  kıydı  ve Tanrı  elçisi yerine ona 400 
dinar kalıng ) verdi. Ali o ğ lu Muhammed der ki: Mervan o ğ lu 
Abdülmelik'in, kad ınların kalingmın en çok 400 dinar olmas ını  karar-
la ş t ırmış  olmas ı  Ummu Habibe'nin kal ıngı nın 400 dinar olu şundan 
dolayı  olsa gerektir. // 239 

Ummu Habibe'yi Tanr ı  elçisine e ş  olarak veren kimse As o ğ lu 
Said oğ lu Halid idi. 

İ bn-i İ shak der ki: Huveylis o ğ lu Osman ise, Bizans imparato-
runun yanına gidip H ıristiyan dinine girdi ve imparatorun yan ında iyi 
bir mevkiye yükseldi. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: Huveyrlis o ğ lu Osman'ın Bizans imparato-
ru yanında kal ışı  hakkında uzun br hikaye vard ır. Ficar sava şı  konu-
sunda ileri sürdüğüm ş eylerden dolayı  bu hikayeyi de anlatm ıyacağı m. 

İ bn-i İshak der ki: Nufeyl o ğ lu Amr oğ lu Zeyd ise ne Yahudiliğ e 
ne de H ıristiyanlığ a girmedi. Böyle olmakla beraber kavminin dinin-
den ayrı ldı , putlara tapmad ı , murdar kan ve putlara kurban edilen hay- 
vanların etini yemedi. // K ızların diri diri gömülmesi adetinin doğru ol- 240 
madığı nı  söyledi. "Ben Hz. İbrahim'in Tanr ı sına tap ıyorum" diye söy-
lüyordu. Kavminin benimsediğ i dinin kusurlar ı nı  yüzlerine vururdu. 

Hz. Ebu Bekir'in kızı  Esma'nı n torunu Hi şam, nenesi Esma'dan 
naklen babas ı  Urve'den bana şunları  anlatt ı . 

İbn-i İ shak der ki: Babas ı  yoluyla onun annesi Ebu Bekir k ızı  
Esma (Tanr ı  ikisinden de razı  olsun) dan, Urve o ğ lu Hi şam bana şun-
ları  anlattı : Ben Nufeyl o ğ lu Amr oğ lu Zeyd'i çok ihtiyar bulundu ğu 
bir sırada s ırtını  Kabe duvarına dayamış  olduğu halde dururken gör-
düm. O "Ey Kurey ş liler ! Amr oğ lu Zeyd'in can ı  elinde bulunan Tanr ı  
ya and içerim ki benden ba şka hiç biriniz Hz. İ brahim'in dininde değ il-
siniz" demi ş , "Ey Tanrım! Sana ne şekilde ibadet edilmesini istediğ ini 
bilsem o ş ekilde ibadet ederdim, ama bunu bilmiyorum" diye ilave et-
mi ş , sonra da elini yere koyup avucunun içine secde etti. 

İ bn-i İ shak der ki: bana anlat ı ldı  ki Zeyd'in oğ lu, Nufeyl oğ lu Amr 
oğ lu Zeyd oğ lu Said ile amcas ı  oğ lu olan Ömer b. Hattab Tanr ı  elçisine 
gelip ona "Amr oğ lu Zeyd adı na, kendisini ba ğış lamas ı  için Tanrıdan af 
dileyebilir miyiz ?" diye sormu ş lar, Tanrı  elçisi de onlara "Evet, dile- 

143 



yebilirsiniz. Çünkü o kendi ba şı na doğ ru bir dine inanmış  olarak ha şr 
241 olunacakt ır" buyurmu ş tur.// 

Nufeyl o ğ lu Amr oğ lu Zeyd , kavminin inand ığı  dinden ayr ı lmış  
ve bu uğurda kavminin kendisine yapt ığı  i ş ler hakkında şu ş iiri söyle-
mi ş tir : "Yollar ayr ı ld ıktan sonra ben bir Tanr ıya mı  yoksa bin Tanr ıya 
mı  inanaca ğı m. Lât ile Uzza'dan yüz çevirdim. Zaten sab ırlı  bir adam 
da böyle yapar. Uzza ile onun iki k ızına inanmam. Amr boyunun iki 
putunu da ziyaret etmem. Hübel'e de inanmam. Halbuki o, eski za-
manda henüz akl ım ermediğ i sıralarda bizim Tanr ımız idi. Gecelerle 
gündüzlerin geçi ş inde aklı  ba şı nda olan bir kimsenin fark edece ğ i, 
hayret edilecek nice hikmetler vard ır. Ben de hayret ettim. Tanr ı , 
i ş leri güçleri fenal ık olan bir çok kimseleri yok etti. Baz ı  kimselerin yüzü 
suyu hürmetine ba şkalarını  ya şatt ı  ve böylece bunlar ın çocukları  yeti-
ş ip büyüdü. Bir zaman olur ki zay ıflamış  bir insan yeniden s ıhhat kaza- 

242 nıp üzerine çiğ  dü şmüş  ağaç dalı  gibi canlamr.// Ben, o ba ğış layıcı  
Tanrı  suçlar ımı  ba ğış lasın diye esirgeyici Tanr ıma tap ıyorum. Tanr ı -
nı zın dinine sımsıkı  sarı lın. Zira ona ba ğ lı  kaldığı nı z müddetçe ziyan 
etmezsiniz. Inanan kimselerin oturaca ğı  yer cennet, kâfirlerin oturaca ğı  
yer ise gürül gürül yanan cehennemdir. Kâfirler için hayatta yüz karas ı  
vard ır. Öldükten sonra da onlar dayanam ıyacakları  ş eylerle kar şı la ş a-
caklardır." Gene Nufeyl o ğ lu Amr oğ lu Zeyd bu konuda şu beyitleri 
söylemiş -İ bn-i Hi ş am diyor ki : Bu beyitler Ebu's-Salt o ğ lu Umeyye'nin 
olup onun bir kasidesinde geçmektedir. Ancak ilk iki beyit ve sonuncu 
beyit Umeyye'nin de ğ ildir. Birinci beyitin ikinci m ısrağı  İbn-i İ shak'- 
dan değ il de ba ş ka birinden rivayet edilmi ş tir-: "Övgümü ve zaman ı n 
sonuna kalacak olan düzgün sözlerimi Tanr ıya sunuyorum. O Tanrı  
ki ne onun üstünde ne de onun ayar ına yakın ba şka bir Tanrı  yoktur. 
Ey insan oğ lu ölümün sonucunu ak ı ldan çıkarma. Sen yapt ığı n şeyleri 
Tanrı dan saklıyamazs ın. Sakın Tanrıya ortak ko ş ma. Apaçık doğ ru 
yol önünde besbellidir. Tanr ım beni esirge. Sen Tanr ımsın. Cinlerin 
ümidi sende, benim ümidim de sendedir. Ey Tanr ım! Tanrı  olarak seni 
tanıdım. Artık bundan sonra senden ba şka ikinci bir Tanr ıya inanmı - 

243 yaca ğı m.// Ben, kendisine dua edenlerin duas ını  duyan Tanr ı ya inan ı -
rım. Duay ı  duymayan bir tanr ıya (putlara) asla inanmam. Bir ba ğış  
ve rahmet olarak Hz. Musa'ya bir elçi melek gönderen sensin. O melek 
yoluyla ona dedinki: Ey Musa! Harunla birlikte gidip şu zalim Firavu-
nu Tanrıya inanmaya ça ğı rın. Ona: Şu yer yüzünü yap ıp direksiz olarak 
durduran sen misin? Ş u gök kubbeyi direksiz çatan sen misin? e ğ er sen 
isen ne iyi bir ustas ın. Geceleyin o gök yüzünü ayd ınlatan ve bu suretle 
halka yol gösteren sen misin? Do ğduğunda ışığı nın üzerine dü ş tüğü 
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her şeyi aydı nlatan güne ş i her sabah do ğduran kimdir? Meyveliri, 
sebzeleri tab taze yeti şen tohumlar ı  toprakta filizlendiren ve bunlar ı n 
üzerinde yeniden tohum yaratan kimdir ? Bütün bunlarda akl ı  ba şı nda 
olan kimse için (Tanrımn varl ığı nı  gösteren) nice deliller vard ır, deyin. 
Ey Tanrım! Yunus balığı nız karn ında günlerce kalan Yunus Peygam-
beri bir bağış lama eseri olarak kurtaran sensin. Ey Tanr ım! Senin 
adınla dua ediyorum; sen de bağış lıyorsun. Gene suçlar ım çoğalıyor.// 244 
Ey kulların Tanrı sı  bana bağış ta bulun, beni esirge, çocuklar ımı  artı r ve 
malıma bereket kat." 

Gene Amr oğ lu Zeyd , kar ı sı  Hadrami kızı  Safiyye'ye sitem ede-
rek ş u beyitleri söylemi ş : 

İbn-i Hi şam diyor ki: Hadramrnin künyesi: Ekber o ğ lu İmad oğ -
lu Abdullah olup kendisi Sadif boyundand ır. Sadif'in künyesi de Malik 
oğ lu Amr olup kendisi Kindi o ğ lu Eş res oğ lu Sektin boyundand ır. 
Kindi yerine Kinde de denilip bunun soy kütü ğü ş öyledir : Sebe' 
oğ lu Kehlân oğ lu Zeyd oğ lu Arib oğ lu Amr oğ lu Mihsa' oğ lu Zeyd 
oğ lu Uded oğ lu Murre o ğ lu Haris oğ lu Adiy oğ lu Afir oğ lu Merda' 
oğ lu Sevr oğ lu Kinde. Bu soy kütüğünde şu değ iş iklik de söylenir: 
Sebe' o ğ lu Kehlân oğ lu Zeyd oğ lu Malik oğ lu Merda'. 

İ bn-i İ shak der ki: Amr o ğ lu Zeyd, Hz. İ brahim (S. A S) dini olan 
Hanifliğ i aramak üzere Mekkeden ç ıkıp yer yüzünde gezip dola şmayı  
kararla ş tırmış tı . Karı sı  Hadrami kızı  Safiyye onu her defas ında Mekke 
den çıkmak için haz ırlanmış  gördüğünde gidip Nufeyl oğ lu Haddab'a 
haber verirmi ş . Nufeyl oğ lu Haddab Zeyd'in amcas ı  oğ lu ve aynı  za-
manda anabir karde ş i olup kavminin dininden ayr ı ldığı  için Zeyd'e 
sitem edermi ş . Haddab Zeyd'i Safiyye'nin kontrolu alt ına bırakıp 
Safiyye'ye "Zeyd'in Mekkeden ç ıkmaya kalktığı m görür görmez bana 
haber ver" demi ş . Bunun için de Amr o ğ lu Zeyd karı sına sitem ederek 
yukarıda zikri geçen şu beyitleri söylemi ş tir: "Ey Safiyye! Beni hor gör-
me. Horlukla benim hiç bir ilgim yok. Ben horluğa dü ş eceğ imden 
korktuğum zaman çabucak çekip giderim. // Ben hükümdarlar ın kapı -  245 
larına vurup yanlar ına girerim, ı ssız çölleri a şı p geçerim. Aram ızdaki 
bağ ları  kolayca kopar ırım ha. Horluğu ancak derisi yüzülen yaban 
e ş eğ i kabul eder. Bununla beraber o bile, kesildikten sonra bö ğ ür-
lerini yere çarpmakla, hay ı r ben horluğu kabul etmem demek ister. 
Anabir karde ş im, sonra amcam ın oğ lu olan kimsenin sitemli sözleri 
de pek ho şuma gitmiyor. O, kötü sözlerle bana sitem etti ğ i zaman ken-
disine cevap vermem. Bu durumda beni üzer. Ama istesem onu sus-
turacak cevaplar verebilirdim." 
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İ bn-i İ shak der ki : Nufeyl o ğ lu Amr oğ lu Zeyd'in yakınlarından 
naklen bana şunlar anlat ı ld ı : Zeyd mabedin içinde Kâbeye yöneldi ğ i 
zaman ş öyle dermiş  : Ey Tanrım! Ibadet ederek ve boyun e ğerek te-
miz niyetle sana geldim. Hz. İbrahim'in K ıbleye yönelerek ayakta 
durup s ığı ndığı  Tanrıya ben de sığı ndım der sonra "Ey Tanr ım! Sana 
kar şı  boynum büküktür. Üzerime ne yüklesen katlan ı rım. Ben kibiri 
değ il iyiliğ i arıyorum. Güne ş in altı nda yürüyen, gölgede uyuyanla bir 

246 olamaz" diye ilave edermi ş . // 
İbn-i Hiş am diyor ki: Zeyd'in geçen son sözleri "iyilik daha geç 

unutulur. Kibir ise çabuk unutulur. Güne ş te yürüyen kimse ile gölgede 
uyuyan bir olamaz" ş eklinde de söylenir. Yezid'in geçen sözlerindeki 
"Kâbeye yönelerek" sözü baz ı  bilgi sahipleri yoluyla rivayet edilmi ş -
tir. 

İbn-i İ shak der ki : Nufeyl o ğ lu Amr oğ lu Zeyd gene bu konuda şu 
beyitleri söylemi ş tir : "Üzerinde a ğı r kayalar ta şı yan yer yüzünün inan-
dığı  Tanrıya inandım. O Tanrı  yer yüzünü dümdüz edip su üstünde dur-
durduğunu görünce üzerine da ğ ları  koydu. Tatlı  su ta şı yan bulutlar ın 
inandığı  Tanrıya inandım. O bulutlar bir şehre yöneltildiğ i zaman bo-
yun eğ ip gider ve bardaktan bo ş anırcasına oraya ya ğmur yağ d ırır." 

Hattab, Zeyd'e eziyet edip onu Mekkenin üst taraf ına çekilmek 
zorunda b ırakmış tı . Zeyd, Mekkenin kar şı sında bulunan H ıra dağı na 
çekildi. Hattab, Zeyd'i gözetlemek için Kurey ş  kabilesinin bazı  gençleri 
ile baz ı  külhanbeylerini görevlendirip onlara "Zeyd'i Mekkeye sokma-
yını z" diye tembih etti. Bu sebeple Zeyd , ancak gizli olarak Mekkeye 
giriyordu. Kendisini gözetlemekle görevlendirilen gençler onun Mek-
keye girdiğ ini öğ renince hemen Hattab'a haber verir ve onu yeniden 
Mekkeden çıkarır, üstelik eziyette ederlerdi. Bunlar Zeyd Kurey ş lileri 
dinlerinden ayartmas ın ve bir kimse dininden ayrı lıp ona uymas ın 
diye ona kar şı  böyle sert davran ıyorlard ı . Bunun üzerine Zeyd, kavmin-
den kendisine tecavüz edenlere, kutlu bölge halk ından olduğunu hatır-
latarak şu mı sraları  söylemiş tir : "Ey Tanr ım! Ben kutlu olmayan böl-
geden değ il kutlu bölge halk ındanım. Evim de herkes tarafından bili-
nen Safa tepesi yan ında, kutlu bölgenin ta ortas ında bulunmaktad ır." 

Sonunda Zeyd, Hz. İ brahim (A. S.) in dinini bulmak üzere Mekke-
den çıkıp gitti. Zeyd H ıristiyan papaslar ı  ile Yahudi hahamlar ına sora 
sora giderek Musul ve Cezire bölgelerine geldi. Oralar ı  gezdikten sonra 
Suriyeye var ıp oray ı  da gezip dola ş tı , sonunda Belka bölgesinde bir 
tepede bar ınan bir papas ın yanına geldi. Dediklerine göre papas, H ı - 

247 ristiyanlar ın en büyük bilgini imi ş . // Zeyd papasdan Hz. İbrahim'in 
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dini olan Hanifliğ i sordu. Papas ona : sen öyle bir din ar ıyorsun ki, 
bu zamanda onu sana bildirecek bir kimseyi bulamazs ın. Ancak çıkıp 
geldiğ in memleketinde ortaya ç ıkacak olan bir Peygamberin gelmesi 
zamanı  yakla ş tı . Bu peygamber, Hz. İbrahim'in dini olan Haniflik ile 
gönderilecektir. Sen gene o memlekete git. Zira bu Peygamber bu gün-
lerde gelecektir. Art ı k onun ortaya ç ıkışı  zaman ı  çok yakı ndır. Zeyd 
daha önce Yahudilik ile H ıristiyanlığı  incelemiş , fakat bu iki dinde de 
kendisini tatmin edecek bir şey bulamamış t ı . Bunun için ş imdi papasın 
kendisine söylediklerini duyar duymaz Mekkeye dönmek üzere çabucak 
yola çıktı . Yolda Lahm kabilesinin yurdunun ortalar ına vardığı nda bu 
kabile halk ı  kendisine sald ı rıp öldürdüler. Bunun üzerine Esed o ğ lu 
Nevfel oğ lu Varaka , Zeyd'in arkas ından ağ lıyarak şu beyitleri söyledi: 
"Ey Amr'in oğ lu! Doğ ru yolu buldun, yükseldin, böylece gürül gürül 
yanan bir ate ş  tand ırında yanmaktan kurtuldun. Ş öyle ki, benzeri ol-
mayan bir Tanrıya inandın. Tanr ı  yerine tap ı lan putlar ı  olduklar ı  gibi 
bırakt ın, istediğ in dini buldun. Tanr ıyı  bir tan ımaktan hiç ş aşmadın. 
Bunun için ş imdi sen iyi bir yurtta bar ınıp orada sayg ı  içinde içip e ğ len-
mektesin. Orada, Tanr ının sevgilisi (İbrahim Peygamber) ile bulu şur-
sun. Sen halk arasında durup k ırıcı  ve cehenneme gidecek cinsten 
bir kimse değ ildin. Eh, insan yetmi ş  kat yerin alt ında bile olsa Tanr ının 
rahmeti ona ula şı r." 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu ş iirin ilk iki beyiti ile son beyiti şair 
Ebu's-Salt o ğ lu Umueyye'ye atfedilip, onun bir kaidesinde geçmek-
tedir. Bu ş iirde geçen "Tanr ı  yerine tap ı lan putlar" sözü de İ bn-i İ shak 
tarafı ndan de ğ il ba ş ka biri tarafı ndan rivayet edilmi ştir. // 248 

İncil'de Hazreti Muhammed'e Ait İş aretler 

İbn-i İshak der ki: Meryem o ğ lu İ sa'nın, kendisine Tanr ı  tarafı n-
dan gönderilen İncil'de zikretti ğ i Tanrı  elçisinin s ıfatı , onun kutsal 
kitab ından İncil'i ayı rıp yazan Yuhanna'n ın Tanrı  elçisi hakk ında tesbit 
ettiğ i ş eyler bana ula ş tı . İ sa ( İ ncil'de) ş öyle demi ş : Beni sevmeyen, 
Tanrıyı  da sevmemi ş  olur. Ben onların kat ında benden önce kimsenin 
yapmadığı  i ş leri yapmasayd ım onlar ın hiç bir suçları  olmazd ı ; ama 
onlar ş imdiden şı marıp bana ve Tanr ıya üstün geleceklerini sand ı lar, 
fakat ilahi kanunda söz muhakkak yerine gelecektir. Onlar beni haks ız 
olarak sevmediler. Tanr ı nın göndereceğ i Munhamenna ve gene Tanr ı  
tarafından gelen Ruhulkudus gelseydi o bana tan ıklık ederdi. Siz de 
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ederdiniz; çünkü eskiden beri benimle beraberdiniz." Bunlar ı  size 
söyledim ki sonra ş ikayet etmiyesiniz." 

Burada geçen Munhamenna, Süryanicede Muhammed (Hamd 
edilmiş  = övülmü ş) manas ına gelmektedir. Bunun Rumca kar şı lığı  

249 	Baraklitus'tur.// 

Tanr ı  Elçisinin (S. A. S) Peygamber Olarak 
Yollanışı  

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi Muhammed (S.A.S.) 40 ya şı na geldi-
ğ inde Yüce Tanr ı  onu bütün insanlara bir rahmet ve müjdeleyici olarak 
yolladı . Kutlu ve Yüce Tanr ı  Muhammed'den önce gönderdi ğ i her Pey-
gambere, kendilerine inan ılaca ğı nı , tasdik edileceğ ini ve muhaliflerine 
karşı  yard ım edileceğ ini söz vermi ş ti. Buna kar şı lık onlardan, kendilerine 
inanacak ve tasdik edecek herkese dinlerini ula ş tırmaya söz almış tı . 
Bu Peygamberler üzerlerine dü şen hak ve ödevleri yerine getirdiler. Yü-
ce Tanrı  bu konuda Muhammed'e (S.A.S.) ş öyle diyor: "Hani Tanr ı  Pey-
gamberlerden söz alm ış , onlara: Size kitap ve hikmet verdim; bu ver-
diğ im kitapları  tasdik eden bir Peygamber gelince ona muhakkak ina-
nıp kendisine yard ım edeceksiniz, bunu kabul edip size verdi ğ im 
ağı r ödevi üzerinize al ır misiniz? demi ş , onlar da, evet kabul ederiz 
demiş ler. Bunun üzerine Tanr ı  onlara: Öyle ise (birbirinize) tan ıklı k 
edin, ben de sizinle beraber tan ıklık ederim, buyurmu ş tu." (III, 81) 
Böylece Tanr ı  bütün Peygamberlerden, kendilerine inan ı lmak ve kar şı  
gelenlere kar şı  yard ım edilerek, söz almış tır. Peygamberler de iki kitap 
halkından (Tevrat'a ve İncil'e inananlar) kendilerine inan ıp sözlerini 
doğ rulayanlara dinlerini bildirdiler. 

İ bn-i İ shak der ki: Zubeyr o ğ lu Urve yoluyla Ay şe'den (R.A.) 
naklen Zuhri şunları  anlattı : Tanrı  kulları na Muhammed yoluyla iyilik 
ve rahmet etmek istedi ğ i zaman, Peygamberlikten Tanr ı  elçisine ilk 
verilen ş ey doğ ru dü ş  (rüya) idi. O zamanlarda Tanr ı  elçisinin uykusun- 

250 da gördüğü her dü ş  güne ş  doğ ar gibi doğ ru çıkard ı . //Ay şe sözüne devam 
ederek o zaman Tanr ı  kendisine yaln ı z kalmay ı  da sevdirdi; bunun için 
o yalnız kalmayı  herşeyden çok seviyordu, demi ş . 

İbn-i İ shak der ki : Bilgi sahiplerinden naklen haberleri hat ırında 
iyi tutan bir kimse olan Câriye o ğ lu Ala' oğ lu Ebu Süfyan oğ lu Abdul- 

60 Yuhanna İ ncili bab XV ayet 23-26. Burada 26 nc ı  ayette geçen Munhamenna veya 
Yunancas ındaki Baraklitus kelimesi tesellici diye tercüme edilmi ş . 

61 Yuhanna İ ncil'i bab XVI ayet 1. 
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lah oğ lu Abdülmelik Sakafi bana şunları  anlattı : Tanr ı  Muhammed'e 
üstünlük mertebesini vermek isteyip kendisini Peygamberlikle görev-
lendirdiğ inde Tanrı  elçisi (A. S.) baz ı  iş leri için evinden çı kıp şehirden 
uzaklaşı p Mekke dağ larının aras ına ve ovalar ının ekinliklerine dalard ı . 
Buralarda Tanr ı  elçisinin (A. S.) ras geldi ğ i her ta ş  ve ağ aç kendisine 
"Ey Tanrı  elçisi sana selâm olsun derdi. Bunu duyan Tanr ı  elçisi 
(A. S.) etrafına, sağı na, soluna ve arkas ı na bak ınır fakat a ğ aç ve ta ş -
lardan ba şka bir ş ey görmezdi. Tanr ı  elçisi, doğ ru dü ş  göre göre ve bun-
ları  duya duya epey bir zaman geçti. Sonunda Ramazan ay ında H ıra 
dağı nda (bir mağarada) bulundu ğu bir sırada Cebrail (A.S.) ona, Tan-
rı nın üstünlük payesi olan Peygamberli ğ i bildirdi.// 

İ bn-i İ shak der ki: Zübeyr ailesinin kölesi olan Keysan o ğ lu Vehb 
bana şunları  anlatt ı : Abdullah İbn-i Zübeyr'in Katade o ğ lu Umeyr 
oğ lu Ubeyd Leysrye "Ey Abdullah! Anlat bakay ım Tanrı  elçisine 
(A.S.) Cebrail (A.S.) yoluyla Peygamberlik geldi ğ i zaman bu i şin ba ş -
langıcı  nası l olmu ş  ?" dediğ ini iş ittim. Ben haz ır bulunduğum halde 
Ubeyd, Abdullah İbn-i Zübeyr ile onun yan ında bulunanlara anlatarak 
söze ba ş ladı : "Tanr ı  elçisi her yı l bir ay müddetle H ıra da ğı nda inzi-
vaya çekilirdi Bu adet Kurey ş  kabilesinin cahiliye devrinde annmak 
ve Tanrıya yakla şmak için ba ş  vurduğu bir adetti. 62" 

İbn-i İshak der ki: Kurey ş in bu adetini anarak Ebu Talib şu beyiti 
söylemiş tir: "Sevr da ğı na, Sebir da ğı n yerine oturtana ve H ıra dağı na 
çıkıp inene and içerim ki" 

İbn-i Hi şam diyor ki:" Ebu Talib'in bu beyiti onun bir kaside-
sinden alınmış tır ki sırası  gelince bu kasideyi in şaallah zikredeceğ iz.// 252 

İbn-i Hi ş am diyor ki:" 

İbn-i İ shak der ki: Keysan o ğ lu Vehb de şunları  anlatt ı : Ubeyd 
sözlerine devam ederek ş öyle dedi: Tanr ı  elçisi (A.S.) her y ı l o ayda in-
zivaya çekilir kendisine gelen yoksullara yemek yedirirdi. Tanr ı  elçisi 
(S.A.S.) yalnızlığ a çekilme süresi olan bu ayı  geçirip dağdan iner, ini-
ş inde 

 
 evine gitmeden önce ilk yaptığı  iş  Kâbeye gidip onun etrafı nda 7 

defa veya daha az yahut daha fazla dola şmak olurdu. Sonra evine gi-
derdi. Muhammed'in Tanr ı  tarafı ndan gönderildiğ i yı lda Tannmn ona 

62 Burada Arap diline ait ve metinle ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı çevrilmemiş - 

63 Burada Arap diline ait ve metinle ilgisi olmayan bir dil aç ı klaması  çevrilmemi ş - 

64 Burada Arap diline ait ve metinle ilgisi olmayan bir dil aç ıklaması  çevrilmemiş - 

251 

tir. 

tir. 

tir. 
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üstünlük payesini vermek istedi ğ i ay -ki bu ay Ramazan ay ıdır- gelip 
çatınca Tanr ı  elçisi (S.A.S.) herzaman yapt ığı  gibi bu defa da ailesiyle 
birlikte H ıra dağı nda yalnızlığ a çekildi. Tanr ının Muhammed'i Peygam- 
berlikle üstün kı ldığı  ve bütün kullara merhamet etti ğ i gece gelince Ceb- 
rail (A.S.) Yüce Tanr ının emriyle ona geldi. Tanr ı  elçisi ş öyle der: 
Uyuyordum, elinde atlas bir kab içinde bir kitab oldu ğu halde Cebrail 
bana geldi : "Oku" dedi. Ben: "Ne okuyarm" dedim O zaman Ceb- 
rail elindeki kitabla göksüme çöktü. (Bu anda) o kadar bunald ımki 
ölüyorum sandım. Sonra beni b ı rak ıp (tekrar) "Oku" dedi. Ben ona "ne 
okuyarm" dedim. O zaman Cebrail elindeki kitapla göksüme çöktü 
o kadar bunald ımki ölüyorum sandım. Sonra beni b ırakı p (gene) "Oku" 
dedi. Ben ona "ne okuyarm" dedim O zaman Cebrail (üçüncü defa) 
elindeki kitapla göksüme çöktü, o kadar bunald ım ki ölüyorum san- 

253 dım. Sonra beni b ırakıp "Oku" dedi. // Ben ona "ne okuyarm" 
dedim. Cebrail göksüme çökmesin diye her defas ında ona "ne okuya- 
yım" diye soruyordum. Sonunda o bana şunları  oku dedi: "Yaratan 
Tanrı nın adıyla oku; O Tanr ı  ki insan ı  bir atm ıktan yaratm ış tır. En 
üstün olan Tanrın adına oku; O Tanrı  ki kalemle (yazmay ı  öğ retmi ş ) 
insana bilmediğ ini belletmi ş tir." (XCVII, 1-5). Ben bunlar ı  (ayetleri) 
okudum. Sonra Cebrail beni b ırakıp gitti. Ben uykudan uyand ım, oku- 
duğum ayetler sanki kalbime yaz ılmış  gibi hatırımda kalmış tı . Bulun- 
duğum mağaradan ç ıktım, dağı n ortalar ı na geldiğ im zaman gökten 
gelen bir ses i ş ittim; bu ses bana: "Ey Muhammed! Sen Tanr ı  elçisisin, 
ben de Cebrailim" diyordu. Ben ba şı mı  gök yüzüne kald ırıp baktım 
Cebraili, ayaklar ını  gök yüzünün ufuklar ına germi ş  bir adam şeklinde 
gördüm. O bana hala "Ey Muhammed! Sen Tanr ı  elçisisin ben de Ceb- 
railim" diyordu. Ben durup ona bakt ım. Ne bir ad ım ileri ne de bir ad ım 
geri gidebiliyordum. Gözlerimi , gök yüzünde gezdirmekle ondan ay ı r- 
mağ a çalışı yor fakat nereye baksam onu hep o şekilde görüyordum. 
Ne ileriye bir ad ım ne geriye bir ad ım atmadan orada donup kald ım 
Sonunda Hatice beni aramak üzere adamlar ı nı  yollamış  ; bu adamlar 
beni arayarak Mekke'nin üst taraf ı na kadar gidip tekrar Hatice'nin 
yanına dönmü ş ler. Ben hala ayn ı  yerde duruyordum. Sonunda Cebrail 
beni bırakı p gitti. Bundan sonra ben kar ımın yanına gelip onun kuca- 
ğı na oturarak sımsı kı  sarı ldım. O bana : "Ey Ebu'l-Kas ım! Nerede idin? 
Tanrı ya and içerim ki seni aramak üzere arkandan adamlanm ı  yol- 
ladı m, bunlar seni araya araya Mekkeye kadar gidip geldiler" dedi. 
Bunun üzerine ben ona gördüklerimi anlatt ı m. O zaman Hatice bana 
"Ey amcam o ğ lu sana müjde olsun. Bu i ş de diren. Hatice'nin can ı  elin- 
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de bulunan Tanr ıya and olsun ki senin bu milletin Peygamberi olaca ğı nı  
umuyorum" dedi. // 254 

Sonra Hatice kalk ıp üstünü ba şı nı  düzelti ve amcas ı  oğ lu olan Ku-
say oğ lu Abdüluzza oğ lu Esed oğ lu Nevfel o ğ lu Varaka'n ın yanına git-
ti. Varaka daha önce H ıristiyanlığı  kabul etmi ş  din kitaplar ını  okumu ş , 
Tevrat ve İncil'i bilir kimselerin sözlerini i ş itmiş ti. Hatice ona, Tanr ı  
elçisinin (S.A.S.), görüp i ş ittiğ ini kendisine anlatt ığı  şeyleri nakletti. 
Bunun üzerine Nevfel o ğ lu Varaka Hatice'ye "kutlu olsun, kutlu olsun. 
Varaka'n ın canı  elinde bulunan Tanr ıya and olsun ki ey Hatice bana an-
lattıkları n doğ ru ise Muhammed'e gelen, evvelce Musa Peygambere gel-
miş  olan elçi Melek (Namus- ı  Ekber) olmal ıdır; Muhammed de bu mil-
letin Peygamberi olacakt ır. Ona söyle : bu i ş te dirensin" dedi. 

Bundan sonra Hatice, Tanr ı  elçisi (A.S.) nin yan ına dönüp Nevfel 
oğ lu Varaka'n ın söylediklerini anlatt ı . Tanrı  elçisi (S.A.S.) inziva süre-
sini bitirip Mekkeye döndü ğünde her zaman yapt ığı  gibi hareket etti. 
Önce Kâbeye gidip tavaf etti, Kâbeyi tavaf ederken, Nevfel o ğ lu Vara-
ka ona raslayıp "Ey karde ş imin oğ lu! Gel bakalım şu görüp i ş ittiklerini 
bana da anlat" dedi. Bunun üzerine Tanr ı  elçisi (S.A.S.) görüp i ş it-
tiklerini ona anlatt ı . Bunları  dinleyen Varaka Muhamined'e "Varaka-
nı n canı  elinde bulunan Tanr ıya and olsunki sen bu milletin Peygam-
berisin. Sana gelen Melek daha önce Musa Peygambere gelmi ş  olan elçi 
melek (Namus- ı  Ekber) dir. Sana yalanc ı sın diyecekler, eziyet edecek-
ler, yerinden yurdundan ç ıkaracaklar ve seninle dö ğüş ecekler. O güne 
kadar ya şarsam Tanr ıya öyle yard ım ederim ki" diyerek uzanarak Mu-
hammed'in ba şı ndan öptü. Bundan sonra Tanr ı  elçisi (S.A.S.) evine 
döndü. 

İbn-i İ shak der ki: Zübeyr ailesinin kölesi olan Ebu Hakim o ğ lu 
İsmail, Hatice (R.A.) yoluyle kendisine şunların anlat ıldığı nı  bana 
söyledi : // 255 

Hatice Tanrı  elçisine (S.A.S.) "Ey Amcam o ğ lu! Şu sana gelen 
melek bir daha gelirse bana haber verebilir misin ?" demi ş . Tanrı  elçisi 
ona: "Evet haber verebilirim" demi ş . Hatice ona: "Öyle ise bir daha 
sana geldiğ i zaman bana haber ver" demi ş . Çok geçmeden Cebrail 
(A.S) her defas ında yaptığı  gibi gene ona gelmi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) Ha-
tice'ye dönüp "ey Hatice ! İş te Cebrail geldi" demi ş . Hatice ona "ey am-
cam o ğ lu kalk da sol dizimin üstüne otur" demi ş . Bunun üzerine Tanr ı  
elçisi (S.A.S.) kalk ı p Hatice'nin sol dizinin üstüne oturmu ş . O zaman 
Hatice ona "Onu görüyor musun ?" diye sormu ş , Tanrı  elçisi "evet gö-
yorum" demi ş . Hatice ona "öyle ise kalk sa ğ  dizimin üstüne otur" 
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demiş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) kalkıp Hatice'nin sağ  dizinin üstüne otur-
mu ş . O zaman Hatice ona " ş imdi de onu görüyormusun ? diye sormu ş . 
Tanrı  elçisi "evet görüyorum" demi ş . Hatice ona "Peki öyleyse kalk ku-
cağı ma otur" demi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) kalk ıp Hatice'nin kuca ğı na 
oturmuş . Hatice ona "hala onu görüyor musun ?" diye sormu ş  o da 
"evet görüyorum" demi ş . O zaman Hatice, kuca ğı nda Tanrı  elçisi 
(S.A.S.) oturmu ş  bulunduğu halde yüzünü aç ıp peçesini indirmi ş  ve 
Muhammed'e "nas ı l hala onu görüyor musun ?" diye sormu ş  o da "ha-
yır, art ı k görmüyorum" demi ş . Bunun üzerine Hatice Muhammed'e 
"ey amcam o ğ lu! Müjde olsun. Bu i ş te diren, Tanr ıya and olsun ki 
bu bir melektir, şeytan olamaz" demi ş . 

İbn-i İ shak der ki: Ben bu sözleri Hasan o ğ lu Abdullah'a anlatt ım. 
O da bana dedi ki: "Ben annem olan Hasan k ızı  Fatıma'nın Hatice'-
den naklen bu sözleri anlatt ığı nı  i ş ittim. Ancak annemin ş öyle dediğ ini 
de duydum: Hatice gömle ğ ini sıyırıp Tanrı  elçisini (S.A.S.) çıplak vü-
cuduna çekip kucaklam ış . O zaman Cebrail gitmi ş . Bunun üzerine 
Hatice Tanr ı  elçisine (S.A.S.): "Bu bir melektir. Ş eytan olamaz" 

256 demi ş . // 

Kur'an' ın indirilmesinin Ba ş layışı  

İbn-i İ shak der ki: Kur'an- ı  Kerim Tanr ı  elçisine (S.A.S.) Ramazan 
ayında indirilmeye ba ş lad ı  Aziz ve Yüce Tanr ı  bu hususu şu ayette 
açıklıyor: "Ramazan ay ı  ki o ayda, insanlar ı  doğ ruya götürücü ve için-
de doğ ruluğa ve doğ ruluk ile sap ıklık aras ını  ayıran deliller bulunan 
Kur'an indirildi (II, 185). Yüce Tanr ı  gene bu hususta şu sureyi indir-
miş tir : "Biz onu (Kur'an- ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin 
ne olduğunu bilir misin ? O gece bin aydan daha iyidir. O gece de me-
leklerle Cebrail Tanr ının emriyle her emri yerine getirmeye haz ı rl ı klı  bir 
durumda inerler. O gece tan yeri a ğarıncaya kadar (her türlü belâdan) 
esenlik gecesidir." (XCVII) Bu hususta gene Yüce Tanr ı  şu ayetleri in-
mi ş tir : "Hâ, mim, aç ık kitap hakkı  için. Biz insanlar ı  eğ ri yolun sonu-
cundan kurtarmak için Kur'an' ı  kutlu bir gece de indirdik. O kutlu 
gecede her iyi i ş  bizden bir emir olarak sonuca ba ğ lanır. Biz insanlara 
elçiler yollarız." (LXIV, 1-6). 

Gene bu hususta Yüce Tanr ı  şu ayeti indirmiş tir : "Eğer Tanrıya ve 
onun doğ ruluğu sap ı klıktan ayı rdığı  gün yani iki topluluğun kar şı  
karşı ya geldiğ i gün kuluna indirdiklerine inand ıysan ız..." (VIII, 41). 
İ ki topluluğun kar şı  kar şı ya geldiğ i o gün Tanrı  elçisi (S.A.S.) ile 
Tanrıya ortak ko şanları n Bedir sava şı nda kar şı la ş tıkları  gündür. 
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İ bn-i İshak der ki: Hüseyin o ğ lu Ali oğ lu Ebu Cafer Muhammed 
bana şunu söyledi: Tanr ı  elçisi ile Tanrıya ortak ko şanlar Bedir sa-
va şı nda Cuma günü Ramazan ay ının onyedisinin sabah ında kar şı la ş -
tılar. 

İ bn-i İ shak der ki: Bundan sonra Tanr ı  elçisine (S.A.S.) sürekli 
olarak vahiy geldi. Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Tanr ıya inanmış , Tanrı  tarafın-
dan kendisine geleni tasdik edip kabul etmi ş ti. Bu uğurda kulların rı za-
s ı yla da nefretiyle de kar şı la şmış tı . Zaten Peygamberlik a ğı r bir ödev 
ve yüktür. Yüce Tanr ının yardımı  ile Peygamberlerden ancak kudret 
ve azim sahibi olan kimseler böyle bir ödevin alt ından kalkabilirler; 
çünkü halk bunlara eziyet eder ve Tanr ı  tarafı ndan bu Peygamberlere 
gönderilen şeyleri red ederler. 

İbn-i İ shak sözüne devam ederek "Tanr ı  elçisi, kavminden gördüğü 
karşı  koyma ve eziyete ra ğmen Tanrının buyruklar ını  yerine getirmeye 
devam etti." // 257 

Huveylid Kız ı  Hatice'nin İslam Oluşu 

Huveylid kızı  Hatice Muhammed'e inan ıp Tanrı  tarafından ona 
geleni tasdik edip Peygamberlik ödevini yerine getirmekte Peygambere 
yard ım etti. Bu kad ı n Tanrıya, onun elçisine (S.A.S.) ve Tanr ı  tarafın-
dan gelen şeylere ilk inanan kimse idi. Bu vesile ile Tanr ı , elçisinin öde-
vinin ağı rlığı nı  hafifletti. Tanr ı  elçisi, reddetme ve yalanc ı  çı karma gibi 
sevmediğ i ş eyler i ş itip üzüldü ğü zaman onun yan ına döner dönmez 
Tanrı  Hatice vas ı tasiyle onun üzüntüsünü giderirdi. Hatice Tanr ı  el-
çisine (S.A.S.) direnmesini söyler, teselli eder, tasdik eder halk ın yap-
tıklarını  ho ş  görmesini tavsiye ederdi. Yüce Tanr ı  ona rahmet etsin. 

İbn-i İ shak der ki: Urve o ğ lu Hişam, babas ı  Zubeyr o ğ lu Urve 
yoluyla Ebu Talib oğ lu Cafer o ğ lu Abdullah (R.A.) dan naklen bana 
şunları  söyledi: Tanrı  elçisi (S.A.S.) ş öyle demi ş : "Hatice'ye, Cennette, 
içinde gürültü ve yorgunluk olmayan inciden yap ı lmış  bir ev ayr ı lmış  
bulunduğunu müjdelemeye görevlendirildim." 

İbn-i Hi şam diyor ki :". 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Sözünün do ğ ruluğuna güvendi ğ im bir kimse 
ş unları  anlattı : Cebrail (A.S.) Tanr ı  elçisine (S.A.S) gelip ona "Hati-
ce'ye Tanrının selam ını  söyle" demiş , Tanrı  elçisi de "Ey Hatice! İş te 

65 Burada arap diline ait ve as ıl konu ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  çevrilmemi ş - 
tir. 
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Cebrail (A.S.), sana Tanr ının selamını  getirmi ş " demi ş . Bunun üzerine 
Hatice "Selam Tanr ın ı n kendisidir. Selam ondan gelir . Cebraile de 
selam" cevab ını  vermi ş . 

İ bn-i İ shak der ki: Bundan sonra bir müddet Tanr ı  elçisine vahiy 
gelmez oldu. Bu durum Tanr ı  elçisine a ğı r geldi ve onu üzdü. Sonra 
Cebrail ona Duha suresini getirdi. Bu surede, kendisini peygamberlikle 

258 üstün k ı lan Tann!! Peygamberini b ırak ıp unutmamış  olduğuna and 
içiyor. Tanr ı  buyuruyor ki "Ku ş luk vaktine ve sessiz geceye and olsun 
ki Tanrın seni b ı rakmad ı , unutmad ı  da" (XCIII, 1-3). Burada Tanr ı  
elçisine, Tanr ın seni b ırakmad ı  ve sevdikten sonra senden nefret etmedi 
demek istiyor. Gene Tanr ı , elçisine diyor ki: "Öte dünya senin için bu 
dünyadan daha iyidir" (XCIII, 4). Yani sonunda yan ıma dönüp görecek-
lerin bu dünyada sana verdiğ im üstünlükten daha iyidir. Gene Tanr ı , 
elçisine : "Tanr ın sana, sen gönülden raz ı  oluncaya kadar verecektir." 
(XCIII, 5) der. Yani bu dünyada ba ş arı , öte dünyada sevap verecektir. 
Gene Tanrı , elçisine: "O seni öksüz bulup ev bark sahibi etmedi mi? 
Seni yolunu görmez bir halde bulup da do ğ ru yola yöneltmedi mi ? 
Seni yoksul bulup zengin etmedi mi ?" (XCIII, 6-8), buyuruyor. Tanr ı , 
bu ayetlerde elçisini dünyada ilk önce üstün k ı ldığı nı , öksüzlüğünde, 
yoksulluğunda ve do ğ ru yolu görmediğ i zamanlarda kendisine ac ıyıp 
bunlardan onu rahmetiyle kurtard ığı nı  bildirmek istiyor. 

259 	İbn-i Hi ş am diyor ki: 66 11 

Gene Tanr ı , elçisine (S.A.S.) "sak ın öksüze zulmetme, el avuç 
açan yoksulu azarlama" (XCIII, 9-10) buyuruyor. Yani gururlu, ki-
birli ve Tanrını n dü şkün kullanna kar şı  sert ve ha ş in davranma, demek 
istiyor. Gene Tanr ı , elçisine: "Tann= sana verdi ğ i nimetlerini ise her 
yerde anlat da anlat" (XCIII, 11) buyuruyordu. Yani Tanr ın ın sana ver-
diğ i nimet ve üstünlük payesi olan Peygamberli ğ i anarak insanlar ı  buna 
davet et, demek istiyor. 

Bundan sonra Tanr ı  elçisine aile halk ından güvendiğ i kimselere 
Tanrının kendisine ve kendi vas ıtas ıyla bütün kullara nimet olarak 
verdiğ i Peygamberli ğ ini gizlice anlatmağa ba ş ladı . 

Namaz ın Farz Oluşunun Baş lang ıc ı  

Namaz Tanrı  elçisine (S.A.S.) farz olundu. Bunun üzerine o, na-
maz kıldı . Tanrı  onu ve yak ınlarını  esirgesin, ona ve yak ınlarına esen- 

260 lik, rahmet ve kutluluk ba ğış lasın.// 

66 Burada arap diline ait ve as ı l konu ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklamas ı  çevrilmemi ş tir. 
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İbn-i İ shak der ki : Keysan o ğ lu Salih, Zubeyr o ğ lu Urve yoluyla 
Ayşe (R.A.) den naklen bana şunları  anlattı : İ lk önce her namaz iki 
rik'at olmak üzere namaz Tanr ı  elçisine farz olundu. Sonra Yüce Tanr ı , 
bir yerde yerle ş ik bulunma halinde her namaz ı  dört rik'ata ç ı kard ı , 
yolculuk halinde her namaz ı  gene iki rik'at olarak b ı raktı . 

İ bn-i İ shak der ki: Bilgi sahibi bir kimse bana şunları  anlatt ı  : 
Namaz Tanrı  elçisine farz oldu ğu zaman Cebrail Mekke'nin üst tara-
fında bulunduğu bir sırada onun yan ı na geldi, derenin bir kenar ı nda 
topuğuyla toprağı  e ş ti, oradan bir pınar fış kırdı . Akan sudan Cebrail 
(A.S.) abdest ald ı , bu sırada Tanrı  elçisi (S.A.S.) hep ona bak ıyordu. 
Cebrail bu hareketiyle namaz k ı lmak için nas ıl temizlenece ğ ini Tanrı  
elçisine göstermek istiyordu. // 261 

Bundan sonra Tanr ı  elçisi kalkıp Cebrailden gördü ğü gibi abdest 
ald ı . Sonra Cebrail kalk ıp onunla birlikte namaz k ı ldı . Tanrı  elçisi 
(S.A.S.) namaz ı  Cebrailin kıldığı  gibi kı ld ı . Sonunda Cebrail (A.S.) 
onu bırak ıp gitti. 

Bunun üzerine Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Hatice'nin yan ına gidip namaz 
için nas ı l temizleneceğ ini ona göstermek üzere Cebrail (A.S.) in kendi-
sine gösterdiğ i gibi Hatice'nin önünde abdest ald ı . Bunu gören Hatice, 
Tanrı  elçisi (S.A.S.) nin yaptığı  şekilde abdest ald ı . Bundan sonra da 
Tanrı  elçisi (S.A.S.) t ıpkı  kendisi ile Cebrailin yapt ığı  gibi Hatice ile 
birlikte namaz k ı ldı ; Hatice Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) yaptığı  gibi namaz 
kıldı . 

İbn-i İ shak der ki: Teym boyunun kölesi olan Muslim o ğ lu Utbe 
rivayetinin çoklu ğu ile ün salmış  olan Mut'im o ğ lu Cübeyr oğ lu Nafi' 
yoluyla İbn-i Abbas'dan naklen bana şunları  anlattı : Tanrı  elçisine 
namaz farz oldu ğu zaman Cebrail (A.S.) onun yan ına gelip güne ş  biraz 
batıya sallandığı nda onunla birlikte ö ğ le namaz ını  kı ldı . Sonra gölgesi 
iki kat olduğunda onunla birlikte ikindi namaz ını  kıldı . Güne ş  batınca 
da onunla birlikte ak ş am namaz ını  kıldı . Daha sonra gök yüzündeki 
karartılar geçip ayd ınlı klar kaybolduktan sonra onunla birlikte yats ı  
namazını  kı ldı . En son olarak ş afak sökünce onunla birlikte sabah 
namaz ını  kıldı . Ertesi günü Cebrail (A.S.) gene Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) 
yanına gelip gölgesi tam boyu kadar oldu ğunda onunla birlikte ö ğ le 
namazını  kı ldı . // Gölgesi iki kat olunca onunla birlikte ikindi namaz ını  262 
kı ldı . Sonra güne ş  battıktan sonra tam bir gün önceki vakitte onunla 
birlikte ak ş am namaz ını  kı ldı . Daha sonra gecenin üçte biri geçtikten 
sonra onunla birlikte yats ı  namazını  kı ldı . En son olarak da gökyüzü-
nün aydınlandığı  fakat güne ş in henüz do ğmadığı  sırada ( ş afak vakti) 
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da onunla birlikte sabah namaz ın ı  kı ld ı . Bundan sonra kendisine "Ey 
Muhammed namazlar ı  dünkü vakitlerle bugünkü vakitlerde k ıl" 
dedi. 

Ebu Talib Oğ lu Ali'nin (R. A.) Erkekler Aras ında İ lk 
Müslüman Oluşunun Hikayesi 

Daha sonra halktan Tanr ı  elçisine inan ıp onunla birlikte namaz 
kı lıp Yüce Tanrı  tarafı ndan ona gelen şeyleri tasdik eden ilk erkek Ha-
ş im oğ lu Abdülmuttalib o ğ lu Ebu Talib o ğ lu Ali olmuş tur. Tanrı  on-
dan raz ı  olsun ve üzerine esenlik versin. Ali o zaman 10 ya şı nda idi. 
Tanrının, Ebu Talib oğ lu Ali (R.A.) ye olan nimetlerinden biri de, Ali'-
nin islâmiyetten önce Tanr ı  elçisinin (S A S) himayesinde bulunmas ı  
olmuş tur. 

İbn-i İshak der ki : Haccac' ın babas ı  Cebr oğ lu Mucahid'den nak-
len Ebu Necih oğ lu Abdullah bana şunları  anlattı : Tanrının Ebu Talib 
oğ lu Ali'ye olan bir nimeti ve onun hakk ında istediğ i bir iyilik ş öyle 

263 olmuş tur: // Kurey ş  kabilesi bir k ı tlık zamanı nda yiyecek bulmak hu-
sunda çok s ıkıntıya dü şmü ş . Ebu Talib çok çoluk çocuğu olan bir a-
damdı . Bunu bilen Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Ha ş im oğullarının en zengin-
lerinden olan amcas ı  Abbas'a gidip "Ey Abbas! Görüyorsun ki karde-
ş in Ebu Talib'in çoluğu çocuğu çoktur. Halk ın ba şı na şu gördüğün kı t-
lık sıkıntı sı  çökmüş tür. Hadi gel gidelim de onun kalabal ığı nı  azal-
talim. Oğulları ndan birini sen, birini de ben yan ıma alıp bakalım" 
demiş . Bu sözleri dinleyen Abbas ona : "Peki, olur" demi ş . Bunun üzeri-
ne her ikisi kalk ı p Ebu Talib'in yan ına gelmiş  ve ona " Şu halkın başı na 
çökmüş  olan sıkıntı  geçinciye kadar kalabal ığı nı  azaltmak istiyoruz" 
demiş ler. Ebu Talib onlara "Bana Akil'i b ırakın da ne yaparsan ız ya-
pınız" demi ş . -İbn-i Hi şam diyor ki: "Bana Akil ile Talib'i b ırakın 
da..." sözü de rivayet edilir.- Bunun üzerine Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Ali'- 
yi, Abbas da Cafer'i kendi yanlar ına ald ılar. Kutlu ve Yüce Tanr ı , 
Muhammed'i peygamber olarak gönderinceye kadar Ali Tanr ı  elçi-
sinin (S.A.S.) yan ında kald ı . O ş imdi Peygamber olunca Ali (R.A.) ona 
uydu, inandı  ve tasdik etti. Cafer ise müslüman olup, amcas ı  Abbas' ın 
bakımı na ihtiyac ı  kalmı yacak bir duruma gelinceye kadar onun yan ın-
da kaldı . 

İ bn-i İ shak der ki : Baz ı  bilgi sahipleri derler ki, namaz vakti ge-
lince Tanrı  elçisi Mekke da ğ larına çıkarm ış . Ebu Talib o ğ lu Ali'de 
babas ı  Ebu Talib, bütün amcalar ı  ve kavminden gizli olarak onunla 
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birlikte ç ı karmış  Tanrı  elçisiyle (S.A.S.) Ali namazlar ı  bu dağ larda 
kılarlarm ış . Akşam olunca her ikisi de Mekke'ye geri dönerlermi ş . 
Uzun müddet namaz k ı lrnaya bu ş ekilde devam ettiler. Sonra bir gün 
namaz k ı larlarken Ebu Talib onlar ı  görmü ş . Ebu Talib Tanr ı  elçisine 
(S.A.S.) "Ey karde ş imin oğ lu! Senin inand ığı nı  gördüğüm bu din ne-
dir?" diye sormu ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) de ona "Ey Amca! Bu din Tan-
rımn onun meleklerinin, elçilerinin ve dedemiz İbrahim'in dinidir. 
-veya buna benzer şeyler- Tanr ı  beni bu din ile kullara elçi olarak gön- 
derdi.// Bak ey amca! Ö ğüt verece ğ im, doğ ru yola çağı raca ğı m kimselerin 264 
en layıkı  sensin. Bu dine girecek ve yay ı lmasında bana yard ım edecek 
kimselerin de en lay ı kı  sensin" veya buna benzer şeyler söylemi ş . Bun- 
ları  duyan Ebu Talib ona "Ey karde ş imin oğ lu! Ben dedelerimin dinin 
den ve inand ıkları  ş eylerden ayr ılamam. Ancak Tanrıya and olsun ki 
ben yaş ad ı kça sana hiçbir kimse bir kötülük yapam ıyacakt ır" demiş . 

Söylediklerine göre Ebu Talib Ali'ye "Ey o ğul! İnandığı n bu din 
nedir ?" diye sormu ş . O da "babac ığı m! Ben Tanrıya, onun elçisine 
(S.A.S.) inand ım. Getirdiğ i dini tasdik ettim. Onunla birlikte Tanr ıya 
namaz k ı lıp kendisine uydum" demi ş . Söylediklerine göre Ebu Talib 
Ali'ye "gerçekten o seni ancak bir iyili ğe çağı rmış tı r. Sen onunla bir-
likte kal" demi ş . 

Erkeklerden İkinci Olarak Harise Oğ lu Zeyd'in İ slam Oluşu 

İbn-i İ shak der ki: Sonra Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) kölesi olan 
İmru'ul-Kays o ğ lu Abdüluzza oğ lu Kaab oğ lu Ş urahbil oğ lu Ha-
rise oğ lu Zeyd-i Kelbi müslüman oldu. Zeyd, Ebu Talib o ğ lu Ali'den 
sonra müslüman olup namaz k ı lan ilk erkektir. 

İbn-i Hişam diyor ki: Ad ı  geçen Zeyd, Vebre o ğ lu Kelb o ğ lu 
Sevr o ğ lu Rufeyde o ğ lu Zeydullat oğ lu Uzre oğ lu Avf oğ lu Bekr oğ lu 
Kinane o ğ lu Avf oğ lu Abduved oğ lu Amir oğ lu Nu'man o ğ lu Amir 
oğ lu İmru'ul-Kays o ğ lu Abdüluzza oğ lu Kâ`b oğ lu Ş erahil oğ lu Ha-
rise oğ lu Zeyd'dir. 

Huveylid oğ lu Hizam oğ lu Hakim Suriye'den bir kaç köle getirmi ş -
ti. Bunlar aras ında hizmetçi olarak Harise o ğ lu Zeyd'de bulunuyordu. 
Hakim'in halas ı  Huveylid kızı  Hatice bir gün bu yi ğeninin evine git-
miş . Hatice bu şı rada Tanrı  elçisinin e ş i bulunuyordu. Hakim halas ı  
Hatice'ye "Ey halac ığı m! Şu kölelerden istedi ğ ini seç, senin olsun" 
demiş , bunun üzerine Hatice köleler aras ından Zeyd'i seçip alm ış . 
Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Zeyd'i Hatice'nin yan ında görüp onu kendisine 
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265 vermesini istemi ş , Hatice de vermi ş .// Tanrı  elçisi Zeyd'i ald ıktan sonra 
onu azad edip evlat edinmi ş . Bu olaylar Tanrı  elçisine (S.A.S.) vahiy 
gelmeden olmu ş tu. 

Zeyd'in babas ı  Harise, o ğ lunun esir olarak götürüldü ğünü duyunca 
çok merak edip a ğ lamış  ve şu ş iiri söylemi ş  : "Zeyd'in arkas ından ağ -
larım. Onun ne olduğunu bilmem. Sağ  mı  ki geri gelmesini bekleye-
yim. Yoksa ölüm onu alıp götürdü mü ? Tanrıya and olsun ki hiç bir 
ş ey bilmiyorum. Soruyorum, ovada m ı  öldün, yoksa dağda mı  kaldı n ? 
bir gün dönece ğ ini bilseydim o zaman dönü ş ün dünyada bana yeterdi. 
Güne ş  doğduğu zaman onu bana hat ırlat ır, gün batarken gene o hat ı -
rıma gelir. Rüzgarlar estikce hep onu hat ırlat ı rlar. Onun kayboluşun-
dan dolayı  çok, hem de pek çok üzülüp kayg ı  duyuyorum. Hayat ım 
boyunca yeryüzünde devemi ko ş turup gayretle onu arayaca ğı m. De-
vem bıkıncaya kadar onu aramak için dönüp dola şmaktan asla b ık-
mıyaca ğı m. Yahut da ölüm beni al ıp götürür ; zaten ümit insan ı  al-
datsa bile sonunda insan o ğ lu yok olup gidecektir." 

Sonra Zeyd Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) yan ında bulunduğu sırada 
babası  haber al ı p oraya gelmi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) Zeyd'e "istersen 
benim yan ımda kal, istersen babanla beraber git" demi ş , bunun üzerine 
Zeyd ona "Hay ır ben senin yan ında kalaca ğı m" demi ş . Böylece Zeyd, 
Tanrı  elçisinin (S.A.S.) yan ında kalmış , Tanrı  onu elçi olarak gönder-
diğ inde ona inanmış , İ slam olmu ş  ve onunla birlikte namaz k ılmış , 
daha sonra aziz ve yüce Tanr ı  "evlatl ı kları  kendi öz babalar ının ad-
larıyla künyelendirin" (XXXIII, 5) ayetini indirince Zeyd "Ben Harise 

266 oğ lu Zeyd'im" demi ş .// 

Ebu Bekr S ı dd ık (R. A.) ın İ slâm Oluşu 

İbn-i İ shak der ki: Bundan sonra da Ebu Kuhafe o ğ lu Ebu Bekr 
islam oldu. Ebu Bekr'in as ı l ad ı  Atiyk'dir. Babas ı  Ebu Kuhafe'nin as ı l 
adı  da Osman olup soy kütüğü ş öyledir : Fihr o ğ lu Galip o ğ lu Luey oğ -
lu Murre o ğ lu Teym o ğ lu Sa'd o ğ lu Kaab o ğ lu Amr oğ lu Âmir oğ lu 
Osman. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ebu Bekr'in as ı l adı  Abdullah'tır. Atiyk ise 
yüzünün güzelliğ i ve asaleti sebebiyle verilmi ş  bir lakabd ır. 

İ bn-i İ shak der ki: Ebu Bekr (R.A.) İ slam olunca İ slam olduğunu 
açıkca ilan etti ve halk ı  Tanrıya ve onun elçisine (S.A.S.) inanmaya 

267 çağı rdı .// Ebu Bekr kavmi aras ında munis, sevimli, yumu ş ak huylu bir 
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kimse idi. O, Kurey ş  kabilesinin soyunu en iyi bilen kimse idi. Bu kabi-
lenin soyunu ve eskidenberi gelip geçmi ş  iyiliklerini, kötülüklerini her-
kesden daha iyi bilirdi. Ebu Bekr (R.A.) ayn ı  zamanda tüccar bir kimse 
olup, iyi huylu ve cömert idi. Kavminden olan kimseler onunla bilgili, 
tüccar ve ho ş  sohbetli olu şundan dolayı  hep yanına gelir, onunla dü şüp 
kalkardı . Ebu Bekr Kurey ş lilerden kendi yan ına gelen ve meclisinde 
bulunan kimselerden güvendiklerini Tanr ıya ve islam dinine ça ğı rrnağa 
ba ş lad ı . 

Ebu Bekr (R.A.) in Daveti İ le İslâm Olan 
Ashab ın Zikri 

İbn-i İ shak , sözüne devam ederek ş öyle der: Duydu ğuma göre 
Ebu Bekr'in daveti ile müslüman olanlar şunlardır: Galib o ğ lu Luey 
oğ lu Ka`b oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay o ğ lu Abdümenaf o ğ lu 
Abdüşems oğ lu Umeyye o ğ lu Ebu'l-As o ğ lu Affan o ğ lu Osman. 

Luey oğ lu Ka`b oğ lu Murre o ğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu Abdü-
luzza o ğ lu Esed oğ lu Huveylid oğ lu Avvam oğ lu Zubeyr. // 

Luey oğ lu Ka`b o ğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Zühre oğ lu Hâris 
oğ lu Abd oğ lu Abdüavf oğ lu Avf oğ lu Abdurrahman. 

Ebu Vakkas oğ lu Sa'd. Ebu Vakkas' ın asıl adı  Malik olup soy 
kütü ğü şudur: Luey o ğ lu Kal) o ğ lu Murre oğ lu Kilab o ğ lu Murre 
oğ lu Zühre o ğ lu Abdümenaf o ğ lu Uheyb oğ lu Malik. 

Luey o ğ lu Ka`b oğ lu Murre o ğ lu Teym oğ lu Sa'd oğ lu Kal) oğ lu 
Amr oğ lu Osman oğ lu Ubeydullah oğ lu Talha. // 

Bu be ş  ki ş i Ebu Bekr'in (R.A.) davetini kabul ettikleri zaman Ebu 
Bekr onları  Tanrı  elçisinin (S.A.S.) yanına götürmü ş , bunlar orada İ s-
lam olup namaz k ılmış lar, duyduğuma göre Tanrı  elçisi (S.A.S.) "İ s-
lam dinine girmesi için ça ğı rdığı m herkes muhakkak dü ş ünür, ta şı nır, 
tereddüt ederdi. Ancak Ebu Kuhafe o ğ lu Ebu Bekr'i İ slam dinine gir-
meğe çağı rdığı mda hiç tereddüt etmeden kabul etti" demi ş . 

İbn-i Hişam diyor ki: Yukar ıda geçen "Ebu Bekr'in (R.A.) daveti 
ile" sözünü İbn-i ishak'dan ba ş ka biri yoluyla söylüyorum. 

İbn-i Hi şam diyor ki: 67  
İbn-i İ shak der ki: Bu sekiz ki ş i" herkesden önce islam dinine 

67 Burada arap diline ait ve as ıl konu ile ilgisi olmayan bir dil aç ıklaması  çevrilmemi ş - 
tir. 

68 Yani Ali, Zeyd, Ebu Bekr, Osman, Zübeyr, Abdurrahman, Sa'd ve Talha. 

268 

269 
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girdiler , namaz k ı ldı lar ve Tanr ı  tarafından Tanrı  elçisine (S.A.S) 
bildirilen ş eylere inand ı lar. Bunlardan sonra şunlar islâm oldular: 

Cerrah oğ lu Ebu Ubeyde: Ebu Ubeyde'nin as ı l adı  Amir olup soy 
kütüğ ü ş öyledir: Fihr o ğ lu Hâris o ğ lu Dabbe o ğ lu Uheyb oğ lu Hilâl 
oğ lu Cerrah o ğ lu Abdullah o ğ lu Amir 

Ebu Seleme: Bunun as ıl adı  Abdullah olup soy kütüğü ş öyledir: 
Luey oğ lu Kâ`b o ğ lu Murre o ğ lu Yakaza oğ lu Mahzum o ğ lu Ömer 

270 oğ lu Abdullah oğ lu Hilül oğ lu Abdülesed o ğ lu Abdullah. // 

Ebu'l-Erkam oğ lu Erkam. Bunun as ıl adı  Abdümenaf olup soy 
kütüğü ş öyledir: Luey o ğ lu Kâ`b oğ lu Murre oğ lu Yakaza o ğ lu Mah-
zum oğ lu Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Esed oğ lu -bu Esed'e Ebu Cun-
dub lakab ı  verilirdi- Abdümenaf. 

Luey o ğ lu Kâ`b oğ lu Husays o ğ lu Amr oğ lu Cumah oğ lu Huzafe 
oğ lu Vehb oğ lu Habib o ğ lu Maz'un oğ lu Osman. 

Osman' ın iki karde ş i: Habib o ğ lu Maz'um'un oğulları  Kudame 
ve Abdullah. 

Luey oğ lu Kâ`b oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu Abdü- 
271 menaf o ğ lu Muttalib o ğ lu Hâris oğ lu Ubeyde. // 

Luey oğ lu Kâ`b oğ lu Adiy oğ lu Rezah oğ lu Riyah oğ lu Kurd oğ lu 
Abdullah oğ lu Abduluzza o ğ lu Nufeyl oğ lu Amr oğ lu Zeyd o ğ lu Sait. 

Bunun e şi ve Hattab o ğ lu Ömer'in k ız karde ş i Luey oğ lu Kaab 
oğ lu Adiy oğ lu Rezah oğ lu Riyah oğ lu Kurd o ğ lu Abdullah oğ lu Ab-
düluzza oğ lu Nufeyl oğ lu Hattab k ızı  Fat ıma. 

Ebu Bekr kızı  Esma. 

Ebu Bekr k ızı  Ayşe ki o zaman Ay ş e küçük ya ş ta idi. 

Zühre boyunun müttefiki olan Erett o ğ lu Habbab. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Erett o ğ lu Habbab Temim kabilesinden- 
272 dir. Huzae kabilesinden oldu ğu da söylenir. // 

İbn-i İ shak müslümanların adlarını  anmağ a şu ş ekilde devam eder : 

Ebu Vakkas o ğ lu Sa'd' ın karde ş i Ebu Vakkas oğ lu Umeyr. 

Zühre boyunun müttefiki olan Huzeyl o ğ lu Sa'd o ğ lu Temim oğ lu 
Haris oğ lu Kahil oğ lu Sahile oğ lu Mahzum oğ lu Ş emh oğ lu Haris o ğ lu 
Mes'ud oğ lu Abdullah. 

Kaari o ğ lu Mes'ud, bu Mes'ud Kaare kabilesinden olup soy kü-
tüğ ü ş öyledir: Huzeyme o ğ lu el-Hfın oğ lu Subey' oğ lu Aize oğ lu Mu- 
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hallim oğ lu Galib oğ lu Hammâle o ğ lu Abdüluzza oğlu Sa'd oğ lu 
Amr oğ lu Rebia oğ lu Mes'ud. 

İ bn-i Hiş am diyor ki : Kaare ad ı  bu kabilenin lakab ıdır. Şu mı sra 
bu kabile hakkında söylenmi ş tir: // "Ok at ıcıhkta Kaare kabilesi ile boy 273 
ölçüşenler, ona kar şı  insaflı  davranmış  olurlar" çünkü bu kabile ok 
atıcı  bir kabile idi. 

İbn-i İ shak müslüman olanlar ı n adlar ını  anmağa şu şekilde de-
vam eder : 

Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik oğ lu 
Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Abdü şems oğ lu Amr oğ lu Selit. 

Selit'in karde ş i: Amr oğ lu Hâtıb. 

Luey oğ lu Kâ`b oğ lu Murre o ğ lu Yakaza oğ lu Mahzum oğ lu Ömer 
oğ lu Abdullah oğ lu Mugire oğ lu Ebu Rebia oğ lu Ayyaş . 

Ayyaş ' ın e şi Muharribe o ğ lu Selâme k ızı  Temimli Esma. // 
	

274 

Luey oğ lu Kâ`b oğ lu Husays oğ lu Amr oğ lu Sehm o ğ lu Sa'd 
oğ lu Adiy oğ lu Kays o ğ lu Huzâfe o ğ lu Huneys. 

Vail oğ lu Anz kabilesinden ve Abdüluzza o ğ lu Nufeyl oğ lu Hattab 
ailesinin müttefiki olan Rebia o ğ lu Âmir 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ad ı  geçen Vail oğ lu Anz kabilesi Vail o ğ lu 
Bekr kabilesinin karde ş i olup bu kabile Nizâr o ğ lu Rebia kolundandır. 

İbn-i İ shak müslüman olanlar ın adlarım sıralamağa şu şekilde 
devam ediyor: Huzeyme o ğ lu Esed oğ lu Dudan oğ lu Ganm oğ lu Kebir 
oğ lu Murre o ğ lu Sabire oğ lu Ya'mer o ğ lu Riab oğ lu Cahş  oğ lu Abdullah 
ile bunun karde ş i Cahş  oğ lu Ebu Ahmed Bu iki karde ş  Abdüşems oğ lu 
Umeyye boyunun müttefikleri idiler. // 275 

Ebu Talib oğ lu Cafer. 

Cafer'in e ş i, Has'am kabilesinden Kuhafe o ğ lu Malik oğ lu Kaab 
oğ lu Nu'man oğ lu Umeys k ızı  Esma. 

Luey oğ lu Kaab oğ lu Husays oğ lu Amr oğ lu Cumah oğ lu Huzafe 
oğ lu Vehb oğ lu Habib oğ lu Ma'mer oğ lu Hâris oğ lu Hâtıb. 

Hâtıb'ın e ş i, Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey o ğ lu Amir oğ lu Hisl oğ lu 
Malik oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Ebu Kays oğ lu Abdullah oğ lu 
Mucellil kızı  Fatma. 

Hâtıb'm karde ş i: Haris oğ lu Hattab. 
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Hattab'm e ş i Yesar k ızı  Fukeyhe. 

Luey o ğ lu Kâ`b oğ lu Husays oğ lu Amr oğ lu Cumah oğ lu Huzafe 
276 oğ lu Vehb oğ lu Habib oğ lu Ma'mer o ğ lu Haris oğ lu Ma'mer.// 

Vehb oğ lu Habib oğ lu Maz'un o ğ lu Osman o ğ lu Sâib. 

Luey oğ lu Kâ`b oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Zuhre oğ lu Haris 
oğ lu Abd oğ lu Abdüavf o ğ lu Ezher o ğ lu Muttalib. 

Muttalib'in e ş i: Luey oğ lu Kâ`b oğ lu Husays o ğ lu Amr oğ lu 
Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Suayd oğ lu Subeyre oğ lu Ebu Avf k ızı  Remle. 

Nahham, Nahham Luey o ğ lu Kâ`b o ğ lu Adiy boyundan olup 
as ıl adı  Nuaym ve soy kütü ğü: Esid o ğ lu Abdullah o ğ lu Nuaym'd ır. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ad ı  geçen Nuaym' ı n soy kütüğü ş öyledir: 
Luey oğ lu Kâ`b o ğ lu Adiy oğ lu Avic oğ lu Abid o ğ lu Abdüavf o ğ lu 
Esid oğ lu Abdullah oğ lu Nuaym. Nuaym'a Nahham lakab ı nın verilmesi, 
Tanrı  elçisinin Nuaym hakk ında "Onun sesini (Nahm) Cennette i ş it-
tim" demesinden ileri gelmi ş tir. 

277 	İ bn-i Hiş am diyor ki:"// 

İbn-i İ shak müslüman olanların adlarını  anmağ a ş öyle devam eder : 

Ebu Bekr S ıddık'ın kölesi olan Füheyre o ğ lu Amir. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Fuheyre o ğ lu Amir Esd boyunun melezle-
rinden karabenizli bir kimse olup vaktiyle Ebu Bekr onu Esd boyundan 
satınalmış tı . 

İbn-i İ shak müslüman olanların adlar ını  anmağa ş öyle devam 
eder: 

Luey o ğ lu Kaab oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu Abdü-
menaf o ğ lu Abdü ş ems oğ lu Umeyye o ğ lu Âs oğ lu Sait oğ lu Halid. 

Halid'in e ş i Huzae kabilesinden Amr o ğ lu Muleyh oğ lu Sa'd 
oğ lu Cu'sume oğ lu Subey' o ğ lu Beyada o ğ lu Amir oğ lu Es'ad oğ lu 
Halef k ızı  Umeyne. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Halef k ızı  Humeyne de denir. 

İbn-i İ shak müslüman olanların adlarını  sıralamağ a ş öyle devam 
eder: Fihr o ğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Amir o ğ lu Hisl oğ lu Malik oğ lu 
Nasr o ğ lu Abdüved oğ lu Abdü şems oğ lu Amr oğ lu Hâtib. 

69 Burada arap diline ait ve as ı l konu ile ilgisi olmayan bir dil açıklamas ı  çevrilmemiş - 
tir. 
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Ebu Huzeyfe, bunun as ı l adı  Mihşem olup soy kütüğü -ibn-i Hi-
Şam'ın dediğ ine göre- ş öyledir : Luey o ğ lu Kâ`b oğ lu Murre oğ lu Kilab 
oğ lu Kusay oğ lu Abdümenaf o ğ lu Abdüşems oğ lu Rebia oğ lu Udbe 
oğ lu Mihş em.// 278 

Kâ`b oğ lu Adiy 'in müttefiki olan Temim o ğ lu Zeydumenat o ğ lu 
Malik oğ lu Hanzala o ğ lu Yerbu' o ğ lu Sa'lebe o ğ lu Arin oğ lu Abdü-
menaf oğ lu Abdullah oğ lu Vâkid. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bâhile kabilesi ad ı  geçen Vâkid'i (esir olarak 
Mekkeye) getirmi ş ler orada kendisini Nufeyl o ğ lu Hattab'a satm ış lar. 
Hattab Vâkid'i evlat edinmi ş , sonra yüce Tanr ı  "evlatlıkları  babalar ı -
nın adlarıyla künyelendirin" (XXXIII, 5) ayetini indirince Ebu Amr 
Medenrnin dediğ ine göre Vâkid "ben Abdullah o ğ lu Vâkid'im" 
demi ş . 

İ bn-i İ shak müslüman olanlar ın adlar ı nı  sıralamağ a ş öyle devam 
eder: 

Kül) oğ lu Adiy boyunun müttefikleri olan Kinane o ğ lu Abdü-
menat oğ lu Bekr oğ lu Leys oğ lu Sa'd oğ lu Gıyere o ğ lu Nâş ib oğ lu Ab-
düyalil oğ lu Bükeyr oğulları  Halid, Amir, Akil ve İyas. // 279 

Yakaza o ğ lu Mahzum boyunun müttefiki olan Yâsir o ğ lu Ammar. 
İ bn-i Hi şam diyor ki: Yasir o ğ lu Ammar, Mezhic kabilesinin Ans 
boyundand ır. 

İbn-i İshak müslüman olanlar ın adlarını  sıralamağa ş öyle devam 
eder: 

Murre o ğ lu Teym boyunun müttefiki ve Kâs ıt oğ lu Nemir kabile-
sinden Sinan oğ lu Suheyb. 

İbn-i Hişam diyor ki: Nemir, Nizar o ğ lu Rebia oğ lu Esed oğ lu 
Cedile oğ lu Efsa oğ lu Hind oğ lu Kâs ıt oğ lu Nemir'dir. Bu soy kütüğün-
de şu değ iş iklikte söylenir: Esed o ğ lu Cedile oğ lu Du'miy oğ lu Efsâ 
da denir. // 280 

Adı  geçen Suheyb de Teym o ğ lu Sa'd oğ lu Kâ`b oğ lu Amr oğ lu 
Cud'an oğ lu Abdullah'ın kölesi olduğu da söylenir. Suheyb'in Kâs ı d 
oğ lu Nemir kabilesinden oldu ğunu söyliyenlerin baz ı ları , onun Bizans 
topraklarında esir oldu ğunu, sonra onlardan sat ın alındığı nı  söy-
lerler. Peygamberden nakledilen hadislerde de "Suheyb Bizansl ılardan 
(Rum) ilk müslüman oland ır" şeklinde bir hadis geçer. 
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Tanr ı  Elçisinin (S. A. S.) Kaırmini Aç ıkça İslama Çağı rmas ı  
ve Onlar ın Buna Karşı  Yapt ıklar ı  Hareketler 

İbn-i İ shak der ki: Sonra halk, erkekli kad ınlı  sürü sürü islam 
dinine girdiler. Bu suretle bu dinin zikri Mekke'de yay ı lıp toplant ılarda 
sözü edilir oldu. Bundan sonra Aziz ve Yüce Tanr ı , elçisine gönderdiğ i 
vahiyleri halka bildirmesini, halk ı  açı kça İ slama ve Tanrıya inanmaya 
çağı rmas ını  emretti. Duyduğuma göre Tanr ı  elçisinin Peygamberli-
ğ ini gizlediğ i günler Yüce Tanr ının dinini açıkça bildirmesini emret-
mesine kadar üç y ı l geçmi ş tir. Bu üç yı l geçttikten sonra Yüce Tanr ı  
ona "sana emredileni bildir. Tanr ıya ortak ko ş anlardan yüz çevir" 

281 (XV, 94) demiş . // 
Gene Yüce Tanr ı  ona "Yakın akrabalar ını  eğ ri yolun sonucundan 

korkut. Sana uyan müminlere yumu şak davran. Sözlerini dinlemeyip 
sana kar şı  gelirlerse de ki: Ben sizin yapt ıklarınızdan sorumlu de ğ ilim" 
(XXVI, 214-16) 70  demiş . 

İbn-i Hişam diyor ki: 71  

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisinin arkada ş ları  namaz kılmak iste-
dikleri zaman da ğ lara çekilip oralarda kavimlerinden gizli olarak 
namaz k ılarlard ı . Birgün Ebu Vakkas o ğ lu Sa'd ile Tanr ı  elçisinin baz ı  
arkada ş ları  Mekke dağ larının birinde namaz k ı larlarken Tanrıya ortak 

282 ko ş anlardan bir topluluk onlar ı  bu durumda görmü ş ler. // Bunlar müs-
lümanlarla çat ışı p yaptıklarını  kötülediler. Sonunda döğ ü ş tüler. O 
gün Ebu Vakkas o ğ lu Sa'd Tanrıya ortak ko ş anlardan birinin ba şı nı  
bir deve çene kemi ğ i vurup yarmış . Bu da İ slam dini yüzünden ilk akan 
kan olmu ş tur. 

İ bn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi kavmini aç ıkça İ slam dinine çağı r-
mağ a ve Tanrım emirlerini onlara bildirme ğe ba ş ladığı  zaman duydu-
ğuma göre kavmi kendisine kötü gözle bakmam ış , kendisiyle tart ış -
mayıp söylediklerini reddetmemi ş ler. Ancak Tanrı  elçisi onların Tanrı -
larını  işe karış tırıp bu Tanr ı ları  kötüleyince kavmi onun bu i ş ini büyük 
bir olay sayıp ona çatmış lar ve ona kar şı  gelmeye ve dü şman olmaya 
karar vermi ş ler. Ancak müslüman olmakla Yüce Tanr ının koruduğu 
kimseler bu karara kar ış mamış lar, zaten bunların sayı sı  az olup üstelik 
müslüman olduklar ını  gizliyorlard ı  . Tanrı  elçisinin amcas ı  Ebu Talib 
Muhammed'e ş efkat edip kendisini korumu ş  böylece Tanr ı  elçisi 

70 Arapça metinde bu ayetlerin üçüncilSilnün metni"deki ben e ğ ri yolun sonucun- 
dan korkutucu, do ğ ru yolu göstericiyim" şeklinde yanl ış  olarak değ iş tirilmi ş tir. 

71 Aı ap diline ait bir aç ıklama çevrilmemi ş tir. 
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(S.A.S.) Tanrının emrine uyarak kendisine hiçbir şey engel olmaks ızın 
Peygamberlik ödevini yerine getirmeye devam etmi ş . Tanrı  elçisi-
nin , kendi dinlerinden ayr ılmak ve Tanrıları nı  kötülemek gibi hareket-
lerinden ş ikayetlerine ald ım etmediğ ini amcas ı  Ebu Talibin de ona şef-
kat edip koruduğunu ve kendilerine teslim etmedi ğ ini gören Kurey ş  
kabilesinin ileri gelenlerinden bir kaç ki ş i Ebu Talib'in yan ına vard ı -
lar. Bu kimseler şunlardır: Galib o ğ lu Luey o ğ lu Kaab o ğ lu Murre 
oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu Abdümenaf o ğ lu Abdüş ems oğ lu Rebia'- 
nın iki oğ lu Utbe ile Şeybe. // 283 

Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey o ğ lu Kaab oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu 
Kusay o ğ lu Abdümenaf o ğ lu Abdü şems oğ lu Umeyye oğ lu Harb oğ lu 
Ebu Sufyan. 

İbn-i Hişam diyor ki: Ebu Süfyan' ın as ı l adı  Sahr'dır. 
İbn-i İ shak Ebu Talib'e giden kimselerin adlar ını  sıralamağa ş öyle 

devam eder: Ebu'l-Bahteri, bunun as ı l ad ı  As olup soy kütüğü: Luey 
oğ lu Kaab oğ lu Murre oğ lu Kilab oğ lu Kusay o ğ lu Abdüluzza oğ lu 
Esed oğ lu Haris oğ lu Hiş am oğ lu As'dır. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ebul-Buhteri, Ha ş im oğ lu As'tır. 
İbn-i İ shak Ebu Talib'e giden kimselerin adlar ını  sıralamağa ş öyle 

devam eder: Luey o ğ lu Kas.`b oğ lu Murre o ğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu 
Abdüluzza oğ lu Esed o ğ lu Muttalib o ğ lu Esved. 

Luey oğ lu Kal) oğ lu Murre o ğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum oğ lu Ömer 
oğ lu Abdullah o ğ lu Mugire oğ lu Hişam oğ lu Ebu Cehil -Ebu Cehil'-
in ası l adı  Am" olup ona Ebu'l-Hakem lakab ı  verilirdi-. 

Luey oğ lu Ka`b o ğ lu Murre o ğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum oğ lu 
Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Mugire oğ lu Velid. 

Luey oğ lu Ka`b o ğ lu Husays o ğ lu Amr o ğ lu Sehm o ğ lu Sa'd 
oğ lu Huzeyfe oğ lu Amir oğ lu Haccac' ı n iki oğ lu Nubeyb ile Müneb-
bih. 

Vail oğ lu As. 

İ bn-i Hiş am diyor ki: Adı  geçen As, Luey o ğ lu Ka`b oğ lu Husays 
oğ lu Amr o ğ lu Sehm oğ lu Suayd o ğ lu Ha ş im oğ lu Vail oğ lu As'tı r. 

İ bn-i İ shak der ki: (adlar ını  saydığı m) bunlar veya Kurey ş  kabi-
lesinden bu heyete kat ı lanlar Ebu Talib'in yanına varmış lar. Ona "Ey 
Ebu Talib ! Yeğenin Tannlanmıza sö ğdü; dinimizi kötüledi, bizim akı l-
sız olduğumuzu, babalanm ızın, dedelerimizin e ğ ri yolda gitmi ş  olduk- 
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284 lar ı n söyledi. // Ş imdi sen ya onu bunlar ı  yapmaktan ala ko, yahut da 
aradan çekil. Zira sen de tamamen bizim gibi, ona uymuyorsun. B ırak 
da seni ondan kurtaral ım" demi ş ler. Bunları  duyan Ebu Talib, tatl ı  
sözler söyleyerek onlar ın gönüllerini almış , iyilikle ba şı ndan saymış  
onlar da çekilip gitmi ş ler. 

Tanrı  elçisi ise Tanrının dinini yaymakta ve bu dine inanmaya 
çağı rmakta devam etmi ş . Sonunda kendisi ile Kurey ş  kabilesi aras ında 
iş  büyümüş , o kadar ki Muhammed'in taraf ını  tutanlarla Kurey ş  kabi-
lesinin diğer k ı smı  ikiye bölünüp birbirlerine dü şman olmuş lar. Kurey ş  
kabilesi kendi aralar ında daima Tanrı  elçisinin sözünü edip onu orta-
dan kaldırmak için birbirlerini k ış kırtmış lar. Sonra ikinci defa olarak 
Ebu Talib'in yanına gidip ona "Ey Ebu Talib ! Sen bizim ya ş lı larımı z-
dan, ileri gelenlerimizden ve aram ızda sayg ı  sahibi bir kimsesin.Yeğ e-
nini yapt ı klarından vazgeçirmeni istedik sen bunu yapmad ın. Tanrıya 
and olsun ki babalar ımıza ve dedelerimize sövmesine, bize ak ı lsızlar 
demesine ve Tanr ı larımızı  kötülemesine art ık katlanmıyacağı z. Sen, 
ya onu bunlar ı  yapmaktan vaz geçirirsin yahut da, iki taraftan biri yok 
oluncaya kadar onunla da seninle de dö ğü şürüz" veya buna benzer 
ş eyler söylemi ş ler, sonra b ırak ıp gitmi ş ler. Ebu Talib kavminin kendi-
sinden ayr ı lıp dü şman olmasına üzülmüş se de öte yandan Tanr ı  elçi-
sini onlara teslim edip kendisine yard ım etmeme ğe gönlü razı  olmamış . 

İbn-i İ shak der ki: Ahnes o ğ lu Mugire o ğ lu Utbe o ğ lu Yakub 
kendisine şunların anlatıldığı nı  bana söyledi: Kurey ş  kabilesi halkı  
Ebu Talib'e bu sözleri söyleyince o, Tanr ı  elçisini (S.A.S.) ça ğı rtıp 
kendisine "Bak ey karde ş imin oğ lu! Kavminin halk ı  yanıma geldi, bana 
ş öyle ş öyle dediler. Sen bu i ş i bırak da hem beni hem de kendini koru. 
Altından kalkamıyacağı m bir ş eyi bana yükleme" demi ş . Bunları  
duyan Tanrı  elçisi (S.A.S.) amcas ının kendisini koruma i ş inde fikrini 
değ iş tirdiğ ini, kendisine yard ım etmiyece ğ ini, Kureyş  halkına teslim 

285 edeceğ ini ve kendisini korumak hususunda aciz kald ığı nı  sanmış . // 
Amcasına "Bak ey amcac ığı m ! Bu i ş ten vaz geçmem için güne ş i sağ  
elime ayı  da sol elime verseler dahi Tanr ı  bu dini üstün getirinceye kadar 
veya ben ölünceye kadar vaz geçmiyece ğ im" demiş  ve ağ lamış . Sonra 
ayağa kalkmış , arkas ını  dönüp gitmek üzere yürüyünce Ebu Talib onu 
"gel ey karde ş imin oğ lu" diye çağı rmış . Tanrı  elçisi (S.A.S.) dönüp 
gelmiş , Ebu Talib de ona: "Ey karde ş imin oğ lu! Git istediğ ini söyle. 
Tanrıya and olsun ki seni asla onlara teslim etmem" demi ş . 

İbn-i İ shak der ki: Kurey ş  kabilesi halkı  Ebu Talib'in Tanrı  elçi-
sine yardım etmekten yaz geçmiyece ğ ini, onu kendilerine teslim etmiye- 
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ceğ ini ve bunun için kendilerinden ayr ı lıp dü şman olacağı nı  anladıkları  
zaman Mugire oğ lu Velid oğ lu Umare'yi onun yan ına götürüp kendisine 
"ey Ebu Talib ! İş te Kurey ş  kabilesinin en kuvvetli ve en yak ışı klı  genci 
olan Velid oğ lu Umare. Onu al zekas ından ve yardım ı ndan faydalan. 
Onu evlat edin, senin olsun. Senin ve dedelerinin dinine kar şı  gelen ve 
kavminin birliğ ini bozan onlara ak ı lsızsınız diyen şu yeğenini bize 
teslim et onu öldürelim. İş te sana adam yerine bir adam veriyoruz" de-
miş ler. Bunları  duyan Ebu Talib onlara "Tanr ıya and olsun ki siz bana 
çok kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. Nas ı l olur? Siz oğ lunuzu bana, 
yeti ş tirmem için veriyorsunuz, benimkini ise öldürmek için istiyorsunuz, 
öyle değ il mi? Tanrıya and olsun ki bu asla olamaz" demi ş . Bunun üze-
rine Kusay o ğ lu Abdümenaf o ğ lu Nevfel oğ lu Adiy oğ lu Mut'im Ebu 
Talib'e "Ey Ebu Talib ! Tanr ıya and olsun ki kavmin sana insan ı  
bir teklifte bulundu. Ho şuna gitmeyen şu durumdan seni kurtarmak 
için çalış t ı lar ama senin onlardan hiç bir şey kabul etmek istemedi ğ ini 
görüyorum" demi ş . // Ebu Talib Mut'im'e dönüp "Tannya and olsun ki 286 
kavmim bana kar şı  insaflı  davranmad ı . Fakat görüyorum ki sen beni 
bırakı p bana kar şı  olanlarla birlik olmaya karar vermi ş  görünüyorsun. 
Elinden ne gelirse onu yap" veya buna benzer şeyler söylemiş . Bunun 
üzerine i ş  büyümüş  döğüş  baş layıp kimmiş  taraflar birbirinden tama- 
miyle ayrı lmış  ve birbirlerine sald ırmaya ba ş lamış lar. 

Bu s ıralarda Ebu Talib, Adiy o ğ lu Mut'im'i Abdümenaf boyundan 
kendisini bırakanları  Kureyş  boylar ı ndan kendisine dü şman olanlar ı  
kendisine yapt ıkları  teklifi ve aralar ında ortaya ç ıkan ayrı lığı  anarak 
şu ş iiri söylemi ş  : "Amr, Velid ve Mut'im'e deki sizden bana gelecek 
olan yard ım yerine ke şke cı lız, k ı sa boylu, fazla bağı ran işerken bacak-
larını  ı slatan, su içmeye giderken sendeleye sendeleye arkadan gelen 
ve ortal ıkta göründü ğü zaman ada tav ş an diye parmakla gösterilen 
bir devem olsayd ı  daha iyi olurdu. Hem baba hem ana tarafından öz 
soyumuzdan olan ve karde ş imiz olan bu iki boya ne yap ı lacağı  sorul-
duğu zaman onlar, biz bilemeyiz, bu i ş in halli ba şkalarıyla ilgilidir der-
ler. Hay ır bu i ş in halli o iki karde ş  boyun elindedir ama Zu Alk da ğı -
nın tepesinden kayalar nas ıl yuvarlanıp dü şerse onlar da öyle dü ş - 
tüler. // Bu sözlerimle bilhassa Abdü şems ile Nevfel boylar ını  kastedi-  287 
yorum ki bu boylar bizi ş eytan ta ş lamak için at ılan çak ıl ta ş ları  gibi bize 
attılar. Kurey ş  kabilesi katında karde ş leri olan iki boyu (Ha ş im oğul-
larıyla Muttalib oğullarını) küçük dü şüren i ş te bu iki boydur. Böylece 
karde ş lerinin yard ımları nı  kaybetmi ş  oldular. Halk aras ından soyu 
belli olmayan ve kendilerinden ancak dudak bükülerek bahsedilen kim-
leri ş an ve şerefimize ortak ko şan gene bu iki boydur. Teym, Mahzum 
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ve Zühre boylar ı  da bu i şe katı ldı lar. Halbuki bu boylar yard ım etmek 
gerektiğ i zaman bizim kölelerimiz sayı lırlar. Tanr ıya and olsun ki ara-
mızdaki düşmanlık soyumuzdan hayatta ya ş ayan bir kimse kald ıkça 
sürüp gidecektir, çünkü onlar ın akı lları  ve anlayış ları  baş larından Bit-
miş tir. Böylece onlar, memeden kesilip yeni otlama ğa ba ş layan kuzu-
Tara benzediler. Böyle bir kuzunun yapaca ğı  hareketler de çok kötü 
olur." 

İ bn-i Hi ş am diyor ki : Manâlar ı  kötü olan iki beyiti bu ş iirden çı -
kard ık. 

İbn-i İ shak der ki : Bundan sonra Kurey ş  kabilesi halk ı  birbirlerini, 
Tanrı  elçisine (S.A.S.) uyup müslüman olan arkada ş larına eziyet et-
meğe kış kırttı lar. Bunun üzerine her boy kendi aralar ında bulunan 
müslümanlara sald ırıp eziyet ettiler ve dinlerinden dönmeleri için zor-
ladılar. Tanr ı , amcas ı  Ebu Talib'in yardımıyla elçisini onlara kar şı  
korudu. Ebu Talib Kurey ş  kabilesi halk ı nın yaptıkları nı  görünce Ha-
ş im ve Muttalib boylarını  toplay ıp onların kendisinin yapt ığı  gibi Tanrı  
elçisini korumağ a çağı rdı . Bu iki boy halkı  Ebu Talib'in etrafında top-
land ı lar, onunla birlik oldular ve teklifini kabul ettiler. Ancak , Tanr ının 
lanet edilmi ş  düşmanı  olan Ebu Leheb, Ebu Talib'in teklifini kabul 
etmeyerek bu birli ğe katı lmadı . 

Ebu Talib kendi öz kavmi taraf ı ndan kendisine yap ı lan yard ımı  
ve gösterilen şefkati görüp sevindi. Bunun için onlar ı  övüp eski şan ve 
şereflerini, Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) aralar ı ndaki değerini itibar ını  ana-
rak şu ş iiri söyledi; Ebu Talib bu hareketiyle kavminin azmini art ı r-
mak ve Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) i ş ine yard ım etmelerini sağ lamak iste- 

288 	miş tir.// 

"Kureyş  kabilesi halk ı  günün birinde övünmek için toplan ırsa 
Abdümenaf kolu ş eref bakımından bu kabilenin en üstünü, soyca da 
en asili sayılır. Abdümenaf kolunun ileri gelenleri sayı lırsa bunlar ın 
çoğ unun ve bu kolun eski ş an ı n ın Haş im boyunda olduğu görülür. 
Kurey ş  kabilesi bir gün ö ğünecek olursa Muhammed şeref bak ımm-
dan onlar aras ında en seçkin ve en asil görülür. Kurey ş  kabilesinin 
iyisi de aş ağı lığı  da bize kar şı  birle ş tiler, fakat bir şey yapamad ı lar, 
akı lları  ba ş larından gitti. Biz ta eskiden beri aram ızda bir zulüm i ş len-
mesine meydan vermezdik. Bir kimse kibirle ba ş  kaldı rırsa hemen 
başı m bastırırdık. Her kötü günde kabilenin şerefini korur, onun 
harimi ismetine saldırmak isteyeni, ba şı na vura vura geri çevirirdik. 
Kurumuş  çöpler bizim cömertliğ imizle ye ş erir, kökleri bizim yak ın-
larımızda yeti ş ip büyür." 
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Mugire Oğ lu Velid'in Kur'an' ı  Nas ı l Vas ıfland ıracağı n ı  
Bilemeyi ş i 

Bir gün, Kurey ş  kabilesinden bir topluluk Mugire o ğ lu Velid'in 
yanında topland ılar. Velid ya ş lı  ve saygı lı  idi. O sırada hac mevsimi 
gelmiş ti. Velid etrafında toplanm ış  olan kimselere "Ey Kurey ş liler ! 
İş te hac mevsimi geldi. Araplar ın heyetleri bu mevsimde yurdumuza 
gelecekler, Bunlar şu Peygamber Muhammed'in meselesini i ş itmi ş lerdir. 
Bunun için Muhammed hakk ında bir fikir etrafında toplanal ım. An-
laşmazlığ a dü şmeyelim. Yoksa birbirimizi yalan ç ıkarmış  ve sözleri-
mizin bir k ı smı  öbür kı smını  yalanlamış  olur" dedi. Bunun üzerine Ku-
reyş liler Velid'e "Öyle ise Ebu Abdüşems sen düşün bize bir yol gös-
ter o şekilde hareket edelim" dediler. Velid onlara "Hay ır, siz söyleyin, 
ben size uyar ı m" / / Onlar- "Öyle ise Muhammed'in k âhin oldu ğunu söy-  289 
leyelim" dediler. Velid -"Tanr ıya and olsun ki hayır o bir kahin değ il- 
dir. Kâhinleri gördük Muhammedin okudu ğu şeyler öyle kâhin m ı -
nldanışı  ve tekerlemeleri cinsinden de ğ il" dedi. Kurey ş liler: "Öyle ise 
deli olduğunu söylüyelim" dediler. Velid "Hay ır o bir deli değ il ki. 
Deliliğ i görmü şüz biliriz. Halbuki Muhammed'in durumu delili ğ in in-
sanda yaratt ığı  baygınlık, titreyiş  ve vesveseye benzemiyor" dedi. 
Kureyş liler - "Peki öyleyse şair olduğunu söyleyelim" dediler. Velid 
-"Hayır. O bir ş air olamaz ki. Biz ş iirin her çe ş idini Recez'ini, Hezec'- 
ini Karid'ini, Makbud'unu ve Mebsut'unu biliriz. Muhammed'in söz-
leri ise ş iir değ ildir" dedi. Kurey ş liler -"Öyleyse büyücü oldu ğunu söy-
leyelim" dediler. Velid "Hay ır, o büyücü değ il. Biz büyücüleri ve 
yaptıkları  büyüleri gördük. Muhammed'in sözleri büyücülerin okuyup 
üfürmelerine ve düğüm düğümlemelerine benzemiyor" dedi. O zaman 
Kurey ş liler Velid'e -"Ey Abdü ş ems! Peki ama ne söyleyelim ?" deyince 
Velid onlara "Tanr ıya and olsun ki onun sözlerinde bamba ş ka bir tat-
hlı k vardır. Sözlerinin ba ş langıcı  sağ lam bir hurma ağ acına benzer. 
Sonları  da o ağacın meyvelerine benzer - İbn-i Hi şam diyor ki: Akan 
suya benzer şekli de söylenir- siz Muhammed hakk ında bu sayd ığı nız 
vasıflardan her hangi birini söylerseniz do ğ ru olmadığı  anla şı lır. Bana 
kalırsa en iyisi Muhammed'in büyücü oldu ğunu, sözlerinin, o ğulu 
babasından, karde ş i karde ş ten, e ş i eş inden ve insan ı  ailesinden ay ıran 
bir büyü olduğunu söyleyelim" dedi. 

Kureyş liler Velid'in bu görü ş ünü kabul edip ondan ayr ıldılar. 

Bundan sanra Kurey ş liler Hacca gelen halk ın yollarını  bekleyip 
önlerine ç ı karak ras geldikleri herkese Muhammed'den sak ınmasm ı  
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söylemeye ve onun durumunu anlatma ğa ba ş ladı lar. Bunun üzerine 
Yüce Tanrı  Muğ ire oğ lu Velid ile bu durum hak ında şu ayetleri indirdi : 
"Benim yaratt ığı m o kimsenin i ş ini bana b ırak. Ona bol bol mal 
vermiş tim. Ona çocuklar da verdim. Her yolu kendisi için dümdüz 
ettim. O daha da vermemi isterdi. Asla vermem. Çünkü o ayet-
lerimize kar şı  geldi (LXXIV, 16) yani dü şman oldu. 

290 	İbn-i Hişam diyor ki: " // 

(Bu ayetler ş öyle devam etmektedir): Ben de onu, takatini tak 
edecek azaba u ğ rataca ğı m. Çünkü o düş ündü, ta şı ndı , ölçtü biçti. 
Ama nas ıl ölçtü biçti kahrolas ı ? tekrar kahrolas ı  nasıl ölçtü biçti? 
sonra derin derin bakt ı . Ka ş larını  çatt ı , surat ast ı " (LXXIV, 17-22) 

İbn-i Hi ş am diyor ki :" 

(Bu âyetler ş öyle devam etmektedir): "Sonra arkas ını  dönüp çekip 
gitti, büyüklük taslad ı . Bu ancak a ğı zdan ağı za söylenip gelen büyüden, 
insan sözünden ba ş ka bir ş ey değ ildir dedi" (LXXIV, 22-25). 

İbn-i İ shak der ki : Yüce Tanr ı  Velid ile birlikte Tanrı  elçisi ve Yüce 
Tanrı  tarafından kendisine indirilen şeyler hakk ında laf uyduran kim-
selere dair şu ayetleri indirdi: "Nitekim bu, birbirlerinden fikir soran-
lara, Kur'an' ı  parçalara ay ıranlara azap göndermi ş tik. Tanrı  hakk ı  
için biz onların hepsini yapt ı klarından dolay ı  sorumlu tutaca ğı z". 
(XV, 90-94) 

291 	İbn-i Hi şam diyor ki : 74  // 

İbn-i İ shak der ki : Tanr ı  elçisi hakkında laf uyduran bu kimseler 
hac mevsiminde halka bunlar ı  söylemeye baş ladı lar. Hac mevsimi bit-
tikten sonra Araplar Tanr ı  elçisinin meselesini duymu ş , öğ renmiş  ola-
rak yerlerine yurtlar ı na döndüler. Böylece Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) 
meselesi bütün arap bölgelerine yay ı lmış , duyulmuş  oldu. 

Ebu Talib Arap halk ı  topluluklar ı= kendi kavmi ile birlikte üze-
rine yüklenmelerinden korktu. Bunun için o me şhur kasidesini söyledi. 
Bu kaside de Mekke'nin kutsall ığı na sığı ndığı nı , kendisinin bu kutlu 
bölgedeki üstün durumunu söylüyor ve kavminin ileri gelenlerini kendi 
tarafına çekmek istiyordu. Bununla beraber ş iirinde Tanrı  elçisini (S. 
A.S.) ölünceye kadar teslim etmiyece ğ ini ve b ırakmıyacağı nı  hem kendi 
kavmine hem de ba şkalarına hat ırlatıyordu: "Kavmimin bana sevgi 

72 Dile ait bir aç ıklama çevrilmedi. 
73 Dile ait bir aç ıklama çevrilmedi. 
74 Dile ait bir aç ıklama çevrilmedi. 
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ve yak ınlı k göstermediklerini anlad ım. Onlar aram ızdaki her türlü ba ğ -
ları  koparıp att ı lar. Aç ı kça dü şmanlık gösterdiler ve eziyet ettiler; üs-
telik uzak dü şmanla bir olup arkam ızdan, sinirlendiklerinden par-
maklannı  ı sıran ve soylar ı  karışı k olan kimselerle bize kar şı  anlaş tı -
lar. Ben uzun esmer m ızrağı m ile hükümdarlar ın bana b ı raktıkları  
keskin ve beyaz k ı lıcımla onları  sab ı rla kar şı ladım. Yakınlarımı  ve kar-
de ş lerimi Kâbenin yanında toplad ım ve onun örtülerinin saçaklar ına 
yapış tım. Yakınlarım ve karde ş lerim Kâbenin kap ı sı  önünde herkesin 
and içtiğ i yerde, ayak üstünde topland ı lar. İ saf ile Naile putlar ı  arasında 
sellerin aktığı  yerde ve hac ıları n develerini ıhtı rdığı  yerde topland ılar. 
Bu develerin omuzlar' ve boyunlar ı  enlenmi ş ti; terbiye edilmi ş  olup 
her biri sekiz dokuz ya ş larında idiler. // Sadefler, mermer parçalar ı  ve süs 292 
için tak ılan diğer şeyler ağ aç dallar ı  gibi develerin boynuna tak ılmış  
sallan ıyordu. Hakk ımızda kötü söz söyleyen ve haks ız olarak bize kötü- 
lük eden herkesden insanlar ın Tannsma sığı nı rım. Sevr dağı na, Sebir 
dağı n yerinde durdurana ve inzivaya çekilmek üzere Hira da ğı na çıkıp 
inene s ığı nınm. Mekke ovas ı nda bulunan eve (Kâbe) ve hiçbir ş ey gö-
zünden kaçmayan Tanr ıya sığı nınm. Sabah, ak ş am etrafında toplan ıp 
ellerini sürdükleri kara ta şa (Hacer-i Esved) s ığı nı rım. Hz. İbrahim'-
in kayada b ı raktığı  ayak izine s ığı nırım. Safa ve Merve tepeleri aras ında-
ki ko şma yerine ve burada bulunan putlara s ığı nırım. Binek üstünde, 
yaya ve adak adam ış  olarak Tanr ını n evine hac eden herkese s ığı nı - 
rım. / / Arafat da ğı na, nal tepesine ve oradaki kar şı lıklı  sel yataklar ına 293 
sığ mınm. Hac ıların akş am üstü elleriyle develerinin dö ş lerine dayana- 
rak dağ  tepelerinde duru ş larına sığı nırım. Muzdelife de gece duru şuna 
ve bütün Mina duraklar ına sığı mnm. Bu yerlerden daha kutlusu olur 
mu ? Asil atların yağmur sağ anağı ndan çıkar gibi h ızla geçtikleri Müz-
delife'ye sığ mınm. Hac ıları n durup ş eytan ta ş ladıkları  yere sığ mınm. 
Vail oğ lu Bekr kabilesi hac ılarının hac etmek üzere inmeye izin verdik-
leri ve akşam üstü şeytan ta ş lamak için duran Kinde kabilesine sığı -
mrım. Bu iki kabile birbirleriyle müttefik olup aralar ındaki anla şmayı  
sağ lamlaş tınp başka ba ş ka bağ larla peki ştirdiler. Bu iki kabilenin, 
ürkmüş  deve ku ş ları  gibi ko şan ve dağ  yamaçlarının ağ açlar ın' ve ot- 
larını  çiğneyip geçen topluluklar ına sığı nınm.// Sığı nmak isteyen bir 294 
kimse için bunlardan ba ş ka sığı nacak bir şey var m ı  ? bizim gücümüzle 
düşman kahrolunur. Halbuki onlar Türk ve Kabil kap ılarına" kadar 

75 İbn-i Hi ş am' ın arapça metnini ne ş redenler buradaki Türk ve Kabil kelimelerini Ebu 
Zer Husenroin Sire Ş erhine dayanarak iki da ğ  diye açıklam ış larsa da metinde "Türk ve 
ve Kabil kap ılar ına" şekli mevcud olduğundan bu iki kelimeyi biz Türk ve Kabil şeklinde 
anladık. 
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uzaklaşmamızı  isterler. Tanr ının kutlu evine and olsun ki siz yalan 
söylüyorsunuz. İş lerinizi karmakar ışı k etmeden Mekke'den çıkı p 
gitmiyeceğ iz. Tanrını n kutlu evine and olsun ki m ızrak ve okla döğüş -
meden Muhammed'i yalnız b ırakm ıyaca ğı z. Onun etrafında ölmeden, 
uğ runda dö ğüşerek çocuklar ımızı  ve e ş lerimizi dahi unutmadan onu 
teslim etmiyece ğ iz. Lıkır lıkır eden su tulumlar ının yüklü olduğu de-
velerin kalk ı p yürüdükleri gibi demir z ırhlara bürünmü ş  kimseler sa-
va ş a kat ı lmadan, içi kin dolu dü şman vurulup topallaya topallaya yüz 
üstü dü şmeden onu (Muhammed'i) ele vermiyece ğ iz. Tanrı  hakkı  için 
bu i ş  sava ş a dökülürse yiğ it, y ı ld ız gibi parlak, güvenilir namusunu ko-
rur ve cesur kimseler elindeki k ı lıçları mız aylarca günlerce, bir y ı l 
içinde ve onun arkas ından gelen y ı l içinde dahi ileri gelen kimselerin 

295 ba ş larını  koparacakt ır./ / Bir kavim, namusunu koruyan dili ar ı , i ş ine 
sahip bir yiğ idi nasıl olur da dü şmana b ı rak ır. Muhammed ak benizli 
olup onun yüzü suyu hürmetine Tanr ı dan yağmur istenir. O, öksüzleri 
besler, dullar ı  korur. Ha ş im boyunun fakirleri ona s ığı nır ; Onun yan ın-
da merhamet ve iyilik görürler. Ba şı m hakk ı  için Esid ile onun büyük 
oğ lu herkesi bizden nefret ettiriyor. Bizi çi ğ  çiğ  yemek isteyen dü şma-
na kar şı  birliğ imizi bozdu. Osman ile Kunfuz da bu i ş de geri kalmay ıp 
öbür boylar ın emirlerine boyun e ğdiler. Ubey ile Abduyagus o ğ lunun 
sözlerine kan ıp hakkımızda söylenen kötü sözleri incelemeden inand ı -
lar. Subey' ile Nevfel'den de kötülük gördük. Bunlar ın her ikisi de bizden 
yüz çevirip gittiler, nezaket göstermediler. Eh bir gün gelir teslim olur 
veya Tanrı  onları  bizim elimize dü şürürse onlara, yapt ıkların ın karşı -
lığı nı  öderiz. İş te Ebu Amr, bizi davar doluk sahibi araplar içine sürmek 
için o da bizden nefret etmektedir. O sabah, ak ş am aleyhimizde konu-
şup halkı  üzerimize k ış kırtıyor. Ey Ebu Amr ! Elinden geleni yap, hile 
dolaplarını  istediğ in kadar çevir. Ebu Amr bunlar ı  yaptıktan sonra 
gelip bir de bizi aldatmad ığı na and içiyor. Hay ı r onun yapt ıklarını  apa-
çık görüyoruz. O bizden nefret edip s ıkıntı sından canı  Ahaş ib dağ ları  
aras ındaki tepelere ve da ğ  ba ş lar ındaki kalelere bile s ığ maz oldu. Ey 
Ebu'l-Velid! Sor bakal ım aleyhimize hareket edip hileci bir kimse gibi 

296 bizden yüz çevirip gitmekle bize sanki ne yapabildin ?// Halbuki sen 
aramızda görü şüne güvenilir, merhameti beklenir, cahil olmayan bir 
kimse idin. Ey Utbe ! Bizi çekemeyen hasetçi, yalanc ı , kinci ve içi kötü-
lükle dolu bir kimsenin hakkımızda söylediğ i sözlere kanma. Ebu Süf-
yan da büyük bir hükümdarm ış  gibi benden yüz çevirip çekip gitti. 
O hem Necid'de so ğuk sulu yaylalara kaç ıyor hem de sizi hat ırımdan 
çı karm ıyacağı m diyor. Sonra ö ğüt verici dost bir kimse gibi bizi sev-
diğ ini söylüyor, ama içinde gürül gürül kaynayan kinler gizliyor. Ey 
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Mut'im! Yard ıma muhtaç oldu ğun günlerde ve büyük meselelerle kar-
şı la ş tığı nda yard ımımı  senden esirgemedim. Sana denk olan azg ın ve 
sert dü şmanlarına kar şı  seninle birlik oldum. Ey Mut'im! Halk sana kö-
tü bir i ş  teklif ettiler. Ben yenilirsem sen kurtulacak de ğ ilsin. Tanrı  bir 
arpa a ğı rlığı  kadar dahi yanl ış lık yapmayan adil terazisiyle Abdü şems 
ve Nevfel boylar ına bir an evvel ettikleri kötülü ğ ün cezas ını  versin.// Bizi 297 
ve Gaytal boyunu b ırakıp yerimize Halef boyu ile birle ş en kimselerin 
akı lları  yoktur. Halbuki biz felaketler kar şı sında Ha ş im oğullarının ve 
Kusay boyunun soylar ının en üstünüyüz. Sehm ve Mahzum boylar ı  da 
aleyhimize hareket edip soysuz ve şerefsiz kimselerden meydana gelen 
dü şmanları  üzerimize kış kırttılar. Ey Abdümenaf o ğulları  ! Siz kavmi- 
nizin en üstünüsünüz. Sizden olmayanlar ı  iş inize karış tırmayınız. Ba-
şı m üzerine and içerim ki siz bu i ş te aciz davran ıp yanl ış  yola saptını z. 
Halbuki daha önce bir tek amaç u ğ runa çal ışı rdınız. Ş imdi ise birbi-
rinizi bırak ıp dağı ldınız. Hakkımızı  inkâr etmeleri, yard ım etmemeleri 
ve s ıkışı k zamanlarda bizi yaln ız bırakmalar ından dolayı  Abdümenaf 
oğullarını  tebrik ederiz( !) biz ş erefli bir kavim inek yapt ıklarımızın ö-
cünü sizden muhakkak alaca ğı z. O zaman siz bu yapm ış  oldukları nız-
dan bir kâr elde edemiyeceksiniz. Bize kar şı  cephe alm ış  olan topluluk-
lar, Galib o ğ lu Luey soyundan gelenler aras ında sığı ntı  durumunda idi-
ler. Onlar, şahin gibi yiğ it kimseler tarafından sürülerek bize s ığı nmış -
lardı . Nufeyl topluluğu ise Maad kabileleri aras ında yer yüzünde ya şa-
yan en kötü ve en a ş ağı lık topluluktu. Ey arkada ş  ! Kusay soyundan ge-
len kimselere aram ızdaki anla şmamazlığı n herkes tarafından bilineceğ ini 
söyle. Onlar ın bizden sonra dü şman kar şı sında zayıf kalacaklar ını  ken-
lerine müjdele. Halbuki bir gece Kusay soyundan gelenlerin ba şı na 
bir felaket gelse biz onlar ı  korurduk. Evlere kapan ıp saklanmazdık. // 298 
Onlar ş ereflerini korumak için evleri aras ında erkekçe dö ğüş selerdi, 
bizde çocuklu kad ınlar yan ında yiğ itlik örneğ i olurduk. Kara gün için 
yardımlarını  dilediğ imiz her dost ve ye ğ enin ba şı m hakkı  için ş imdi 
bunun tersine hareket ettiklerini gördük. Ancak Murre o ğ lu Kilab bo-
yundan bir topluluk bize yap ı lan bu nankörlüğ e katı lmadılar. Biz onla-
rın kar şı s ı nda dayand ı k, yı lmadık. Sonunda onlar ı n adamlar ı  dağı ldı  ve 
her zalim ve cahil olan kimse ba şı mızdan savu şup gitti. S ıkayet ödevini 
gören bizdik. Galib soyunun yalç ın kayaları  ve arslan gibi yi ğ itleri gene 
biz idik. Biz koku sürünen (Mutayyibun) müttefiklerden say ı lan Haş im 
soyundan gelen ve ustalar ın elinde beyaz k ı lıçlar gibi genç yiğ itleriz. 
Dü şmanlar ise ancak a ş ağı lı k kabilelerle anla ş tı lar; fakat genç yi ğ it-
lerin, koca et parçalar ı  üzerinde bo ğuş an yırtıcı  arslanlar gibi kar şı -
la ş tıkları  sava ş ta bir kimsenin kan ını  akıtamad ı lar, hiç bir faide elde 
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edemediler. Onlar ın anla ş tıkları  kimseler, elden ele dola şmış  bir hintli 
cariyenin soyundan gelen ve kil o ğ lu Kays boyunun zavall ı  köleleri 
olan Cumah boyudur. Biz ise temiz bir nesil olup şerefli kimseler so-
yundan gelmiş iz. Aferin ye ğ enimiz Zuheyr'e ki o yal ın kı lıç gibi çok 
iyi bir insand ı . O, aln ı  açık bir kimse olup ş an ve şeref yönünden yüce-
dir. Hayatım hakkı  için Muhammed'in ve onun yak ın akrabalar ının 

299 sevgileri kalbimde yer etmi ş tir. // Tanr ıdan dilerim ki o dünyada, insan-
lar için ve Tanrım sevdiğ i kimseler için bir güzellik numunesi ve bir 
süs olarak ya şasin, kalsın. İ nsanlar aras ında hakemlerin iyiyi kötüden 
ayırmak istedikleri zaman ümit vericilikte onun bir e ş i bulunur mu ? 
O, yumuşak huylu, çok akı llı , adil, yaptığı nı  bilen bir kimse olup 
hiç bir zaman kendisinden gafil olmayan bir Tanr ıya uymu ş tur. 
Tanrıya and olsun ki babalar ım ve dedelerin hakk ında, halkın 
toplant ı  yerlerinde sözü edilecek bir suç i ş lemi ş  bir duruma girece-
ğ imi bilmeseydim her ne olursa olsun, ş aka tarafı  bir yana herşeyde 
Muhammed'e uyard ım. Dü şmanlar ımız iyi bilirler ki bizce o ğ lumuz ya-
lancı  değ ildir. Aslı  olmayan bir fikirle de u ğ ra şmaz. Muhammed aram ız-
da öyle yüksek bir derece sahibidir ki ona kötülük yapmak isteyen 
bir kimse kendisine ula şamaz. Ben kendim ona şefkat edip korudum 
ve her ne pahas ına olursa olsun himaye ediyorum. Bütün kullar ın Tan-
rı sı  ona yard ım etsin, onun do ğ ru olan dinini üstün getirsin. Biz asil, 
gözü pek kimseleriz. Asil babalar ımız bizi iyilik yapmak için yeti ş tir-
mi ş tir. 1U.`b soyu ile Luey soyu aras ında yakınlık varsa da muhakkak 
birgün olup insanlar birbirlerinden uzakla şacaklard ır." 

İbn-i Hişam diyor ki: Bu kasidede do ğ ruluğuna inandığı m beyit-
ler bunlardır. Bazı  ş iirden anlayan kimseler ise bunlar ın çoğunun, Ebu 

300 Talib'in olduğunu kabul etmiyorlar. // 

İ bn-i Hişam diyor ki: Sözüne güvendiğ im bir kimse bana şunları  
anlatt ı : Medine halk ı  kıtlık sıkıntı sına dü ş tüler. Bunu üzerine Tanr ı  
elçisinin (S.A.S.) kat ına gelip ona dert yand ılar. Tanrı  elçisi (S.A.S.) 
mimbere çıkıp yağmur yağ dırmas ı  için Tanr ıya dua etti. Az sonra çok 
yağmur yağ dı . O kadar ki etraf halk ı  Tanrı  elçisine (S.A.S.) gelip sel 
baskınlarından ş ikayet ettiler. Bunun üzerine Tanr ı  elçisi (S.A.S.): 
"Ey Tanrım yağmuru Medinenin etrafına yağdır, üzerimize yağdırma" 
diye dua etti. O zaman bulutlar Medinenin üzerinden s ıyrı lıp ş ehrin 
etrafında, ş ehrin üzeri bulutsuz olmak üzere çepe çevre bir daire şek-
linde topland ı lar. Bunu gören Tanr ı  elçisi (S.A.S.) "Ebu Talib bugüne 
kadar ya ş ayıp bu olayı  görseydi sevinirdi" dedi. Sahabilerin bazıları  
Tanrı  elçisine "Ey Tanr ı  elçisi! Sen bu sözünle herhalde onun şu beyitine 
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telmihte bulunuyorsun" dediler: "Muhammed ak benizli olup onun 
yüzü suyu hürmetine Tanr ı dan yağmur dilenir. O öksüzlere bakar, 
dullar' korur" Tanr ı  elçisi (S.A.S.) onlara: "Evet öyledir" cevab ını  
verdi. 

İbn-i Hi şam Diyor ki: Ebu Talib'in yukarıdaki ş iirinde geçen "ve 
otlannı" kelimesi İbn-i İ shak'dan ba şka birinin yoluyla rivayet edilmi ş -
tir. // 301 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Talib'in yukar ıdaki ş iirinde geçen Gaytal-
lar, Husays oğ lu Amr oğ lu Sehm boyundandırlar. Bu ş iirde geçen 
Ebu Sufyan ise Umeyye o ğ lu Harb o ğ lu Ebu Sufyan'd ır. Mut'im ise: 
Abdümenaf o ğ lu Nevfel oğ lu Adiy oğ lu Mut'im'dir. Zuheyr ise: Mah-
zum oğ lu Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Mugire oğ lu Ebu Ümeyye o ğ lu 
Zuheyr'dir. Bu Züheyr'in annesi, Abdülmuttalib k ızı  Âtike'der. 

İ bn-i İ shak der ki: Ebu Talib'in yukar ıdaki ş iirinde geçen Esid'-
in büyük oğ lu ise Kusay o ğ lu Abdümenaf o ğ lu Abdü şems oğ lu Ümey-
ye oğ lu Ebu'l-Iys o ğ lu Esid o ğ lu Attab'd ır. Osman ise: Ubeydullah o ğ -
lu Talha Teymrnin karde ş i olan Ubeydullah o ğ lu Osman'dır. Kunfuz 
ise Murre oğ lu Teym oğ lu Sa'd oğ lu Kaab oğ lu Amr oğ lu Cud'an 
oğ lu Umeyr oğ lu Kunfuz'dur. Ebu Velid ise: Rebia o ğ lu Utbe'dir. 
Ubey ise: Kilab o ğ lu Zühre boyunun müttefiki olan Şefik oğ lu 
Ahnes Sakafrdir. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ad ı  geçen Ubey'e, Ahnes (geri çekilen) 
lakabının verili ş inin sebebi, onun Bedir sava şı nda Kurey ş lileri geri 
çekmesidir. As ı l adı  ise Ubey'dir. Ubey, Ilaç boyundan bir kimsedir. 
Bu boyun soy kütüğü: Ukbe o ğ lu Avf oğ lu Ebu Seleme oğ lu İ laç'd ır. 

Ebu Talib'in yukar ı daki ş iirinde geçen Esved ise: Kilab o ğ lu 
Zühre oğ lu Abdümenaf o ğ lu Vehb oğ lu Abdüyagus oğ lu Esved'dir. 
Subey' ise: Fihr oğ lu Bel-Hâris boyunun karde şi olan Halid 
oğ lu Subey'dir. Nevfel ise: Kusay o ğ lu Abdüluzza oğ lu Esed 
oğ lu Huveylid oğ lu Nevfel'dir. Bu Nevfel Adeviyye ad ı  verilen Adiy 
boyundan olan kadının oğ lu olup kendisi Kurey ş  kabilesinin haydut-
larından idi. Müslüman olduklarında Ebu Bekr-i S ıddık ile Ubeydul-
lah oğ lu Talha'yı  (Tanr ı  onlardan raz ı  olsun) bir ipe ba ğ layan i ş te 
bu Nevfel'dir. Bu olaydan dolay ı  Ebu Bekr ile Talha'ya iki e ş  (karinan) 
lakabı  verilmi ş tir. Nevfel'i, Ebu Talib o ğ lu Ali (A.S.) Bedir sava şı nda 
öldürdü. Ebu Amr ise: Abdümenaf o ğ lu Nevfel oğ lu Abdüamr o ğ lu 
Kurayza'd ır. 

Gene Ebu Talib'in yukar ıdaki ş iirinde geçen "Soylan karışı k olan 
kimselerle" sözünde kastedilen kavim, Kinane o ğ lu Abdümenat o ğ lu 
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Bekr boyudur. Ebu Talib'in ş iirinde arap kabilelerinden olarak zikret-
tığ i kimseler i ş te bunlard ı r. 

Tanrı  elçisinin (S.A.S.) meselesi araplar aras ında yayı lıp uzak 
şehirlerde duyulunca Medine'de de toplant ılarda an ı lmağa ba ş ladı . 
Tanrı  elçisinin (S.A.S.) meselesi yay ı ldığı  sıralarda ve ondan önce, 
arap kabileleri aras ında onun hakk ında en çok bilgiye sahip olan kabi-
leler Evs ve Hazreç kabileleri idi. Çünkü bu iki kabile, yana şı k olduk-
ları  ve memleketlerinde birlikte ya şad ıkları  Yahudi hahamlar ından 

302 Tanrı  elçisi hakk ında bilgiler edinmi ş lerdi. // Ş imdi Medinede onun 
sözü edilmeye ve onun yüzünden Kurey ş  kabilesi aras ında anla şma-
mazl ı k çı ktığı  konuşulmağa ba ş layınca Vakıf boyundan Eslet o ğ lu 
Ebu Kays (a ş ağı da gösterece ğ imiz) şu ş iiri söyledi: 

İbn-i Hi şam diyor ki: İ bn-i İ shak burada ad ı  geçen Ebu Kays' ı  
Vakıf boyundan say ıyor. Fil sava şı  hikâyesinde ise onu Hatme boyun-
dan saymış tı ; bu olabilir; zira araplar bir kimseyi dedesinden daha 
tan ınmış  olan dedesinin karde ş ine nisbet ederler. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: (bu hususta) Ebu Ubeyde bana şunları  an-
lattı : Amr o ğ lu Hakem G ıfari, Gıfar' ın karde ş i olan Nuayle'nin so-
yundand ır. Gıfar, Müleyl oğ lu Gıfar'd ır. Nuayle ise Abdümenat o ğ lu 
Bekr oğ lu Damre o ğ lu Müleyl oğ lu Nuayle'dir. 76  

Gazvan o ğ lu Utbeye de Sülemi nisbeti verilmi ş tir. Halbuki Utbe, 
Mansur o ğ lu Mazin soyundand ır. Süleym ise Mansur oğ lu Süleym'dir77  

İ bn-i Hi şam diyor ki: Ad ı  geçen Eslet oğ lu Kays hakikatte Vali 
boyundand ır. Van, Vakıf ve Hatme ise Evs kabilesinin üç karde ş  bo-
yudur. 

İbn-i İ shak der ki: Eslet o ğ lu Kays, Kurey ş  kabilesini severdi. 
Çünkü o bu kabileninin h ı sı mı  olup Kusay oğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed 
kızı  Erneb ile evlenmi ş ti Ebu Kays e ş i ile birlikte senelerce Kurey ş  
kabilesi aras ında kalmış t ı . Bunun için o, Kurey ş  kabilesine hitaben 
adı  geçen kasidesini söylemi ş tir. Ebu Kays bu kasidede Kâbenin kut-
sallığı m yücelterek belirtiyor. Kurey ş  kabilesine birbirlerinden ayr ı lıp 
sava ş  etmemelerini tavsiye diyor. Birbirlerine kar şı  dü şman olmamala-
rını  söylüyor, onlar ın şeref, üstünlük ve ak ı llı lıklarını  anıyor. Tanrı  
elçisine (S.A.S.) dokunmamalar ı nı  istiyor. Tanr ının onları  koruduğunu, 

76 Burada görüldü ğü üzere Amr o ğ lu Hakem, Nuayle soyundan olmasma ra ğmen 
onun karde ş i olan Gıfar'a nisbet edilmektedir. Çevirenler. 

77 Burada görüldü ğü gibi Utbe, Mâzin soyundan olmas ına rağmen onun karde ş i olan 
Süleym'e nisbet edilmektedir. Çevirenler. 
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Fil ordusunu ve onun şerrini üzerlerinden uzakla ş tırdığı nı  onlara 
hatırlat ıyor. Ebu Kays' ın söylediğ i ş iir şudur: 

"Ey yolcu! Galib oğ lu Luey boyuna uğ radığı n zaman şu mektubu 
onlara ver.// Onlara de ki, ben aran ızdaki anla şmamazhkdan dolayı  303 
merak etmi ş , üzülmüş  ve takattan dü şmüş  uzakta bulunan bir adamı n 
elçisiyim. O size ş öyle söylüyor: Ba şı mda bir sürü dert olduğu halde 
bunlar yetmiyormu ş  gibi ş imdi sizin ikiye ayr ı lıp her iki tarafın sava ş a 
çağı ran birer sözcüsünün ortaya ç ıktığı nı  iş ittim. Bu kötü i ş lerden ve 
birbirinize yaptığı nız saldırış tan ve akrep gibi ortal ığı  karış tıranlardan, 
kötü huy göstermekten ve t ığ  gibi delen ac ı  sözler sarfetmekten Tanr ı  
sizi korusun. Siz şu savaş tan yaz geçip, nas ıl olsa, Tanrı  ne istiyorsa 
o olacaktır. Sava ş a tutu şursan ız kötü duruma dü ş ersiniz. Bu sava ş  
uzak ve yak ın akrabalarınız için bir ölüm olur. Bu sava ş  bütün akra-
balık bağ larını  kopar ır. Koca bir kabileyi yok eder, mal ı  mülkü siler 
süpürür. Sava ş a tutu şursanız güzel Yemen elbiseleri yerine sert kuma ş -
tan yap ı lmış  elbiseler ve üzerinde demir pas ı  bulunan sava ş çı  elbiseleri 
giyinir, sefalete dü şersiniz. Misk ve kafur kokular ı  yerine, halkalar ı  
çekirge gözleri gibi parlayan uzun ve tozlu z ırhlann kokusunu koklar- 
muz. // Sak ın sava şa yana şmayın, sava ş  acı , pis bir su ile dolu bir havuz 304 
gibidir. Sakın ona yana şmayın. O, güzel bir kadın gibi insanların karşı - 
sında süslenir fakat sonra çirkin bir koca kar ı  olduğu anla şı lır. O her 
ş eyi kasıp kavurur. Pençesi zay ıf kimseleri avlamakta şa şmaz. Ş erefli 
kimseleri de ölüme sürükler. Dâhis ve Hâtib sava ş larında olanları  
bilmiyor musunuz? Bunlardan ibret alsan ıza. Sava ş , nice şerefli, evi 
yüce, konuk sever, eli aç ık, yaptıkları  övülür temiz huylu ve yi ğ it kim-
seleri alıp götürür. Sava ş , bo ş  yere dökülüp kuzey ve güney yellerinin 
alıp götürdüğü bir suya benzer. Ben sava şı  görmü ş , denemi ş  bir kim-
se olarak onu size anlat ıyorum. M ızraklarımzı  baş ka savaş cılara sat ımz. 
Öte dünyada verece ğ iniz hesab ı  dü şününüz. Zira Tanrı  en iyi hesap 
sorand ı r. O, bir adam ı  seçmi ş , bu seçilen de bir din getiriyor. Sak ın, 
yı ldızların Tanrı sından ba şka biri sizin Tanrınız olmas ın. Siz bize, doğ -
ru bir din kurunuz, zira bizim için arkas ına düşülecek örnek sizsiniz. 
Siz bu halk için ışı k ve koruyucu kimselersiniz. Herkes size s ığı nı r. 
Üstelik akl ı  ba şı nda kimselersiniz. İnsanlar gözden geçirildi ğ inde sizin 
cevher oldu ğunuz görülür. Batha vadisinin en iyi yerleri sizin elinizde- 
dir. Yüzünüz ak alnınız açıktır. // Siz asil, temiz ve kar ışı k olmayan bir 305 
soydansınız. Yoksul ve muhtaç kimseler küme küme, evlerinize do ğ ru 
gelirler. Herkes bilir ki sizin ileri gelenleriniz insanlar ın en iyisi, en doğ - 
ru görü ş lüsü, en üstün dü şüncelisi ve toplantılarda en do ğ ru sözü söyle-
yenlerdir. Hadi kalk ın, Tanrınıza dua edin, Eha ş ib dağ ları  aras ındaki 
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şu kutlu evin duvarlar ına el sürün; bu kutlu evin, sizin üzerinizde bir 
hakkı  vard ır. Siz alaylar güden Ebu Yeksum'dan, onun yüzü suyu 
hürmetine kurtuldunuz. Ebu Yeksum'un ordusu vadiyi doldurmu ş , 
yaya askerleri da ğ  baş ları nı  tutmuş tu. Fakat, Tanr ının yardımı  gelince 
onun melekleri (askerleri) dü şman askerlerini toza topra ğa bulamış  ola-
rak geri püskürttüler. Habe ş liler çabucak kaç ıp geri döndüler. Onlar-
dan ancak bir kaç bölük yurtlar ına dönebildi. Ey Kurey ş liler ! Siz yok 
olursanız biz de yok oluruz. Üstelik insanlar ın ya şamasına sebep olan 
hac mevsimleri de ortadan kalkm ış  olur. Size söylediğ im bu sözler ya-
lancı  olmayan bir adam ın sözleridir." 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ebu Kays' ın bu ş iirindeki "Sava ş , bo ş  yere 
dökülüp kuzey ve güney yellerinin al ıp götürdüğü bir suya benzer", 
"mızraklar ını zı  başka sava şçı lara sat ınız", "o bir adam ı  seçmiş " be-
yitleri ile "yaya askerleri da ğ  ba ş larını  tutmuştu" mısraını , Ebu Zeyd 
Ensarii ile ba şkaları  bana söylediler. 

İbn-i Hi şam diyor ki : "Dâhis sava şı nda olanları  bilmiyor musu-
306 nuz ?" mı sra! hakk ında // Ebu Ubeyde Nahvii bana şunları  anlatt ı : 

Dâhis, Gatafan oğ lu Reys oğ lu Bagıyt oğ lu Abs oğ lu Kutay'a 
oğ lu Mâzin oğ lu Hâris oğ lu Rebia oğ lu Ravaha o ğ lu Cezime o ğ lu Zu-
heyr o ğ lu Kays' ın bir atının adı dır. Kays bu at ını , Gatafan o ğ lu Reys 
oğ lu Bagi oğ lu Zubyan oğ lu Fezâre oğ lu Adiy oğ lu Sa'lebe oğ lu Lev-
zan oğ lu Cueyye oğ lu Zeyd oğ lu Amr oğ lu Bedr o ğ lu Huzeyfe'nin 
Gabrâ ad ındaki kısrağı  ile yarış a çıkarmış . Fakat Huzeyfe baz ı  kimsele-
ri pusu kurdurup onlara Dâhis önde geldi ğ i takdirde onun yüzüne 
vurarak geri kalmas ı nı  sağ lamaları nı  tembih etmi ş . Yarış ta Dâhis önde 
gidiyormuş . Pusudaki adamlar Kays' ın kendilerine dediklerini yapm ış -
lar bu suretle Gabrâ, Dâhis'i geçmi ş . Yarış tan sonra Dâhis'in binicisi 
Kays'a gelip durumu anlatm ış . Bunun üzerine Kays' ın karde ş i Zuheyr 
oğ lu Malik gidip Gabrâ'n ın yüzüne vurmu ş . O zaman Huzeyfe'nin kar-
de ş i Bedr oğ lu Hamel kalk ıp Malik'in yüzüne bir şamar indirmi ş . Bu 
olaydan sonra Ebu Cuneydib Absi, Huzeyfe o ğ lu Avf ile bir yerde kar-
şı la şmış  ve onu öldürmü ş . Daha sonra Fezare kabilesinden bir adam, 
Malik ile bir yerde kar şı la şmış  ve onu öldürmü ş . Bunun üzrine Bedr 
oğ lu Huzeyfe'nin karde ş i Bedr oğ lu Hamel bu olayları  anarak şu beyi-
ti söylemi ş  : "Avf' ın karşı lığı  olarak biz de Malik'i öldürdük. Zaten 
almak istediğ imiz öç de bu idi. Fakat siz bizden, hakdan ba şka birşey 
isterseniz sonunda pi şman olursunuz." 

Bu beyit Hamel'in bir kaç beyitinden al ınmış tır. 
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Gene bu olaylar hakk ında Ziyad oğ lu Rebi' Absi şu beyiti söyle-
miş tir: "Zuheyr oğ lu Malik'in ölümünden sonra kadınlar kocalar ını  
beklemesinler" bu beyit, Rebi'in bir kasidesinden al ınmış tır. 

Bu olaydan sonra Abs ve Fezâre kabileleri aras ında sava ş  baş ladı . 
Bu sava ş larda Bedr oğ lu Huzeyfe ile Bedr o ğ lu Hamel öldürüldüler. 
Bunun üzerine, Huzeyfenin ölümüne üzülen Cezime o ğ lu Züheyr o ğ -
lu Kays onun arkas ından ağ lıyarak şu beyitleri söylemi ş tir: "Binici 
olmadıkları  halde nice biniciler yard ı ma çağı rdılar. Hebae " ad ındaki 
yerde ise gerçek bir binici vard ır. Huzeyfe'nin arkas ından ağ layın. 
Zira , henüz hayata gelmemi ş  kabileler ortaya ç ı kıp yok oluncaya kadar 
onun eş i bulunmayacaktır." Bu iki beyit, şair Kays' ın birkaç beyitin- 
den alınmış tır. Gene Züheyr o ğ lu Kays şu beyiti söylemi ş tir ://"Ancak 307 
yiğ it olan Bedr oğ lu Hamel bize sald ı rarak zulmetti. Zulmün ise pis- 
tir." Bu beyitde onun birkaç beyitinden al ınmış tır. Gene bu konuda 
Zuheyr oğ lu Kays' ın karde ş i Zuheyr oğ lu Hâris şu beyiti söylemi ş tir: 
"Öğünmek gibi -  olmasın ama ben Hebae'de, yan ında m ızrak k ırıkları  
olduğu halde Huzeyfeyi yerde serili b ıraktım." Bu beyitde Hâris'in 
bir kaç beyitinden al ınmış tı r. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Sözü geçen at yar ışı nda bir yandan Kays' ın 
Dâhis ve Gabrâ adlar ındaki ailarnu öte yandan da Huzeyfe'nin Hattar 
ile Hanfa adl ı  atların yarış a çıkard ıkları  da söylenir. Bu iki söylentiden 
birincisi daha do ğ rudur. Bu yarış  meselesi uzun bir hikâyedir. Tanr ı  
elçisinin (S.A.S.) hayat ına ait olan hikayemizi aksataca'g' ından uzun 
uzun anlatm ıyacağı m. 

İbn-i Hiş am diyor ki : Ebu Kays' ın ş iirinde geçen "Hât ıb sava şı " 
sözüne gelince, Amir Hât ıb adıyla, Evs oğ lu Malik oğ lu Avf oğ lu Amr 
oğ lu Avf oğ lu Malik oğ lu Muaviye oğ lu Umeyye oğ lu Hâris oğ lu Heyş e 
oğ lu Kays oğ lu Hâris oğ lu Hâtıb'ı  kastediyor . Ad ı  geçen Hât ıb, Haz-
reç kabilesinin himayesinde bulunan bir Yahudiyi öldürmü ş . Bunun 
için, Hazreç o ğ lu Hâris oğ lu Hazreç oğ lu Kâ'13 oğ lu Sa'lebe oğ lu Ha-
rise oğ lu Ahmer oğ lu Malik oğ lu Kays oğ lu Hâris oğ lu Yezid -Yezid'e 
İbn-i Fushum denir. Fushum onun annesi olup Cesr o ğ lu Kayn kabile-
sinden bir kad ındır- Hazreç o ğ lu Hâris boyundan bir kaç ki ş i ile birlik-
te geceleyin çı kıp Hatıb' ı  öldürmüş ler. Bu olay üzerine Evs Hazreç 
kabileleri aras ında savaş  ba ş lamış , iki kabile çetin bir sava şa girişmiş -
ler sonunda, Hazreç kabilesi Evs kabilesini yenmi ş . Bu sava ş ta, Evs 
oğ lu Malik oğ lu Avf oğ lu Amr oğ lu Habib oğ lu Havt oğ lu Atiyye oğ lu 

78 Hebae, öldürülen Huzeyfe'nin oturdu ğu yerdir. 
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Halid oğ lu Samit oğ lu Suveyd öldürülmü ş . Onu, Hazreç o ğ lu Avf 
boyunun müttefiki olan Ziyad o ğ lu Mucezzer Belevi öldürmü ş . Ad ı  

308 geçen Mücezzer'in as ıl adı  Abdullah't ır. // 

Uhud sava şı nda Ziyad oğ lu Mucezzer Tanr ı  elçisi (S.A.S.) ile bir-
likte sava ş a kat ılmış tı r ; Sâmit oğ lu Suveyd o ğ lu Hâris'de Tanr ı  elçisiy-
le birlikte bu sava ş a kat ı lmış tı . Bu sava ş  s ı ras ında Suveyd o ğ lu Hâris, 
bir puntuna getirerek babas ının öcü olarak Mucezzer'i öldürmü ş . 
Bu hikayeyi in ş allah s ı ras ı  gelince anlataca ğı m. Bundan ba ş ka Hazreç 
ve Evs kabileleri aras ında ba ş ka sava ş larda olmu ş tur. Bu sava ş ları  ve 
bu hikayeyi, Dâhis sava şı  hikayesinde ileri sürdü ğüm sebeplerden do-
layı  uzun uzun anlatam ıyaca ğı m. 

İbn-i İ shak der ki: Müslümanlığı  kabul etmi ş  olan ve Umeyye 
boyunun müttefiki bulunan Evkas o ğ lu Harise oğ lu Umeyye oğ lu Ha-
kim Sulemi, Tanr ı  elçisine (S.A.S.) kar şı  kararla ş tırd ıkları  düşman-
lıktan vaz geçirmek için kendi kavmine hitaben şu beyitleri söylemi ş -
tin. Ad ı  geçen Hakim, kavmi aras ında ş eref sahibi ve sözü dinlenir bir 
kimse idi. "Doğ ru söz söyleyip ona göre hareket eden kimse yok mu? 
Sinirli olan kimseler do ğ ruyu i ş itip onu anlam ıyacaklar m ı  ? Kabilenin 
iyilik beklediğ i uzak dostlar ını  ve yakın akrabalar ını  bir araya topla-
yacak bir ba şkan yok mu? Sizden yüz çevirdim; ancak Saba yelini idare 
eden Tanr ıdan yüz çevirmem. Aran ı zda ileri geri söyleyenler bulunduğu 
müddetçe sizi b ırakıp uzakla şı rım. Dostumdan gelecek olan kötülük-
lerden korksam bile her i ş imi Tanrıya bırakı r dilimi onun uğ runa kulla-
nırım. 

Tanrı  Elçisi'nin (S. A. S.) Kabilesinden Çektikleri 

İbn-i İ shak der ki: Bundan sonra Kurey ş  kabilesi Tanrı  elçisine 
(S.A.S.) ve onunla birlikte İ slam olanlara kar şı  daha ş iddetli davran-
maya ba ş ladılar. Bu durum, Tanr ı  elçisine (S.A.S.) dü şmanlıkta dü ş -
tükleri bir sefalet idi. Kurey ş liler aş ağı lık adamlarını  Tanrı  elçisine 
(S.A.S.) kış kırttı lar. Bunlar onu yalanc ı  çıkarıp kendisine eziyet etti-
ler ve ş airlik, büyücülük, kâhinlik ve delilikle itham ettiler. Buna ra ğ -
men Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Tanr ının emrini yerine getirmeye devam edi-
yor, hiç bir ş eyi gizlemiyor, Kurey ş lilerin dinini ayıplamak i ş inde on-
ların sevmedikleri şeyleri kendilerine söylüyor, onlar ın putlarından 
uzakla şı yor, tapm ıyor ve onlar ı  kendi kafirliklerinde b ırakıp dinlerin- 

309 den ayr ı lıyordu. // 
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İbn-i İ shak der ki: Zubeyr o ğ lu Urve oğ lu Yahya, babas ı  Zubeyr 
oğ lu Urve yoluyla As oğ lu Amr oğ lu Abdullh'tan naklen bana şunları  
anlatt ı  : Ben (yani Urve) ona (yani Abdullah'a) "Kurey ş lilerin Tanr ı  el-
çisine (S.A.S.) kar şı  dü şmanl ı kları ndan senin gördüğün en büyük 
dü şmanlık nedir? diye sordum. Bunun üzerine o bana şunları  anlatt ı : 
`Bir gün Kurey ş  kabilesinin ileri gelenleri H ıcr adl ı  yerde toplanmış lar-
dı . Ben de orada bulunuyordum. Kurey ş liler Tanrı  elçisi (S.A.S.) 
hakkında konuşmaya ba ş ladı lar. Aralarında biz bu adam ın iş inde sabret-
tiğ imiz ş ekilde hiç bir şeye sab ır göstermedik. Bu adam bizi ak ı lsızlık-
la itham etti. Babalar ımıza dedelerimize sövdü. Dinimizi ay ıpladı , bir-
liğ imizi dağı ttı  ve Tanrı larımıza sövdü. Gerçekten biz onun yapt ığı  
bu kadar kötü şeylere sabrettik dediler. Veya buna benzer şeyler söyle-
diler. Kurey ş liler böyle konu şurlarken birden bire ileriden, Tanr ı  
elçisi (S.A.S.) göründü. Yürüyerek geldi. Hacer-i Esved'i öptü. Sonra 
Kâbeyi tavaf etmek üzere onlar ın yan ından geçti. Kurey ş liler Tanrı  
elçisi (S.A.S.) yanlar ı ndan geçerken ona laf att ı lar. Bu olay Tanrı  el-
çisine (S.A.S.) tesir etti onu üzdü; bu üzüntüyü onun yüzünde fark et-
tim. Tanr ı  elçisi (S.A.S.) tavafa devam etti. İkinci defa Kurey ş lilerin 
yan ından geçerken onlar gene kendisine laf att ı lar. Tanrı  elçisi (S.A.S.) 
buna da üzüldü. Üzüntüsünü yüzünden fark ettim. Tanr ı  elçisi (S.A.S.) 
üçüncü defa Kurey ş lilerin yanı ndan geçerken gene kendisine laf at-
tı lar; bunun üzerine Tanr ı  elçisi (S.A.S.) durdu onlara dönüp "Ey Ku-
rey ş liler! Sözlerimi duyuyor musunuz? Can ımı  elinde tutan Tanr ıya 
and olsunki ba şı nıza felaket gelecektir" dedi. Onun bu sözü Kurey ş li-
ler üzerinde büyük bir tesir yaratt ı . Ba ş larına kuş  konmu ş  gibi hiç 
biri k ımı ldamad ı ; sonunda, daha önce onun hakk ında en çok konu şup 
arkada ş ları nı  kış kı rtanlar bile en iyi sözlerle ve "haydi güle güle git 
ey Ebu'l-Kas ım. Tanrıya and olsun ki sen kendini bilmez bir adam 
değ ilsin" diyerek Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) gönlünü almaya çal ış tılar. 
O zaman Tanrı  elçisi oradan uzakla şı p gitti. Ertesi günü Kurey ş liler 
gene Hıcr adl ı  yerde topland ı lar ben de aralar ında bulunuyordum. // 310 
Onlar birbirlerine "Muhammed'in size yapt ıklarını  ve onun hakkında 
size verilen kötü haberleri say ıp döküp duruyorsunuz fakat o gelip 
karşı nıza dikilerek yüzünüze kötü şeyler söylediğ i zaman ona dokun-
muyor ve serbest b ırakıyorsunuz" dediler. Bu s ırada onlar böyle ko-
nuşurlarken öteden Tanr ı  elçisi (S.A.S.) ç ıkageldi. Hemen kalk ıp et-
rafını  aldılar ve onun kendi Tannlann ı  ve dinlerini kötülemesinden 
söz açarak ona "hakk ımı zda şu şu sözleri söyleyen sen misin?" dedi-
ler. Tanrı  elçisi (S.A.S.) "Evet, bunlar ı  söyleyen benim" dedi; o zaman 
onlar aras ından bir ki ş inin Tanrı  elçisinin (S.A.S.) yakas ı na yapış - 
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tığı nı  gördüm. Bunun üzerine Ebu Bekr (R.A.) Tanr ı  elçisini (S.A.S.) 
korumak için onlar ı n önüne durdu ve ağ layarak onlara "bir adam ı , 
Tanrım Allah't ır dediğ i için nası l öldürürsünüz" dedi. Bundan sonra 
Kureyş liler Tanr ı  elçisini (S.A.S.) b ırakıp dağı ld ı lar. Bu olay Kurey ş  
kabilesinin Tanr ı  elçisine (S.A.S.) yapt ıklarını  gördüğüm en kötü olay- 
d ı . 5 9 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Bekr k ı zı  Ummu Kulsum'un torunlar ı ndan 
biri Ummu Kulsum'un ş öyle demi ş  olduğunu bana anlatt ı : "Yukar ıki 
olayın geçtiğ i gün, Kurey ş lilerin Ebu Bekr'i sakal ından ve saç ı ndan çek-
tiklerinden dolay ı , eve döndüğünde aln ı ndan yaralanm ış  bulunuyordu. 
Ebu Bekr, saçlar ı  çok gür bir adamd ı ." 

İ bn-i Hi şam diyor ki : Bilgi sahibi bir kimse bana şunlar ı  anlatt ı  : 
Tanrı  elçisinin (S.A.S.) Kurey ş  kabilesinden gördü ğü en kötü muamele 
şudur: "Tanrı  elçisi (S.A.S.) bir gün sokağa çıkmış . Sokakta kar şı -
la ş tığı  hür veya köle olan herkes kendisini yalanlam ış  ve eziyet etmi ş . 
Bundan sonra Tanr ı  elçisi (S.A.S.) evine dönmü ş  ve kendisine yap ılan 
muameleden hırpalandığı ndan yata ğı na girip yorgana bürünmü ş . 
Bunun üzerine Yüce Tanr ı  ş u ayetleri indirmi ş  : "Ey örtüsüne bürünmü ş  
adam! Hadi kalk (e ğ ri yolda olanlar ı  kötü sonuçtan) korkut" (Müd- 

311 
	

dessir, LXXIV, 1-2). // 

Hamza'n ın (Tanr ı  Onu Yarl ığ as ın) İ slâm Oluşu 

İbn-i İ shak der ki: Eslüm kabilesinden kula ğı  delik ve akl ı  ba şı nda 
bir adam bana şunları  anlatt ı : Bir gün Ebu Cehil Safa tepesinin yan ında 
Tanrı  elçisine (S.A.S.) ras gelmi ş . Ona söğüp sayarak dinini ay ıpla-
mak ve i ş ini küçümsemek gibi sevmedi ğ i ş eyler söyleyip bu suretle incit-
miş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) Ona bir ş ey söylememi ş . Bu olay s ıras ında 
Murre o ğ lu Teym oğ lu Sa'd o ğ lu Kaab oğ lu Amr o ğ lu Cud'an o ğ lu 
Abdullah' ın bir kad ı n kölesi oraya yak ın bulunan evinden, Ebu Ce-
hil'in sarfetti ğ i sözleri duymu ş  daha sonra Ebu Cehil Tanr ı  elçisini 
(S.A.S.) bırakıp Kâbenin yan ı nda Kurey ş lilerin bir toplant ı  yerine git-
mi ş  ve orada bulunanlar ın arasına girip oturmu ş . 

Az sonra Abdülmuttalib o ğ lu Hamza, omuzunda yay ı  olduğu halde 
aydan dönmü ş . Hamza avlanmayı  sever, bunun için s ık sık ava giderdi.// 

312 Avdan döndüğü zaman Kâbeyi tavaf etmeden evine gitmezdi. Tavaf 
ederken Kurey ş lilerin her toplant ı  yerine gelince durur orada bulunan-
lar ı  selamlâr ve konu şurdu. Hamza Kurey ş  kabilesinin en güçlü kuvvet-
lisi ve en yiğ it genci idi. Hamza aydan döndüğünde o kad ın kölenin 
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evinin yan ından geçmi ş  bu sı rada Tanr ı  elçisi (S.A.S.) evine dönmü ş  
bulunuyordu. Köle kad ın Hamza'ya ş öyle demi ş : "Ey Ebu Umare! 
Yeğenin Muhammed'e biraz önce Hi ş am oğ lu Ebu'l-Hakem79  in yap-
tığı  hakareti ah bir duysayd ın... Ebu'l-Hakem ye ğenini burada oturur-
ken gördü ona sövüp sayd ı , onun sevmediğ i şeyleri söyledi ve incitti 
sonra b ırak ıp gitti. Muhammed ise ona hiç bir şey demedi". 

Tanrı  Hamza için iyilik ve üstünlük istediğ inden dolayı  Hamza 
kadının söylediğ i şeylerden dolayı  çok kızmış  ve içerlemi ş  ve hiç kimse-
nin yanında durmadan hızlı  ad ımlarla yürüyüp gitmi ş . Ebu Cehil'i 
görürse ona çat ıp kendisini dövmeyi kafas ında kurmu ş . Hamza mes-
cide girdiğ inde Ebu Cehil'i Kurey ş liler aras ında otururken görmü ş , 
ona doğ ru ilerlemi ş , yanına vardığı nda yayını  kaldı rıp kafasına indir-
miş  ve onu kötü bir şekilde yaralam ış , sonra kendisine "Muham-
med'e sövüp sayars ın ha! İş te ben de onun dinindeyim; onun söyledik-
lerini ben de söylüyorum. Elinden gelirse bana da cevap ver, bana da 
söv say bakal ım" demi ş . O zaman Mahzum boyundan olan bazı  kim-
seler Ebu Cehil'e yard ım etmek üzere davranm ış larsa da Ebu Cehil 
onlara "Ebu Umare'yi bırakın. Onun hakk ı  var çünkü ben and olsun 
yeğenine çok fena bir şekilde sövüp sayd ım" demiş . Bundan sonra 
Hamza tam müslüman olmu ş  ve Tanrı  elçisinin (S.A.S.) sözlerini Ebu 
Cehil'e tekrar ettikten sonra bu sözleri benimsemekte sabit kalm ış . 
Hamza böylece islam olunca Kurey ş  kabilesi, Tanrı  elçisinin (S.A.S.) 
kuvvetlenece ğ ini, korunaca ğı nı  Hamza'n ın onu koruyaca ğı nı  anlam ış -
lar ve ona kar şı  yaptıkları  hareketlerin baz ı larından vazgeçmi ş ler. // 313 

Rebia Oğ lu Utbe'nin Tanr ı  Elçisi (S.A.S.) nin İş i Hakk ındaki 
Sözleri 

İbn-i İ shak der ki: Ka`b o ğ lu Muhammed Kurazi'den naklen 
Ziyad oğ lu Yezid bana şunları  anlatt ı . Muhammed Kurazi ş öyle demi ş  
"bana şunları  anlattılar: Kurey ş  kabilesinin ileri gelenlerinden olan 
Rebia oğ lu Utbe bir gün Kurey ş  kabilesinin bir toplant ı  yerinde oturu-
yormuş ; o s ırada Tanrı  elçisi yalnız ba şı na mescitte bulunuyormu ş . 
Rebia oğ lu Utbe Kureyş lilere dönüp ş öyle demi ş  : "Ey Kurey ş liler! 
Muhammed'in yan ına gidip onunla konuş sam ve kendisine bazı  tek-
liflerde bulunsam ne dersiniz? belki o bu tekliflerin bir k ısmını  kabul 
eder biz de bunlardan istedi ğ ini kendisine veririz. Kendisi de bize 
yapt ıklarından yaz geçer." Utbe'nin bu teklifi Hamza'n ın islam olu- 

79 Yani Ebu Cehil. Kendisinin asil ad ı  Amr'd ı r. 
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şu ve Kurey şlilerin, Tanrı  elçisinin (S.A.S.) arkada ş larının çoğaldığı  
sıralarda yap ı lmış tır. Toplantı  yerinde bulunan Kurey ş liler Utbe'ye 
"Olur ey Ebu'l-Velid. Kalk git onunla konu ş " dediler. Bunun üzeri-
ne Utbe kalk ıp Tanrı  elçisinin (S.A.S.) yan ına vanp oturmu ş . Sonra 
kendisine "Ey kardeş imin oğ lu! Sen aram ızda kabile içinde şeref bak ı -
mından ve soy üstünlüğü yönünden bildiğ in derecedesin .Sen kavminin 
ba şı na büyük bir i ş  a ş tın. Bu i ş le onların birliğ ini dağı ttın, akı lsız olduk-
larını  söyledin gene bu i ş le onların Tanrılarını  ve dinlerini kötüledin 
ve onların göçüp gitmiş  olan babalarını , dedelerini kâfir sayd ın. Beni 
dinle. Sana baz ı  tekliflerde bulunaca ğı m. Bunları  düşünüp incele belki 
bunlardan bir k ısmını  kabul edersin" demi ş . Tann elçisi Utbe,'ye 
"Peki söyle Ey Ebu'l-Velid ! Seni dinliyorum" demi ş . Utbe ona "Ey 
karde ş imin oğ lu sen ortaya att ığı n bu mesele ile eğer mal istiyorsan 
mallarımızdan sana hisse ay ıralım hepimizin en zengini olasın; bir şe-
ref pe ş inde isen seni kendimize ba şkan yapal ım sen olmad ıkça hiç bir 
i ş e karar vermiyelim; yok saltanat istiyorsan seni kendimize hükümdar 
yapalım. Yok şu sana gelen cini kendinden uzakla ştıramıyorsan seni 
tedavi ettirelim. Bu uğurda seni iyi edinceye kadar mallar ımızı  harc ı -
yalım ; zira böyle cinler insan ın içini kaplar ve ondan ancak tedavi ile 

314 kurtulunur." // Veya buna benzer şeyler söylemi ş tir. Utbe sözlerini 
bitirmi ş  Tanrı  elçisi (S.A.S.) onu dinledikten sonra kendisine dönüp 
"söyleyeceklerin bukadar m ı  Ey Ebu'l-Velid" demi ş  O da "evet" ceva-
bını  vermi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) ona "öyle ise dinleyin" deyince Utbe 
"Peki dinliyorum" demi ş . O zaman Tanr ı  elçisi (S.A.S.) "Esirgeyen 
ve yarlıgayan Tanrının ad ıyla Ha, mim bunlar yarl ıgayan ve esirgeyen 
Tanrı  dan indirilen sözlerdir. Bu öyle bir kitapt ır ki ayetleri, bilen kim-
seler için müjdeleyici ve korkutucu arapça bir Kur'an olarak aç ık-
lanmış tır. Ancak insanlar ın çoğu ondan yüz çevirip duymaz oldular 
ve bizim kalblerimiz senin bizi ça ğı rdığı n şeye kar şı  kapalıdır dediler" 
(Fussilet, XLI, 1-6). ayetlerini okumu ş  ve Utbe için sureyi okumaya 
devam etmi ş . Sureyi i ş iten Utbe dikkatle dinlemi ş  iki elini arkas ına 
yere dayayı p dinlemeye devam etmi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) surenin secde 
yerine gelince secdeye kapanm ış  sonra Utbe'ye dönüp "Ey Ebu'l-Ve-
lid! Okuduklar ımı  duydun art ı k ötesini sen dü şün" dedi. Bundan sonra 
Utbe kalk ıp arkada ş larını n yanına gitti. Onlar (Utbe'nin öteden geldi-
ğ ini görünce) birbirlerine "Tannya and içeriz ki Ebu'l-Velid çehresi de-
ğ iş ik olarak dönüyor" dediler. Utbe gelip yanlar ına oturunca onlar 
kendisine "Ey Ebu'l-Velid ! Ne haberler getirdin bakal ım" diye sordu-
lar. Utbe onlara "getirdi ğ im haberler şunlard ır ki Tanrıya and olsun 
ben ömrümde benzerini hiç i ş itmediğ im sözler duydum. Tanrıya and ol- 
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sun bu sözler ne ş iir, ne büyü, ne de bir kâhinin söylediğ i sözlerdir. 
Ey Kureyş  topluluğu! Beni dinleyin de hat ırım için bu iş in ardına var-
mayın, bu adamdan vaz geçin, istedi ğ ini yapsın. Ondan uzak durun. 
Ona dokunmayın. Tannya and olsun ki kendisinden i ş ittiğ im sözlerin 
büyük bir sonucu olacakt ır. Araplar onu ortadan kald ınrlarsa sizden 
ba şkalarının eliyle ondan kurtulmuş  olursunuz; yok kendisi araplar ı  
idaresi altına alırsa onun saltanat ı  sizin saltanat ınız ve onun şerefi 
sizin şerefiniz demektir. Siz onunla insanlar ın en mesudu olursunuz" 
demiş . Bunun üzerine Kurey ş liler Utbe'ye "Ey Ebu'l-Velid! Gene o 
seni dili ile büyülemiş " demi şler. Utbe onlara "Evet ben de bu 
düşüncedeyim; ne isterseniz onu yap ın" cevabını  vermiş. // 315 

Tanr ı  Elçisi (S.A.S.) İ le Kureyş  İ leri Gelenleri Aras ında Geçen 
Sözler ve Kehf Suresinin Tefsiri 

İbn-i İ shak der ki: Bundan sonra İ slâmiyet Mekke'de Kurey ş  ka-
bilesi boylarında erkek ve kad ınlar aras ı nda yayı lmaya baş ladı . Bu sı -
rada Kurey ş  kabilesi müslüman olanlardan güçleri yetti ğ ini sı kış tırı p 
müslümanlıktan döndürüyor ve gene güçleri yetti ğ ine eziyet ediyor-
lardı . Sonra, Cübeyr o ğ lu Sait ile İbn-i Abbas'ın kölesi olan İ krime 
yolu ile Abdullah b. Abbas'dan naklen bilgi sahibi bir kimsenin bana 
anlattığı na göre Kurey ş  kabilesinin her boyunun ileri gelenleri toplan-
mış lar Muhammed'le konu şmaya karar vermi ş ler. Bu kimse olayın 
hikayesini ş öyle anlat ıyor: Rebia oğ lu Utbe, Rebia o ğ lu Şeybe, Harb 
oğ lu Ebu Süfyan, Abdüddar boyundan Kelede o ğ lu Hâris oğ lu Nadr, 
Hişam oğ lu Ebal-Buhteri, Esed o ğlu Muttalib oğ lu Esved. Es-
ved oğ lu Zemea, Mugire oğ lu Velid, Hişam oğ lu Ebu Cehil, Ebu 
Umeyye oğ lu Abdullah, Vail oğ lu iks, Sehm boyundan Haccac o ğulları  
Nubeyh ile Munebbih ve Halef oğ lu Ümeyye topland ı lar veya Kurey ş  
kabilesi ileri gelenlerinden toplananlar bir araya geldiler. Bunlar bir 
gün güneş  batt ıktan sonra Kâbenin arka taraf ında buluşup birbirlerine 
"Muhammed'e haber yollay ıp onunla konuşalım ve ileride mazur ve 
haklı  olmak için kendisiyle münaka şa edelim" dediler. Bunun üzerine 
Peygambere (S.A.S.) "Kavminin ileri gelenleri seninle konu şmak üzere 
toplandı lar, onlar ın yanına gel" diye haber yollad ı lar. Tanrı  elçisi 
(S.A.S.) hemen yanlar ına geldi; kendilerine söylemi ş  olduğu sözler 
hakkında iyi bir şey düşürdüklerini san ıyordu. Zira Peygamber (S. 
A.S.) onlar ın müslüman olmalar ını  çok istiyor, do ğ ru yola gelmelerini 
candan arzu ediyor ayak direyip durmalar ı  gücüne gidiyordu. Tanrı  
elçisi (S.A.S.) gelip onlar ın yanına oturdu. Kurey ş liler kendisine şöyle 
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dediler: "Ey Muhammed! Seninle konu şmak için sana haber yollad ı k. 
Tanrıya and olsun ki biz, araplar aras ı nda, senin kavminin ba şı na 
getirdiğ in meselenin benzerini kavminin ba şı na getiren bir adam bil-
miyoruz. Sen babalar ım ı za ve dedelerimize sövüp sayd ı n, dinimizi kö-
tüledin, Tanr ı lara dil uzatt ın, bize ak ı ls ı zlar dedin, birliğ imizi dağn- 

316 t ın.// Sonra aram ızda yapmad ığı n kötü i ş  kalmad ı . -veya buna benzer 
ş eyler söylediler- Sen ortaya att ığı n bu sözlerle mal ele geçirmek istiyor-
san mallarımızdan sana bir ş eyler toplayal ım, hepimizin en zengini ola-
s ın. Yok sen bu hareketinle şeref pe ş inde inen seni kendimize ba ş kan ya-
pal ım. Sen bir saltanat istiyorsan seni kendimize melik edinelim. Yok 
ş u sana gelen cin içini kaplad ı ysa" ki bu bazan olabilir, seni tedavi 
ettirmek için mallar ımı z ı  harcayal ım, seni iyi ettirelim veya ödevimizi 
yapmış  olup sorumlu durumdan kurtulal ım." 

Bu sözleri duyan Tanr ı  elçisi (S.A.S.) onlara "Dedi ğ iniz şeyler ben-
de yok; Beni cin de kaplam ış  değ ildir. Sonra sizin için ortaya att ığı m 
mesele ile ne mallar ınızı  ne de aran ızda ş eref sahibi olmayı , ne de ba şı -
mzda hükümdar bulunmayı  istemiyorum. Ancak Tanr ı  beni size bir elçi 
olarak yollad ı , bana bir kitap indirdi; sizin için müjde]eyici ve korku-
tucu olmam ı  bana emretti. Ben de Tanr ımın bana yüklediğ i peygam-
berlik ödevlerini size bildirdim. Size öğüt verdim; ş imdi siz, size bil-
dirdiklerimi benimserseniz dünyada ve ahirette saadete ula şmış  olur-
sunuz, yok istemezseniz Tanr ı nın emrini yerine getirmek uğ runda her-
şeye katlanaca ğı m. Tanrı  benimle sizin aran ı zda hükmünü verecektir" 
dedi veya buna benzer ş eyler söyledi. 

Peygamberin sözlerini i ş iten Kurey ş liler kendisine "Ey Muham-
med sana yapt ığı mı z tekliflerden birini veya bir k ı smı nı  kabul etmiyor-
san sen, insanlar aras ında memleketimizin en dar memleket oldu ğunu, 
suyumuzun en az olduğunu, ya şayışı mız ı n en güç olduğunu bilirsin. 
Bunun için seni bize gönderen Tanr ına söyle de bizi s ıkış tı ran şu dağ -
ları  kaldırıp uzakla ş tı rsın. Memleketimizi geni ş letsin, bu memlekette 
Suriye ve Irak ırmakları  gibi ırmaklar ak ıtsın, babalar ımızdan, dede-
lerimizden bu dünyadan göçüp gitmi ş  olanlar ı  yeniden diriltsin ve diri-
lenler aras ında Kilab oğ lu Kusay da bulunsun, çünkü o do ğ ru bir ba ş -
kan idi. Onlar dirilince kendilerine senin söylediklerinin do ğ ru olup 
olmadığı nı  soral ım; onlar seni tasdik ederlerse ve sen de istediklerimizi 
yerine getirirsen sana inan ırız. Bu şartlar ın yerine gelmesiyle Tam= 
yan ındaki durumunu, de ğerini anlar ız; Onun seni dediğ in gibi bir elçi 
olarak gönderdi ğ ini bilmi ş  oluruz" dediler. 

80 K ı sa bir kelime aç ıklamas ı  atlanmış tı r. 
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Tanrı  elçisi (S.A.S.) onlara "Ben bunlar ı  yapmak için size gönderil-
medim. Ben ancak Tanr ının bana emretti ğ i şeyleri size bildirdim. İş te 
bildirilmesi için gönderildi ğ im şeyleri size haber veriyorum. Siz bunlar ı  
benimserseniz dünya ve ahirette mesut olursunuz, yok istemezseniz 
Tanrını n emrini yerine getirmek u ğ runda her şeye katlan ırım. // Tanrı  317 

sizinle benim aramda hükmünü verecektir" demi ş . Onlar "bunlar ı  yap-
mazsan kendin için bir ş eyler iste (mesela)Tanr ından iste de sana bir me- 
lek göndersin bu melek senin söylediklerini tasdik etsin, seni bizden 
korusun. Gene Tanr ından, sana ba ğ , bahçe, saraylar ve alt ın ile gümü ş -
ten hazineler vermesini iste. Tanr ın bunlarla hayat ı nı  kazanmak için 
çalış maktan seni kurtarm ış  olur; zira sen bizim yapt ığı mız gibi çar şı lar-
da alış  veri ş  ediyorsun, gene bizim gibi hayat ını  kazanmak istiyorsun. 
(Halbuki Tanrın istediğ ini verirse) o zaman e ğer sen dediğ in gibi ger-
çek bir Tanrı  elçisi inen Tanrım yanında değerini anlamış  oluruz" 
demiş ler. // Tanr ı  elçisi Kurey ş lilere "Bunlar ı  yapm ıyacağı m. Ben Tan- 318 
rı sından bunları  isteyecek bir kimse de ğ ilim. Zaten size bunlar için 
gönderilmedim, ancak Tanr ı  beni bir müjdeleyici ve korkutucu olarak 
gönderdi. -veya buna benzer ş eyler- E ğ er size bildirdiklerimi kabul gider- 
seniz dünya ve ahirette mesut olursunuz. Yok kabul etmiyecek olursan ı z 
ben, Tanrı  benimle sizin aran ızda hükmünü verinceye kadar Tanr ı n ı n 
emrini yerine getirmek u ğ runda her ş eye katlanaca ğı m" demi ş . 

Kurey ş liler Tanr ı  elçisine (S.A.S.) "öyle ise gö ğü parça parça üstü-
müze yık, hani Tanr ım isterse bunu yapar demi ş tin. Zira bunu yap-
madan sana inanmay ız" demi ş ler. Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Kurey ş lilere 
"Bu i ş  Tanrı n ı n elindedir. O gö ğü üzerinize y ı kmak isterse yapar" 
cevab ını  verdi. Kurey ş liler Tanr ı  elçisine "Ey Muhammed ! Tanr ın, 
bizim seninle oturup bunlar ı  sana soraca ğı mızı  ve biraz evvel senden 
istediklerimizi isteyece ğ imizi bilmiyor muydu ? Niçin bize verece ğ in 
cevaplar ı  daha önceden sana ö ğ retmedi. Bize bildirdi ğ in ş eyleri kabul 
etmediğ imiz takdirde onun bize ne yapaca ğı nı  niçin sana söylemedi. 
İş ittiğ imize göre bunları  sana Yemame de bulunan ve Rahman ad ı  
verilen bir adam ö ğ retiyormu ş . Tanrıya and olsun ki biz asla Rahman'a 
inanmayız. Ey Muhammed bil ki sana kar şı  sorumluluğumuz kalmad ı  
(vebal bizden gitti).Tanr ıya and olsun ki bir daha bize bir ş ey yapmana 
müsaade etmiyece ğ iz. Gene ayn ı  ş ekilde hareket etmeye devam eder-
sen ya seni öldürürüz, yahut da sen bizi yok edersin" demi ş ler. İ ç-
lerinden biri, "Biz meleklere tap ıyoruz ; onlar da Tanr ının kızlarıdır" 
demiş . Gene içlerinden biri "Tanr ı  ile melekleri bir arada önümüze 
getirmezsen sana inanmay ız" demi ş . 
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Kurey ş liler Tanrı  elçisine (S.A.S.) bunlar ı  söyledikleri zaman o 
yanlarından kalkıp uzakla şmış . Abdülmuttalib'in k ızı  Atike'nin oğ -
lu olup Tanrı  elçisinin (S.A.S.) halas ı  oğ lu bulunan Mahzum o ğ lu 
Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Mugire oğ lu Ebu Umeyye oğ lu Abdullah 
da Tanrı  elçisiyle (S.A.S.) birlikte gitmi ş . Abdullah Tanrı  elçisine şöyle 
demiş  : "Ey Muhammed kavmin sana baz ı  tekliflerde bulundu, kabul 
etmedin; sonra dedi ğ in gibi Tanrının kat ındaki değerini anlamak 
ve sana inan ıp uymak için senden kendileri için bir şeyler istediler gene 
kabul etmeedin; sonra kendilerine kar şı  senin üstünlü ğünü ve Tanrı  
yanındaki değerini anlamak için kendi ş ahsına ait olacak bir ş eyler 
edinmeni istediler sen gene kabul etmedin; sonra kendilerini sonucundan 
korktuğun azapların bir k ı smım ş imdi baş larına getirmeni istediler gene 
kabul etmdin. -veya buna benzer şeyler- Tannya and olsun ki sen gö ğ e 
bir merdiven kurup ona t ırmamp ve gözümün önünde gö ğe çıkıp ora-
dan, dediğ in gibi peygamber oldu ğuna tan ıklı k edecek dört melek 
getirmeden asla sana inanmam. Tannya and olsun ki bunu yapsan dahi 
inanaca ğı mı  sanmıyorum." 

Abdullah bunları  söyledikten sonra Tanrı  elçisini (S.A.S.) b ırakıp 
319 uzakla şmış . // Tanr ı  elçisi (S.A.S.)de, kavmi kendisini ça ğı rdıkları nda 

kendilerini yola getirebilece ğ i ümidinin bo şa çıkması  ve onların kendi-
sinden uzakla şmalar ı ndan dolayı  üzüntü ve gönül kırgınlığı  içinde evine 
dönmüş . 

Tanrı  elçisi (S.A.S.) Kurey ş  kabilesi büyüklerinin yolundan ayr ı lın-
ca Ebu Cehil kalk ıp şöyle demiş  "Ey Kurey ş liler! Muhammed dinimizi 
kötülemek, babalar ımıza ve dedelerimize sövüp saymak, bize ak ılsız-
lar demek ve Tanrı larımıza dil uzatmaktan ba ş ka hiçbir şey kabul et-
medi. Tanrıya söz veriyorum ki yar ın, çok güçlükle ta şı yabileceğ im bir 
ta ş  alarak oturup onu bekliyece ğ im -veya buna benzer şeyler- Muham-
med gelip secdeye kapand ığı  zaman bu ta ş la kafasını  ezeceğ im. Ondan 
sonra siz beni ister ele verin ister koruyun. O zaman Abdümenaf o ğul-
ları  istediklerini yaps ınlar." 

Kureyş  kabilesinin büyükleri Ebu Cehil'e : "Tannya and olsun ki 
seni asla ele vermeyiz. Haydi istedi ğ ini yap" demiş ler. 

Ertesi gün sabah olunca Ebu Cehil, dediğ i gibi bir taş  alıp oturup 
Tanrı  elçisini (S.A.S.) beklemi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) hergün yaptığı  
gibi sabahleyin mescide gelmi ş . Tanrı  elçisi (S.A.S.) Mekke'de iken 
kıble olarak Suriyeye do ğ ru yönelirmi ş 81 . Bunun için namaz ı  Yemen 

81 Yani Kudüs'e doğ ru 
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köş esi ile Hacer-i Esved aras ı nda kı lar ve Kabeyi, Suriye tarafı  ile kendi 
durduğu yer aras ı na al ırmış . O gün Tanrı  elçisi (S.A.S.) gelip namaza 
durmuş . Kureyş liler toplant ı  yerlerine gelip oturmu ş  ve Ebu Cehil'in 
ne yapaca ğı nı  beklemiş ler. Tanrı  elçisi (S.A.S.) namazda secdeye ka-
pandığı  zaman Ebu Cehil ta şı  kald ırıp ona doğ ru ilerlemi ş . Yanına yak-
laşı nca kaçarak benzi sararm ış  korkmu ş  elleri ta şı n üzerinde kat ı lmış  
bir şekilde geri dönmü ş .//Ta şı  elinden atmış  bütünKurey ş  kabilesi hal- 320 
kı  ona doğ ru ko şup "Ey Ebu'l-Hakem sana ne oldu ?" diye sormu ş lar. 
Ebu Cehil onlara "dün size anlatt ığı m gibi Muhammed'i öldürmek 
üzere kalkt ım. Yanına yakla ş tığı mda onunla benim aramda önüme bir 
erkek deve ç ıktı . Tanrıya and olsunki bu devenin kafas ı , boynu ve 
diş leri gibi, hiç bir devede görmedim. Deve beni yemek istedi" demi ş . 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) "O Cebrail idi; Ebu 
Cehil yakla ş saydı  onu alıp götürürdü" dediğ ini bana anlatt ılar. 

Ebu Cehil yukar ı daki sözleri Kurey ş lilere söyleyince, Kusay oğ lu 
Abdüddar oğ lu Abdümenaf oğ lu Alkame oğ lu Kelede o ğ lu Hâris 
oğ lu Nadr ayağa kalkm ış ; 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Bu soy kütü ğü: Abdümenaf o ğ lu Kelede oğ -
lu Alkame oğ lu Hâris oğ lu Nadr ş eklinde söylenir. 

İbn-i İ shak der ki: Nadr ş öyle demi ş : "Ey Kurey ş liler! Tanr ıya 
and olsun ki hala çaresini bulamad ığı nı z bir i ş  ile kar şı  kar şı yasınız. 
Muhammed küçük bir delikanlı  iken onu aranızda en iyiniz, en sözü 
doğ runuz ve en emin adam ınız sayard ınız. Ş imdi şakaklarına ak dü şün-
ce ve size dinini bildirince ona büyücü dediniz. Tanr ıya and olsunki Mu-
hammed bir büyücü değ ildir. Biz büyücüleri gördük. Onlar ı n üfürük-
cülüklerini ve düğüm bağ lamalarını  biliriz. Ona kâhin de dediniz. Tan-
rıya and olsun ki o bir kahin de ğ ildir. Biz kâhinleri gördük. Onlar ın 
(cezbeye tutulup) titreyi ş lerini biliriz; secili sözlerini de i ş ittik. Ona 
şair de dediniz. Hay ır, Tanrıya and olsun ki o bir ş air değ ildir. Ş iiri 
gördük. Recez ve hezec gibi bütün çe ş itlerini iş ittik. Ona deli de 
dediniz. Hayır, Tanrıya and olsun ki o bir deli değ ildir. Biz deliliğ in ne 
olduğunu gördük. Muhammed'in durumu, delinin bayg ın düşmesine, 
vesvesesine ve saçmalamas ı na benzemiyor. Ey Kurey ş liler! Durumu-
nuzu iyi dü şünüp inceleyin; zira Tanr ıya and olsun ki ba şı nıza büyük 
bir i ş  gelmiştir." // 321 

Haris oğ lu Nadr Kurey ş  kabilesinin külhanbeylerinden olup Tan-
rı  elçisine (S.A.S.) eziyet eden ve dü ş manl ı k gösteren kimselerden say ı -
lıyordu. Nadr bir zaman Hire'ye gitmi ş  ve orada Iran hükümdarlar ı  
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ile Rüstem ve İ sfendiyar hakk ında baz ı  haberler ve hikayeler ö ğ renmi ş -
ti. Bunun için Tanr ı  elçisi (S.A.S.) oturup halka Tanr ıyı  anmalar ın ı  söy-
lediğ i ve kavmine kendilerinden önce Tanr ı nın öfkesine u ğ rayan millet-
lerin sonuçlarını  anlat ıp korkuttuğu toplantı lardan sonra Nadr onun 
yerine geçer ve "Ey Kurey ş liler ! Tanrıya and olsun ki ben ondan daha 
iyi konu şurum. Haydi gelin beni dinleyin. Ben onun size anlatt ığı  ş ey-
lerden daha iyisini anlat ırım" dermi ş . Sonra Iran hükümdarlar ı  ile 
Rustum ve İ sfendiyar hakk ındaki haberleri anlat ıp onlara "Muhammed 
nesi ile benden daha iyi konu ş urmuş " dermi ş . 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Bana söylendi ğ ine göre "Tanr ının indirdiğ i 
şeylerin benzerini ben de indirece ğ im" sözünü i ş te bu Nadr söylemi ş . 

İ bn-i İ shak der ki: Bana dediklerine göre İbn-i Abbas ş öyle der-
miş  : Bu Nadr hakk ı nda Kur'an'dan sekiz ayet indirilmi ş tir. Bunların 
biri Tanr ının "bizim ayetlerimiz ona okundu ğu zaman o: Bunlar geç-
mi ş  milletlerin hurafeleridir, der" (LXVIII, 15) (Mutaffifin, LXXXIII, 
13) sözüdür. Diğ erleri Kur'an'da, içinde hurafeler (Esatir) kelimesinin 
geçtiğ i ayetlerdir. 

Hâris o ğ lu Nadr (yukardaki sözlerini) Kurey ş lilere söyleyince 
Kurey ş liler kendisi ile Ebu Muayd o ğ lu Ukbe'yi Medine yahudilerinin 
din bilginlerine yollad ı lar. Kurey ş liler Nadr ile arkada şı  Ukbe'ye ş öyle 
dediler: Muhammed'i Yahudi bilginlerinden sorun, s ıfatlar ı nı  onlara 
anlat ın ve sözlerini nakledin; zira ilk kitap onlara gönderilmi ş tir 
ve Peygamberler hakk ında bizim bilmedi ğ imiz şeyleri onlar bilirler. 
Bunun üzerine Nadr ile Ukbe Mekkeden ç ı kıp Medineye gittiler. Ora-
da Muhammed'i Yahudi bilginlerinden sordular. Durumunu anlatt ı -
lar, baz ı  sözlerini naklettiler ve onlara: "Siz elinde Tevrat bulunan kim-
selersiniz. Şu bizim Peygamber hakk ında sizden bir haber almak için 
geldik" dediler. Yahudi bilginleri Nadr ile Ukbe'ye ş öyle dediler: 
"Size söyliyeceğ imiz üç mesele hakk ı nda ondan sorun. Eğ er bunlar ı  bi-
lirse o, Tanr ı  tarafı ndan gönderilmi ş  gerçek bir Peygamber demek-
tir; yok bilmezse o yalanc ı  bir adamd ır. O zaman ona istedi ğ inizi ya-
pars ını z (bu üç mesele şunlard ır): 1- Eski zamanlarda kaybolmu ş  bir-
kaç adam ın ne olduğunu ondan sorun. Bu adamlar ı n çok garip bir hi-
kayeleri vard ır. 2- Yer yüzünün do ğu ve bat ı  bölgelerini dola ş an gezici 

322 adamın haberini ondan sorun. // 3- Sonunda ruhun ne oldu ğunu sorun. 
Bu üç konu hakk ında cevap verebilirse ona uyun çünkü o takdirde ger-
çek bir Peygamberdir. Yok cevap veremezse o yalanc ı  bir adam demek-
tir o zaman ona istedi ğ inizi yap ı nız." 
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Bundan sonra Haris o ğ lu Nadr ile Kusay oğ lu Abdümenaf oğ lu 
Abdü ş ems oğ lu Umeyye oğ lu Ebu Amr oğ lu Ebu Muayd oğ lu Ukhe 
Mekkeye Kurey ş  kabilesinin yan ına döndüler Kurey ş lilere ş öyle dedi-
ler: "Ey Kurey ş liler! Sizinle Muhammed aras ındaki anla şmamazlığı n 
hal çaresini bulup getirdik. Yahudi bilginleri, bize söyledikleri baz ı  
şeyleri ondan sormam ı zı  bize bildirdiler. Muhammed size sorulan şey-
leri cevapland ı rırsa o gerçek Peygamber demektir, aksi takdirde yalan-
cı  bir adamdı r. o zaman kendisine istediğ inizi yap ı nız dediler." 

Bunun üzerine Kurey ş liler Tanrı  elçisine (S.A.S.) gelip ona "Ey 
Muhammed! Eski zamanlarda, acayip bir hikayeleri olan kaybolmu ş  
bir kaç adam hakkında ve yeryüzünün do ğu ve batı  bölgelerini dola ş an 
gezici bir adam hakk ında haber ver ve ruhun ne oldu ğunu bize anlat" 
dediler. Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Kurey ş lilere : "sorduklar ın ı z hakkında ya-
rın size bilgi veririm demi ş  ve bu sözünü bir ş artla değ il kesin olarak" 
söylemi ş . Bunun üzerine Kurey ş liler çekilip gitmi ş ler. Dediklerine göre 
Tanrı  elçisine (S.A.S.) onbe ş  gün Tanr ı  tarafından vahiy gönderil-
memi ş , Cebrail de gelmemi ş . Bunun için Mekke halk ı  dedi kodu ve 
ve kötü haberler yaymaya ba ş lamış lar ve "Muhammed yar ın diye bize 
söz vermi ş ti, i ş te onbe ş  gün geçti, sorduğumuz şeyler hakk ında hiçbir 
bilgi vermiyor" demi ş ler. Vahyin gönderilmeyi ş i Tanr ı  elçisini üzdü. 
Mekke halkını n dedi kodular ı  da ona a ğı r geldi, sonunda Cebrail, 
Aziz ve Yüce Tanr ı  tarafından Ashab- ı  Kehf suresini getirdi. Bu söze 
de Tanrının, üzüldüğünden dolayı  Peygambere sitemi ile Kurey ş lilerin 
Peygambere sordukları  ve Tanr ının iş i olan ş eylerin haberi yani kay-
bolan adamlar ın, gezici adamlar ın ve ruh konusunun haberi geldi. // 323 

İbn-i İ shak der ki: Bana dendi ki Cebrail geldi ğ inde Tanrı  elçisi 
(S.A.S.) ona "Ey Cebrail! Bana gelmekte geç kald ın, bayağı  kuş kulan-
mış tım" demi ş  bunun üzerine Cebrail ona "biz ancak senin Tanr ının 
emriyle iner geliriz. Önümüzde, ard ımızda ve her ikisinin aras ında her 
ne varsa hepsi onundur; Tanr ın asla unutkan değ ildir" (Meryem 
Suresi, XIX, 64) cevab ını  vermi ş . 

Kutlu ve Yüce Tanr ı  bu sureye 83  kendi hamd ve senas ı  ile Kurey ş -
liler Muhammed'in Peygamberli ğ ini tanımadıkları ndan dolayı  onun 
Peygamberli ğ inin zikri ile ba ş lamış t ır. Ş öyle buyurmu ş  "Kendi kuluna 
kitabı  indiren o Tanr ıya Hamd olsun" (Kehf , XVIII, 1) Tanr ı  bununla 
Muhammed'i kastederek sen benim taraf ımdan gönderilmi ş  bir elçisin 

82 Yani inşallah demeden kesin olarak "yar ın bildiririm" demiş . 
83 Yani Kehf suresine. 
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demek istiyor. Yani bu söz Peygamberli ğ inin hakkında sorduklanmn 
tasdikidir. "Tanr ı  o kitabda hiç bir eksiklik b ı rakmamış tır" (Kehf, 
XVIII, 1) yani onu eksiksiz, içinde ihtilaf bulunmaz bir şekilde düzen-
lemiş tir. "Taki Peygamber Tanr ı  tarafı ndan gelecek bir belan ın sonu-
cundan korkutsun" (Kehf, XVIII, 2) yani seni elçi olarak gönderen Tan-
rı nın dünyada vereceğ i ivedi ceza ile ahirette çarpt ıracağı  acı tıcı  azap-
tır. "Taki iyi iş ler i ş leyen insanlara da içinde ebedi kalacaklar ı  iyi müka-
fatı  müjdelesin" (Kehf, XVIII, 2-3) Yani Cennet kastediliyor. Ba şkaları-
nın seni yalanladıklan gibi yapmayıp senin bildirdiklerine inanan ve 
emrettiğ in şeyleri yerine getirenler bu Cennette asla ölüm tad ı  tatmaz-
lar. Taki Tanr ı  evlat edindi diyenleri korkutsun" (Kehf, XVIII, 4) 
Yani (biz meleklere tap ıyoruz ; melekler de Tannn ı n kızlarıdır) diyen 
Kureyş liler kastediliyor. (Tanr ı  evlat edindi) diyenlerin ne kendilerinin 
ne de babalarının bu hususta bir bilgileri yoktur." (Kehf , XVIII, 5) 
Burada müslümanların kendilerinden ayr ı lıp dinlerini kötüledikleri Ku-
rey ş liler kastediliyor. "Onlar ın ağı zlarından çıkan laf çök kötü bir laf-
tır" (Kehf, XVIII, 5) Yani onlar ın (Melekler Tann= k ızlarıdır) 
sözü kastediliyor. "Onlar ancak yalan söylerler. Sen onlar ın bu Kur'- 
an'a inanmay ış lanndan dolayı " ey Muhammed "üzüle üzüle kendini 
mi öldüreceksin ?" burada Peygamberin Kurey ş lileri inanca getirebi-
leceğ i ümidinin kırı lmasından doğan üzüntü kastediliyor; yani üzül-
me denmek isteniyor. 

324 	İbn-i Hişam diyor ki: " // 

"Biz yeryüzündeki her şeyi, yer için bir süs yapt ık ki insanları  dene-
yelim, bakal ım hangisinin i ş i daha iyidir" (Kehf, XVIII, 7). 

İbn-i İ shak der ki: Yani insanlar ın hangisi emrime daha çok uya-
cak, bana daha çok bağ lanacak. "Biz onun üstünde olanlar ı  kupkuru, 
dümdüz bir duruma getiririz" (Kehf, XVIII, 8) burada yeryüzü ile o-
nun üstünde bulunan ş eylerin yok edileceğ i kastediliyor. Tanr ı , sonunda 
bana döneceksiniz, o zaman herkese yapt ıkları  iş lerin karşı lığı nı  vere-
ceğ im; sen üzülme; duyduklar ın ve gördüklerin seni incitmesin demek 
istiyor. İbn-i Hişam diyor ki : 85  

İbn-i İshak der ki: Bundan sonra Tanr ı , Kureyş lilerin Peygam-
bere sorduklar ı  kaybolmu ş  adamların (Ashab- ı  Kehf'in) hikayesini ele 
alarak şöyle demi ş  : "Yoksa sen Kehf ile (hikayelerinin yaz ılı  bulun-
duğu) levha sahiplerini bizim hayret verici ayetlerimizden mi sand ın ?" 

84 Dile ait bir aç ıklama çevrilmemi ş tir. 
85 Dile ait bir aç ıklama çevrilmemi ş tir. 
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(Kehf, XVIII, 9) yani (benim varl ığı ma delil olmak üzere kullara gös-
terdiğ im ayetler aras ı nda bundan daha hayret vericisi vard ı) denmek 
isteniyor. 

İbn-i Hişam diyor ki: 86  // 

İbn-i İ shak der ki: Bundan sonra Yüce Tanr ı  "Hani o yiğ itler 
mağaraya sığı ndılar ve ey Tanr ımız! Bizi esirge; i ş imizde bize doğ ruyu 
göster dediler. Bunun üzerine biz de onlar ın o mağarada kulaklar ına 
uzun yı llar perde gerdik, onlar ı  uyuttuk. Sonra, iki taraftan hangisi-
nin, bunların bu mağarada ne kadar zaman uyuduklann ı  daha iyi 
bileceğ ini anlamak için o yi ğ itleri tekrar dirilttik" (Kehf, XVIII, 10-12) 
diyor. Sonra gene Yüce Tanr ı  "Gerçek olarak onlar ın hikayelerini biz 
sana anlat ıyoruz" (XVIII, 13) buyuruyor. Yani onlar ın hikayelerini 
doğ ru vererek denmek isteniyor. "Onlar tanr ı larına inanmış  yiğ itlerdi. 
Biz onların doğ ru yolda oluş larını  sağ lamla ş tırıp yürekliliklerini artır-
dık. Bu yiğ itler ortaya ç ıkıp Tanrımız göklerle yer yüzünün Tanr ı sıdır, 
ondan ba şka bir Tannya tapm ı yacağı z; tapacak olursak sözlerimizde 
yalan söylemi ş  ve sınırı  a şmış  oluruz" (XVIII, 13-14) Yani bildiğ imiz 
şeyleri bana ortak ko ş tuğunuz gibi onlar bana ortak ko şmadı lar den-
mek isteniyor. İbn-i Hişam diyor ki: ". 

"Kavmimiz o Tanr ı dan ba şka bir tak ım Tanrı lara tap ıyorlar ; 
bu Tanrıların gerçekliklerine aç ık bir delil verseler bari!" (XVIII,15) 

İbn-i İshak der ki: Yani kand ı ncı  bir delil verseler denmek iste-
niyor. "Tanr ıya kar şı  yalan uydurandan daha sap ı k biri olabilir mi ? 
Onlardan ve onların tapt ıklan bütün şeylerden yüz çevirdi ğ imiz ve an-
cak Tannya ba ğ lı  kaldığı mız için (onları n kötülüklerinden kurtulmak 
üzere) haydi ma ğ araya sığı nalım. Tanrı  bizi esirger ve i ş imizde kolayık 
gösterir. Güne ş  doğduğu zaman mağaralarının sağ  tarafına, batarken 
de sol tarafına dü şerdi. Onlar mağaranın geniş  bir yerinde yat ıyorlard ı" 
(XV111,15-17). 

İbn-i Hi şam diyor ki: " / / 	 326 
"Bu durum Tanr ı nın ayetlerinden biridir" (XVIII,17). Yani bu 

durum Ehli kitap halk ından Ashab- ı  Kehf'in hikayesini bilenlere 
karşı  bir delildir. Bu ehli Kitap halk ı  Ashab-ı  Kehf'in hikayesini 
senden sormalar ını  Kurey ş lilere söylemi ş lerdi ki Ashab-ı  Kehf'den 

86 Dile ait küçük bir aç ıklama çevrilmemi ş tir. 
87 Bir dil aç ıklaması  çevrilmeden geçildi. 
88 Bir dil aç ıklamas ı  çevrilmeden geçildi. 
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doğ ru haber verdiğ in takdirde Peygamberliğ inin gerçekli ğ i anla şı la-
cakt ı . "Tanrı  kimi doğru yola götürürse o yolda yürür, kimi sapt ırırsa 
onu doğ ru yola iletecek kimse bulunmaz. Onlar ı  (Ashab- ı  Kehf'i) 
uykuda oldukları  halde uyanık sanırdın. Biz onlar ı  uykudalarken 
bazan sağa bazan sola döndürürdük. Köpekleri ise içerde kap ının 
arkas ında ayaklar ını  kösüp uyurdu" (XVIII, 17-18). 

327 	İbn-i Hişam diyor ki : " // 

"Onları  bu halde görseydin geri döner kaçard ın; onlar ın bu ş ekil-
deki görünü ş lerinden için korku ile dolard ı " (XVIII, 18). Yüce Tanr ı  
(Ashab-ı  Kehf'in hikayesini anlatt ıktan sonra) devam ederek şöyle bu-
yurur : "Sonunda (o şehrin) sözü geçer kimseleri dediler ki" (XVIII, 22) 
Yani (bu şehrin) hükümdarı  ve idarecileri ldstediliyor. "Biz onlar ın 
üzerine bir mabed yapaca ğı z. Diyecekler ki" (XVIII, 22) yani Kurey ş -
lilere, Peygamberden (S.A.S.) Ashab- ı  Kehf hikayesini sormalar ını  
söyleyen Yahudi bilginleri diyecekler ki: 

"Onlar üç ki ş i idiler dördüncüleri köpekleri idi. Bilmedikleri halde 
atıp tutarak gene derler ki onlar be ş  kiş i idiler altıncı ları  da köpekleri 
idi" (XVIII, 23). Yani onlar bu hususta bir ş ey bilmezler denmek isteni-
yor. 

"Ve gene derler ki onlar yedi ki ş i idiler, sekizincileri de köpekleri 
idi. Sen de ki onlar ın sayı sını  Tanrım daha iyi bilir. Gerçekten onlar ı n 
sayı sını  pek az kimseler bilir. Onun için sen Ashab- ı  Kehf hakk ında on-
larla uzun uzun tart ış ma" (XVIII, 23) Yani onlarla fazla çeki şme den-
mek isteniyor. 

"Ashab-ı  Kehf hakk ında onlardan hiçbir kimseye bir şey sorma" 
(XVIII, 23) Zira onlar Ashab- ı  Kehf hakkında bir şey bilmezler. "Hiç-
bir şey hakkında ben onu yar ın herhalde yapacağı m deme; ancak Tanr ı  
dilerse yapacağı m de. Unuttuğun zaman Hemen Tanr ını  an ve (belki 
Tanrım bundan daha do ğ rusunu bildirir) de" (XVIII, 24) yani bu hu-
susta, yarı n size haber verece ğ im dediğ in gibi senden soracaklar ı  birşey 
hakkı nda böyle deme. İş i Tanrının isteğ ine bağ la. Unutursan hemen 
Tanrını  an ve Tanrım belki bana sizin sordu ğunuzdan daha do ğ rusunu 
bildirir, de. Zira sorulan şey hakkında ne yapaca ğı mı  bilemezsin. "On-
lar mağaralarmda üçyüz y ıl kaldıktan sonra dokuz y ıl daha kald ılar" 
(XVIII, 25) Yani onlar böyle diyecekler denmek isteniyor. "Sen de ki 
onların orada kald ıkları  süreyi Tanr ı  daha iyi bilir göklerin ve yeryü- 

328 zünün her türlü bilinmeyen şeylerini o bilir. // O çok iyi görür çok iyi 

89 Bir dil aç ıklamas ı  çevrilmeden geçildi. 

194 



duyar. Onlar ı n Tanndan ba şka bir yard ımcı ları  yoktu. O kendi idaresin-
de hiçbir kimseyi kendine ortak etmez" (XVIII, 26) Yani senden sor-
dukları  şeylerin hiçbiri Tanr ını n bilgisinin dışı nda değ ildir, denmek 
isteniyor. 

Kurey ş liler Tanrı  elçisine o gezici adam hakk ında sordukları  so-
ruya (kar şı lı k olarak) Yüce Tanr ı  ş öyle buyuruyor : "onlar senden Zül-
karneyn'i soruyorlar. Onun durumunu size anlataca ğı m de. Biz ona 
yeryüzünde kuvvet, kudret ve saltanat verdik. Ona her imkan ı  verdik. 
O da fütuhata ç ıktı " (XVIII, 84, 85) Tanr ı  elçisi (S.A.S.) devam ederek 
Zulkarneyn'in hikâyesini sonuna kadar anlatt ı . Zulkarneyn hikayesi 
ş öyledir : Ba şkas ına verilmeyen şeyler ona verilmi ştir. Her türlü imkan-
lar kendisine bah ş edilmi ş ti. (Fütuhata ç ıkarak) yeryüzünün bat ı sında 
ve doğusunda bulunan ülkeleri ele geçirdi, ayak bast ığı  her ülkenin hal-
kına hükmetti ; do ğuda ve bat ıda, ötesinde insan bulunmayan ülkelere 
kadar ula ş tı . 

İ bn-i İ shak der ki : Yabanc ı  kimseler hakkında haberler verenler, 
Zulkarneyn hakk ında ötedenberi söylenip gelmi ş  haberler aras ında 
bana şunu anlatt ı lar : Zulkarneyn M ı sırlı  bir kimse olup ad ı  Merzuba 
oğ lu Merzuban Yunani imi ş . Kendisi Nuh oğ lu Yafes o ğ lu Yunan 
soyundanmış . 

İbn- Hi şam diyor ki: Onun ad ı  İ skender'dir. İ skenderiye'yi yapan 
da odur. Bunun için bu şehir onun ad ını  taşı maktadır. 

İbn-i İ shak der ki : Peygamber zaman ında ya şamış  (onu görmü ş ) 
olan Ma'dan o ğ lu Halid Kelarden naklen Yezid o ğ lu Sevr bana şunu 
anlattı : Tanrı  elçisine bir gün Zulkarneyn hakk ı nda bir soru sorulmu ş  
Tanrı  elçisi de bu soruya "o yeryüzünü (kendisine verilen) imkanlarla 
ele geçiren bir melektir" cevab ını  vermi ş . 

Gene Halid ş öyle demi ş  : / / Hattab o ğ lu Ömer bir gün bir adam ın 329 
(ba şka birini) ey Zulkarneyn! Diye ça ğı rdığı nı  i ş itmiş ; bunun üzerine 
Ömer: Ey Tanrım af buyuras ın (sonra adama dönerek) Peygamber- 
lerin adlarını  kendinize takmakla yetinmeyip bir de meleklerin adlar ı nı  
mı  alıyorsunuz ? diye ç ıkış mış . 

İbn-i İ shak der ki: Zulkarneyn'in bir adam m ı  yoksa bir melek mi 
olduğunu Tanrı  daha iyi bilir. Tanrı  elçisi (S.A.S.) Zulkarneyn'in melek 
olduğunu acaba söylemi ş  mi? eğer söylemi ş  ise onun dediğ i doğ rudur. 

Yüce Tanrı , Kurey ş lilerin Tanr ı  elçisine (S.A.S.) ruh hakk ında sor-
dukları  soru için ş öyle diyor "Senden ruhu soruyorlar. De ki ruh Tan- 
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rımın bileceğ i bir i ş tir. Size bilimden ancak pek az şey verilmiş tir" 
330 (XVII, 85). // 

İ bn-i İshak der ki: İbn-i Abbas'dan naklen bana şunlar anlat ıldı : 

Tann elçisi Medineye geldiğ i zaman Yahudi bilginleri ona: Ey 
Muhammed! Senin şu "size bilimden ancak pek az şey verilmiş tir" 
sözünü hat ırlıyor musun? bu sözle bizi mi yoksa kavmini mi kastedi-
yorsun ? demi ş ler. Tanrı  elçisi (S.A.S.): Her ikinizde kastediliyorsunuz, 
demiş . Bunun üzerine Yahudiler ona : Peki ama sen, sana vahyedilenler 
içinde, bize Tevrat' ın verildiğ i ve onun içinde her şeyin aç ıklandığı nı  
söylüyorsun, demi ş ler. Tanrı  elçisi onlara • Do ğ ru ama Tevrat Tanr ının 
bilgisinin yanında az bir şeydir ; bununla birlikte siz do ğ ru dürüst Tev-
rata uysan ız onda size yetecek kadar bilgi vard ır, cevab ım vermiş . 
Bunun üzerine Yüce Tanrı , Yahudilerin bu husustaki sorulan hakk ı nda 
Tann elçisine (S.A.S.) şu ayeti indirmi ş  : "Yeryüzündeki her a ğaç ka-
lem, denizlerde üzerine yedi deniz daha kat ı lı p mürekkep olsa Tanr ı -
nın bilgileri yaz ı lmakla bitmez. Tanr ı  kudretli, do ğ ru bilicidir. (Lok-
man Suresi, XXX, 27) Yani Tevrat' ın, Tanrının bilgisi yanında az bir 
bilgiyi kapsadığı  anlatılmak isteniyor. 

İbn-i İ shak sözüne devam ederek der ki: Kurey ş lilerin Tanrı  el-
çisine (S.A.S.) kendileri için da ğ ları  yürütmesi, yeryüzünü dümdüz 
bir hale getirmesi ve göçüp giden babalar ı nı  ve dedelerini tekrar dirilt-
mesi için yapt ıkları  teklifler hakkında Yüce Tanr ı , elçisine (S.A.S.) 
şu ayeti indirmi ş tir : "Eğer Kur'an ile dağ lar kımıldayıp yürüse, yer-
yüzü dümdüz olsa, ölülerle konu şmak mümkün olsa (ne olurdu ?) her-
şey Tanrının elindedir" (Ra'd suresi XIII, 31) Yani bu istediklerinden 
ancak dilediğ imi yaparım denmek isteniyor. 

Kureyş lilerin Tann elçisine (S.A.S.) kendin için bir şeyler edin de-
yip kendine, bağ  bahçe, saraylar ve hazineler gibi şeyler edinmesini, 
söylediklerini doğ rulayacak bir mele ğ in gönderilmesini istemeleri hak-
kında Tanrı , elçisine şu ayetleri indirmi ş tir : "Onlar dediler ki: Bu Pey 
gambere ne oluyor? İş te o da (bizim gibi) yemek yiyor, (ah ş  veri ş  et-
mek için) çar şı larda dola şı yor. Kendisiyle birlikte halk ı  korkutacak bir 
melek gönderilse veya ona bir hazine verilse, yahut meyvelerini yiyece ğ i 
bir bahçesi olsa olmaz miydi? Nihayet zalimler (inananlara) dediler ki 
siz ancak büyülenmi ş  bir adamın pe ş inden gidiyorsunuz. Bak onlar 
seni nelere benzetiyorlar; sap ıyorlar da doğ ru yol bulamıyorlar. Dilerse 
sana bunlardan daha iyisini verebilecek olan Tanr ı  kutlu olsun" (Fur-
kan Suresi, XXV, 7-10) yani al ış veriş  etmek üzere çar şı larda yürümekten 
ve bu suretle hayat ını  kazanmaktan daha iyi bir şey verilebileceğ i kas- 
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tediliyor, "(verilebilecek ş eyler) içinden ırmaklar akan bahçelerdir. 
Tanrı  (dilerse) sana kö şkler de yapabilir" (XXV, 10). 

Tanrı  gene bu hususta elçisine şu ayetleri indirdi : "Senden önce 
gönderdiğ imiz Peygamberlerin de hepsi yemek yerler, çar şı larda do-
laşı rlard ı . // Biz, sizin bir k ı smınızı  öbür kı smının ba şı na bela yapt ık. 331 
Bakalım buna katlanacak misiniz? Eh Tanr ım her ş eyi iyi görür" (Fur- 
kan suresi, XXV, 20) yani katlanman ız için bir kı smınızı  öbür kısmınızın 
ba şı na bela ettim. Bütün dünya halk ını  elçilerime uydurmay ı  ve hiç bi-
rinin onlara kar şı  koymamas ını  isteseydim yapard ım, denmek iste-
niyor. 

Ebu Umeyye oğ lu Abdullah'ın Tanrı  elçisine söylediğ i hakkında 
Tanrı , elçisine şu ayetleri indirdi : "onlar dediler ki : Bize yerden bir 
pınar fış kırtmadıkça, ortas ından şı rı l şı rı l ı rmaklar ak ıtt ıracağı n hurma 
ağ açları  ve üzüm asmaları yla dolu bir bahçen olmad ıkça, dediğ in gibi 
gökyüzünüzü parça parça üzerimize dü şürmedikçe, Tanr ı  ile melek-
leri hep birlikte kar şı mıza getirmedikçe, alt ından bir evin olmad ı kça 
yahut sen göğe çıkmad ı kça asla sana inanmarz. Bununla beraber bize 
gökten, okuyacağı mız bir kitab indirmedikçe göğe çıktığı na da inan-
marz. Onlara de ki Tanr ım her türlü eksikten ar ıktır. Ben Tanr ı  elçisi 
olan bir insandan ba ş ka bir şey değ ilim" (İ sra suresi, XVII, 90-93) 
İbn-i hi şam diyor ki : " // 332 

İbn-i İ shak der ki: Kurey ş lilerin, Tanrı  elçisine (S.A.S.) Rahman 
adlı  Yemameli bir adam ın bunları  sana öğ rettiğ ini iş ittik. Biz ona asla 
inanmarz, demekti hakk ında Tanrı , elçisine şu ayeti indirmi ş tir: "Biz 
seni böylece kendinden önce nice milletler gelip geçmi ş  olan bir millete 
gönderdik ki sana vahyettiklerimizi onlara bildiresin. Onlar esirgeyici 
Tanrıyı  (Rahman' ı ) tanımıyorlar. Onlara de ki o benim Tanr ımd ı r; 
Ondan ba ş ka Tanrı  yoktur Ona güveniyorum, sonunda da ona döne-
ceğim." (Ra'd suresi, XIII, 30) // 333 

Tanrı , Hişam oğ lu Ebu Cehil'in Tanrı  elçisine (S.A.S.) söyledikleri 
ve ona yapmak istedi ğ i ş ey hakkında elçisine şu ayetleri indirmi ş tir: 
"Bir kulu namaz k ı lmaktan alı koyanı  gördün mü? onun do ğ ru yol üze-
rinde olduğunu veya do ğ ruyu emretti ğ ini gördün mü ? onun yalan söy-
lediğ ini ve arkas ını  çevirip kaçt ığı nı  gördün mü ? O Tanr ının her şeyi 
gördüğünü bilmiyor mu idi? Öyle ş ey olamaz. Bu adam yapt ığı ndan vaz 
geçmezse onu perçeminden tutup çekece ğ iz. O perçem ki yalanc ı  ve 

90 Burada arap diline ait ve konu ile ilgisi olmayan uzun bir dil aç ıklaması  çevril-
memiş tir. 
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suçlu birinin perçemidir. O isterse (yard ımına) kavmini ça ğı rs ı n ; biz de 
Cehennem zebanilerini ça ğı mız. Hay ır sen onun sözüne uyma, secde 
et, Tanrı ya yakla ş " (Alak suresi, XCVI, 9-19) 

334 	İbn-i Hi şam diyor ki : 91  il 
İbn-i İ shak der ki: Yüce Tanr ı , Kurey ş lilerin Tanrı  elçisine (S. 

A. S.) mallar ını  vereceklerini söylemeleri hakk ında ona ş u ayeti indir-
miş tir : "Onlara de ki sizden istedi ğ im her kar şı lık faydas ı  size olan bir 
şeydir. Benim yapt ıkları mın kar şı lığı nı  ancak Tanrı  verir. O ise her ş eyi 
görür" (Sebe' suresi, XXXIV, 47). 

Bu suretle Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Kurey ş lilere do ğ ruyu söyleyip 
onlar da onun söylediklerinden do ğ ru olduğunu, sorduklar ı  sorular ın 
karşı lığı  olarak bilinmeyen ş eylerden haber verip onun Peygamberli-
ğ inin gerçekliğ ini anlad ı kları  zaman onu k ı skand ıklarından kendisine 
uymad ı lar, inanmad ı lar. Böylece Tanr ıya kar şı  geldiler, bile bile emrinden 

335 çıktılar. // İçinde bulunduklar ı  kafirlikte ayak dirediler. İ çlerinden biri 
onlara: Bu Kur'an'a kulak asmay ın, onu birtakım laflar ve yalan söz-
ler sayı n; belki (Muhammed'e) üstün ç ı kars ı mz. -Yani Kur'an' ı  laf 
ve yalan sözler say ıp Muhammd'i bir alay konusu edin; belki bu su-
retle ona üstün gelirsiniz- Zira siz onunla tart ışı r çeki ş irseniz o size üs-
tün gelir, demi ş . 

Bir gün Ebu Cehil, Tanr ı  elçisini (S.A.S.) ve onun bildirdiklerini 
alaya alarak ş öyle demi ş  : "Muhammed, Tanr ı nın sizi Cehennemde azap 
çektirecek ve orada tutacak olan askerlerinin (melekler) say ı sı nın 
19 olduğunu iddia ediyor; siz ise say ı  ve çokluk yönünden insanlar ın 
en üstün olan ı  bir kavmisiniz. Acaba her yüz ki ş iniz onlardan biri ile 
ba şa ç ıkamaz m ı  ?" bunun üzerine Yüce Tanr ı  Ebu Cehil'in bu sözü 
hakkında elçisine şu ayeti indirmi ş  : "Biz Cehennem bekçilerini ancak 
meleklerden yapt ı k; onlar ı n (az) say ı ları nı  da inanmıyan kimseler için 
ancak bir fitne k ı ldık" (Müddessir, LXXIV, 31). Daha sonraki ayetler 
hikayenin sonuna kadar devam eder. Kurey ş liler, bu ayetleri birbir-
lerine haber verdikleri zaman Tanr ı  elçisi (S.A.S.) namazda Kur'an' ı  
yüksek sesle okuduğunda hemen etrafından dağı lır ve onun okuduk-
larını  dinlemek istemezlerdi. Bunun için bir Kurey ş li, Tanrı  elçisinin 
(S.A.S.) namazda okudu ğu ayetlerin baz ı larını  dinlemek istediğ i zaman 
öbür Kurey ş lilerin korkusundan bunu ancak gizlice kulak vermek 
suretiyle yapabilirdi. Böyle bir kimse Kurey ş lilerin, Muhammed'den 

91 Burada Arap diline ait ve konu ile ilgisi olmayan uzun bir dil aç ıklaması  çevril-
memiş tir. 
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birş ey dinlediğ ini farkettiklerini anlad ığı  zaman onlar ın kendisine eziyet 
etmelerinden korkarak hemen uzakla şı r ve dinlemezdi. Tanr ı  elçisinin 
(S.A.S.) Kur'an' ı  alçak sesle okumas ı  sıras ında kendisini dinlemek is-
teyen kimse öbürlerinin bir şey duymadı klarını  sanır kendisi bir şey duy-
duğunda hemen ona kulak verir ve iyice dinlerdi. 

İbn-i İ shak der ki: Osman o ğ lu Amr'in kölesi Husayn o ğ lu Da-
vud, İbn-i Abbas' ın kölesi İkrime'den naklen Abdullah b. Abbas' ın 
(R.A.) kendilerine şunları  anlatt ığı nı  bana söyledi: "Namaz ında sesini 
pek yükseltme, pek de k ısma; ikisi aras ında bir yol bul" ( İ sra, XVII, 
110) ayeti, o sözü edilen Kurey ş liler hakk ında indirilmi ş tir. Tanrı  bu 
ayette: Namaz ında sesini pek yükseltme, yoksa onlar etraf ından dağı -
hp giderler. Sesini pek k ı sma da bu defa da onlardan, seni dinlemek 
isteyen duyamaz; belki bu kimse dinledi ğ i bazı  ş eylere inan ır da onlar-
dan faydalan ır. // 336 

Kur'an' ı  Yüksek Sesle Okuyan İ lk Kimse 

İ bn-i İ shak der ki : Babas ından naklen Zubeyr o ğ lu Urve oğ lu Yah-
ya bana şunları  anlatt ı : Mekkede Tanr ı  elçisinden (S.A.S.) sonra Kur-
an' ı  yüksek sesle okuyan ilk kimse Abdullah b. Mesut (R.A.) idi. Yah-
ya dedi ki: Bir gün Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) arkada ş ları  toplanmış lar 
ve birbirlerine : Tanr ı ya and olsun ki Kurey ş lilerin bu Kur'an' ın yük-
sek sesle okunduğunu i ş itmediler. Kurzan' ı  onlara yüksek sesle duyu-
racak bir adam yok mu? demi ş ler. Bunun üzerine Abdullah b. Mesut 
(bunu ben yapar ım) demi ş . Arkada ş ları  ona "Kurey ş lilerin sana eziyet 
etmelerinden korkar ız. Biz öyle bir adam istiyoruz ki onun kalabal ık 
akrabalar ı  olsun ve Kurey ş liler kendisine sald ırdığı  zaman onu koru-
sunlar" demi ş ler. Abdullah onlara "Siz beni b ı rak ın; Tanr ı  beni ko-
rur" cevab ını  vermi ş . İbn-i Mesut ertesi günü ku ş luk vakti Kâbeye 
gitmiş  Kureyş lilerin toplant ı  yerlerinde bulunduklar ı  bir sırada Kâbe-
de durmu ş  ve yüksek sesle, esirgeyici, yarl ıgay ıcı  Tanrı  adıyla, diyerek 
"O yarlıgayıcı  Tanrı  Kur'an' ı  öğ retti..." (LV, 1-2) diye bu sureyi oku-
maya ba ş lad ı . Kureyş liler ona bak ıp birbirlerine " Şu bir köle annesinin 
oğ lu ne diyor ?" dediler. Sonra (i ş in fark ına vararak) birbirlerine "o 
Muhammed'in bildirdiğ i bazı  şeyleri okuyor" deyip ona sald ırdı lar ve 
yüzüne vurarak dö ğmeye ba ş ladı lar. Abdullah ise okumaya devam etti 
ve bu surenin büyük bir kısmını  okudu. Sonra, Kurey ş lilerin bu sal-
d ırışı  sebebiyle yüzünden izler has ı l olmuş  bir durumda arkada ş larının 
yanına gitti. Arkada ş ları  ona "İş te korktuğumuz ba şı na gelmi ş " dedi-
diler. Bunun üzerine Abdullah onlara "Tanr ı  düşmanları  hiçbir zaman 
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benim yan ımda şu andaki durumlar ı ndan daha zay ıf olmamış lard ı r : 
İ sterseniz yar ın da gideyim onlara ayn ı  ş eyi yapay ım" cevabını  verdi. 
Arkada ş ları  ona "Hayır ! Bu kadar ı  yeter. Onlara sevmedikleri şeyleri 

337 d uyurdun" dediler. // 

Kureyş lilerin Tanr ı  Elçisinin (S.A.S.) Kur'an 
Okuyuşunu Dinlemeleri Hikâyesi 

İbn-i İ shak der ki: Ş ihap oğ lu Muslim oğ lu Muhammed Zühri, 
kendisine şunların anlatı ldığı nı  bana söyledi: Bir gece Harb o ğ lu Ebu 
Süfyan, Hiş am oğ lu Ebu Cehil ve Zuhre boyunun yana şığı  (müttefiki) 
olan Vehb oğ lu Amr oğ lu Şerik oğ lu Ahnes Sakafi, Tanr ı  elçisi (S. 
A.S.) geceleyin evinde namaz k ı larken Kur'an okudu ğunu dinlemek 
için gitmiş ler. Bunlardan her biri okurken onun sesini duyabilecek bir 
yerde oturmu ş . Bunlardan her biri öbür arkada ş larının (geldikleri) 
yerlerini bilmiyorlard ı . Üçü de o gece orada dinleyip kald ılar. Tan yeri 
ağar ınca çekilip gittiler; giderken yolda bulu ş tular ve (gelip dinledik-
lerinden dolayı) birbirlerine sitem ettiler ve gene birbirlerine "bir daha 
gelmiyelim. Zira halk ın aş ağı  tabakas ından baz ıları  bizi görürlerse şüp-
heye dü ş erler" dediler ve da ğı lıp gittiler. Ertesi gece bunlardan her biri 
gene ayn ı  yere (birbirinden habersiz olarak) geldiler. Muhammed'i 
dinleyerek geceyi orada geçirdiler. Ş afak sökünce çekilip gittiler. Yolda 
buluş tular ve birbirlerine birgün önce söyledikleri şeyleri tekrarl ıyarak 
dağı lıp gittiler. Üçüncü gece birbirlerinden habersiz olarak gene her 
biri aynı  yere geldiler; Muhammed'i dinleyerek geceyi orada geçirdiler. 
Tan yeri ağarınca çekilip gittiler, yolda bulu ş tular ve birbirlerine : 
"Bir daha buraya dönmemeye and içmeden buradan ayr ılmayalım" 
dediler. Sonra bir daha oraya gitmemeye hep birlikte and içtiler ve da ğı -
lıp gittiler. 

Sabahleyin Ş erik oğ lu Ahnes, değ neğ ini eline al ıp sokağa çıktı , 
Ebu Sufyan' ı  görmek üzere evine gitti ve ona "Ey Ebu Hanzala! Mu-
hammed'den i ş ittiklerin hakk ında görü şünü bana anlat" dedi. Ebu 
Sufyan ona "Bak ey Ebu Sa'lebe ! Tanr ıya and olsun ki ben bildi ğ im ve 
ve amac ını  anladığı m baz ı  ş eyler i ş ittim; fakat bunlar ın yanında ne an-
lamını  ne de amac ını  anlamad ığı m şeyler i ş ittim" dedi. Bunun üzerine 
Ahnes ona "Senin and içti ğ in ş eye and olsun ki ben de ayn ı  durumda-
yım" dedi. 

Ahnes Ebu Sufyan' ın yanından ç ıkı p Ebu Cehil'i görmek üzere 
onun evine gitti ve ona "Ey Ebu'l-Hakem! Muhammed'den i ş ittiklerin 
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hakkındaki görü şün nedir ?" diye sordu. Ebu Cehil ona: "Ondan ne 
i ş ittim ki? Abdümenaf boyu ile ş eref hususunda anla şmamazlığ a dü ş -
tük . Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar (yaya kalm ış  
kimselere) binek verdiler, biz de verdik. Onlar halka ba ğış ta bulundular, 
biz de bulunduk. // Sonunda ayn ı  dereceye ula şı p birbiriyle kulak kula ğa 338 
giden iki yarış  at ı  durumuna geldiğ imizde onlar, i ş te bizden, gökten 
kendisine vahiy gelen bir Peygamber ç ıktı , dediler. Biz buna ne zaman 
ula ş acağı z ? Tanrıya and olsun ki biz bu Peygambere asla inanmay ız 
ve tasdik etmeyiz" dedi. Bunun üzerine Ahnes kalk ıp onun yanından 
ayrıldı . 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi (S.A.S.) Kurey ş lilere Kur'an oku-
yup onları  Tanrıya inanmaya ça ğı rdığı  zamanlar Kurey ş liler alay ede-
rek ona "Yüreklerimiz senin bizi ça ğı rdığı n şeylere kar şı  örtülüdür. 
Söylediklerini anlamayız. Kulaklar ımızda ağı rlık vardır; söylediklerini 
duymuyoruz. Seninle aram ızda bir örtü vard ır. Bu örtü seninle aram ızı  
ayırıyor. Sen inandığ m şeye göre davran, biz de inand ığı mız şeye göre 
davranaca ğı z. Dediklerinden bir şey anlamıyoruz" derlerdi. Bunun üze-
rine Yüce Tanrı  Kureyş lilerin bu sözleri hakk ında elçisine şu ayeti in-
dirdi : "Sen Kur'an okudu ğun zaman seninle ahirete inanm ıyanlar 
aras ında gizleyici bir örtü gereriz" (XVII, 45) Tanr ı  devam ederek 
ş öyle diyor: Sen Kur'an'da Tanr ını  bir tek olarak and ığ m zaman on-
lar senden nefret ederek arkalar ını  çevirip uzakla şı rlar" (XVII, 46) 
yani onların iddia ettiklerine göre ben onlar ın yüreklerine perde çekmi ş  
kulaklarını  ağı r i ş itir etmi ş  ve seninle onlar aras ında perde germi ş  isem 
onlar senin Tanr ım birlediğ ini nası l anlamad ı lar, denmek isteniyor. 
Yani (Tanrı) ben bunu yapmad ım demek istiyor. "Onlar ı n sana kulak 
verip (Kur'an' ı) dinledikleri zaman as ıl neyi dinlediklerini, (bir arada 
toplanı p) gizlice konu ş tuklarını  ve zalimlerin, siz ancak büyülenmi ş  
bir adama uyuyorsunuz dediklerini pek iyi biliriz." (XVII, 47) Yani 
onlara bildirmekle seni görevlendirdiğ im şeylere inanmamak hususun-
da kendi aralar ı nda konuşup sözle ş tikleri şey budur, denmek isteniyor. 
"Baksana onlar seni nelere benzettiler de sapt ı lar ve üstelik onlar do ğ -
ru yolu bulamaz oldular" (XVII, 48) Yani bu benzetme i ş inde yanı l-
dı lar. Bunun için onlar do ğ ruyu bulamazlar ve bu i ş lerinde sözleri 
gerçek olamaz, denmek isteniyor. "Onlar dediler ki biz öldükten sonra 
bir yığı n kemik ve kalıntı  durumuna gelince acaba biz yeniden yarat ı -
lıp dirilecek miyiz ?" (XVII, 49) Yani sen bizim ölümden sonra bir y ı -
ğı n kemik ve kal ıntı  durumuna gelince yeniden dirilece ğ imizi bize söy-
lemeğe geldin; bu ise olmayacak ş eydir (dediler) denmek isteniyor. 
"Onlara deki : // Ta ş  olun, demir olun veya akl ınızın almadığı  bir şey 339 
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olun (yeniden dirileceksiniz) onlar bizi kim diriltecek diyecekler. De ki: 
Sizi ilk önce yaratan diriltecek" (XVII, 50-51) Yani sizi bildi ğ iniz şey-
lerden yaratan diriltecektir. Zira sizi topraktan yaratmak, o şekilde 
yaratmaktan daha güç de ğ ildir denmek isteniyor. 

İ bn-i İ shak der ki: Ebu Nuceyh o ğ lu Abdullah, Mucahid yoluyla 
İ bn-i Abbas'dan (R.A.) naklen bana şunu anlattı : Ben, İ bn-i Abbas'a 
Yüce Tanr ı nın "veya akl ını= olmadığı  bir şey (olun)" sözü ile kas-
tettiğ ini sordum. O da bana "ölümü" dedi. 

Tanr ıya Ortak Koşanlar ın, Zay ıf Kimselerden Müslüman 
Olanlara Eziyet Etmek ve Onlar ı  Dinlerinden Döndürmek 

Suretiyle Tecavüz Etmeleri 

İ bn-i İ shak der ki : Bundan sonra Kurey ş liler, müslüman olup 
Tanrı  elçisine (S.A.S.) uyan arkada ş ları na tecavüz etmeye ba ş ladı lar. 
(Kurey ş  kabilesinin) her boyu kendi aralar ından müslüman olanların 
üzerine sald ırıp onlar ı  hapsetmeye, dayak atmak, aç susuz b ı rakmak ve 
günün en s ı cak saatlerinde Mekkenin s ıcağı nda tutmak suretiyle onla-
ra i ş kence etmeye ba ş ladılar. Kurey ş liler, müslümanlar aras ı ndan ancak 
koruyucusu olmayan kimselere kar şı  dinlerinden döndürmek için böyle 
hareket ediyorlard ı . Bu çe ş it müslümanlardan kimi, katland ığı  belanın 
ş iddetine dayanamay ıp yeni girdikleri İ slam dininden dönüyor, kimi ise 
Kureyş lilere kar şı  direniyor ve dönmüyor Tanr ı  da`-kendilerini Kurey ş li-
lerden koruyordu. Ebu Bekr (R.A.) in kölesi Bilâl, .o s ırada Cumah 
boyundan bir kimsenin kölesi olup onlar ın evinde doğmuş tu. Bu Bilâl 
Rebab oğ lu Bilal'dir ; anas ının ad ı  Hamame idi. Bilâl, sad ık bir müslü-
man olup temiz kalbli bir insand ı . Cumah o ğ lu Huzafe o ğ lu Vehb oğ lu 
Halef oğ lu Umeyye, öğ le vakti kızgın güne ş  altı nda Bilâl'i götürüp 
Mekke vadisinde s ı rtüstü yat ırır sonra büyük bir kaya parças ını n, 

340 onun göksü üzerine konmas ı nı  emrederdi. // Sonra Bilâl'e dönüp "Tan-
r ı ya and olsun ki ya ölünceye kadar böyle kahrs ın veya Muhammed'e 
inanmaz, Lât ile Uzza'ya tapars ın" derdi. Bilâl ise bu i ş kence alt ında 
"(Tanrı) birdir, (Tanr ı) birdir" derdi. 

İbn-i İ shak der ki: Urve o ğ lu Hi ş am, babas ından naklen bana şun-
ları  anlatt ı : Bilâl'e bu şekilde i ş kence yap ı lırken ve kendisi Tanr ı  bir-
dir Tanrı  birdir derken Nevfel o ğ lu Varaka onun yan ı ndan geçer ve 
kendisine "Evet ey Bilâl! Tanr ıya and olsun ki Tanr ı  birdir, Tanrı  bir-
dir" dermi ş , sonra Halef oğ lu Umeyye ile Cumah boyundan Bilâl'e 
i ş kence yapanlar ın yanına gelir ve onlara "Tanr ıya and içerim ki siz 
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onu bu şekilde öldürürseniz onun mezar ını  (herkesin ziyaret edece ğ i) 
bir türbe yapar ım" dermi ş . Birgün Cumah'l ı lar gene Bilftl'e i ş kence 
ederlerken Ebu Kuhafe o ğ lu Ebu Bekr S ı dd ı k (R.A.) Bilâl'in yan ı ndan 
geçmi ş . Ebu Bekr'in evi Cumah boyunun mahallesinde imi ş . Ebu 
Bekr, Halef oğ lu Umeyye'ye dönüp " Şu zavallıya ettiklerinden dolay ı  
Tanrıdan korkmaz m ısın? Daha ne zamana kadar böyle yapma ğ a de-
vam edeceksin ?" demi ş . Umeyye ona "Onu sapt ıran sensin. İ stiyorsan 
onu gördüğün bu durumdan kurtar" demi ş . Bunun üzerine Ebu Bekr 
Umeyye'ye: "Olur . Yapar ım yanımda siyah bir köle var; o Bilâl'den 
daha güçlü kuvvetli olup senin dinindedir. Gel yerine onu sana 
vereyim" demi ş . Umeyye "Kabul" cevab ını  verince Ebu Bekr "Benim 
kölem senin olsun" demi ş . Sonra Ebu Bekr S ıddık (R.A.) Ümeyye'ye 
o kölesini verip Bilâl'i alm ış  ve kendisini azad etmi ş . 

Ebu Bekr, Medineye göç etmeden önce, müslümanl ığı  kabul ettikle-
rinden dolayı  alt ı  köleyi azad etti.Bilffl, bu şekilde azad edilenlerin yedin-
cisi idi. Öbür alt ı sı  şunlard ır: 1- Füheyre o ğ lu Âmir ki Bedir ve Uhud 
sava ş larına kat ıld ı  ve Bi'r-i Mafıne baskınında ş ehit düş tü. 2- Ummu 
Ubeys. 3- Zinnire Ebu Bekr (R.A.) bu kad ı nı  azad ettiğ i sırada onun 
gözleri kör olmu ş  bulunuyordu. Bunun üzerine Kurey ş liler "onun göz-
lerini muhakkak Lât ile Uzza kör etti" demi ş ler, bunu duyan kad ın 
"Tanrını n evine (Kâbeye) and olsun ki onlar yalan söylüyorlar. Lât 
ile Uzza bir kimseye ne zarar ne de fayda veremezler" demi ş . Bunun 
üzerine Tanr ı  onun gözlerini iyi etmi ş. // 341 

4,5- Ebu Bekr, Nehdiyye adl ı  kad ı nla bunun k ızını  da azad etmi ş ti. 
Bu iki kadın Abdüddar boyundan bir kad ının kölesi idi. Bu kad ı n bir 
gün bu iki kölesini (ekmek yapmak üzere) biraz unla yollay ıp onlara 
"Tanrıya and olsun ki sizi asla azad etmiyece ğ im" dediğ i bir sırada Ebu 
Bekr (R. A.) oradan geçiyormu ş  o kadın ın bu sözlerini duyunca 
ona "Ey filan ı n annesi! Bu and ı ndan vaz geç" demi ş . Kad ı n Ebu Bekr'e 
(R.A.) "vaz geçerim. Zaten onlar ı  sen saptırdın, sen azad et" cevab ını  
vermi ş . Ebu Bekr (R.A.) ona "peki kaça verirsin onlar ı  ?" diye sormu ş . 
Kad ın: " şu kadara veririm" demi ş . Bunun üzerine Ebu Bekr (R.A.) 
ona "olur; onları  al ıyorum; her ikisi de hürdür" demi ş  ve kölelikten 
kurtard ığı  kadınlara dönüp " ş imdi ununu ona geri veriniz" demi ş . 
Kadınlar kendisine "Ey Ebu Bekr onu (ekmek edip) bitirdikten sonra 
kendisine versek olmaz m ı ?" diye sormu ş lar Ebu Bekr (R. A.) kendi-
lerine "isterseniz öyle yap ı n" demiş . 6- Ebu Bekr bir gün Kâ`b o ğ lu 
Adiy boyunun bir kolu olan Muemmil boyunun bir cariyesine rasla-
mış . Bu cariye müslüman olmu ş  bulunuyordu. Hattab o ğ lu Ömer, 
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müslümanl ıktan dönmesi için ona i şkence yap ı yordu. Ömer o zaman 
puta tap ıcı  idi ve sözü edilen cariyeyi dövüyordu. Onu dövmekten usan-
dığı  zaman kendisine "senden özür dilerim ş imdi, seni dövmekten usan-
dığı m için b ı rakıyorum" demi ş . Cariye ona "Tanr ı  da sana öyle yaps ın" 
cevab ını  vermi ş . Ebu Bekr bu cariyeyi de sat ın alıp azad etmi ş . 

İ bn-i İ shak der ki : Bir akrabas ından naklen Zubeyr o ğ lu Abdul-
lah oğ lu Amir yoluyla Ebu Atik o ğ lu Abdullah oğ lu Muhammed bana 
şunları  anlatt ı : Ebu Kuhafe, (o ğ lu) Ebu Bekr'e : "Ey o ğul! Görüyorum 
ki hep zayıf kimseleri azad ediyorsun. Birçok kimseleri azad ediyorsun 
ama bari güçlü kuvvetli olsalard ı  seni korurlard ı " demi ş , Ebu Bekr 
(R.A.) ona "Ey babac ığı m! Ben yapt ıklarımı  kudretli ve yüce Tanr ı  
için yap ıyorum" cevab ını  vermiş . Anlatı ldığı na göre şu ayetler Ebu 
Bekr (R.A.) ile babas ın ın ona dedi ğ i sözler hakk ı nda indirilmiş tir: 
"Her kim mal ını  verir Tanr ı dan sakınır, iyiye inan ır..." (XC, 5-6) 
Tanrı  devam ederek ş öyle buyuruyor "(Böylesi) kimseden, yapt ığı  
iyiliğ in karşı lığı nı  beklemez. Ancak Yüce Tanr ı sı  uğ runa iyilik eder ki 

342 Tanr ı s ı  da ondan raz ı  olacaktır" (XC, 19-21). // 

İbn-i İ shak der ki: Mahzum boyu, müslüman bir aile te ş kil eden 
Yâsir oğ lu Ammar ile babas ı nı  ve annesini ö ğ le sıca ğı  ş iddetlendiğ i 
zaman götürür, Mekkenin s ıcak kumlar ı  üzerinde onlara i ş kence eder-
lerdi. Tanrı  elçisi (S.A.S.) onlara raslar ve i ş ittiğ ime göre kendilerine 
"Ey Yâsir ailesi! Sabredin sonucunuz Cennettir" dermi ş . Mahzum bo-
yu, İ slâmiyetten ba şka bir din kabul etmedi ğ i için Ammar' ı n annesini 
öldürdüler. 

Ba ş ka Kurey ş li adamlar aras ında müslümanlara bask ı  yapılması  
için gayret gösteren küstah Ebu Cehil, ş erefli ve arkal ı  bir adam ın müs-
lüman olduğunu i ş ittiğ i zaman onu azarlar, hakaret ederdi; sonra da 
ona "Ulan sen baban ın dininden sapmış sın; baban ise senden daha iyi-
dir. Andolsun ki seni rezil rüsva edece ğ iz; inanc ını  yanlış  çı karaca ğı z, 
şerefini k ıraca ğı z" dermi ş . Bu durumdaki bir adam tüccar ise Ebu Cehil 
ona "Tanr ıya and olsun ki senin ticaretini baltal ıyacağı z, malını  yok ede-
ceğ iz" dermi ş . Müslüman olan adam kimsesiz biri ise Ebu Cehil onu 
döğer ve kendisine i ş kence yapılması  için gayret sarfedermi ş . 

İbn-i İ shak der ki : Cubeyr o ğ lu Sait'den naklen Cubeyr o ğ lu Ha-
kim bana şunları  anlatt ı  : "Sait ş öyle demi ş  : Ben, Abbas oğ lu Abdullah'- 
a, Tanr ıya ortak ko ş anlar, Tanr ı  elçisinin (S.A.S.), arkada ş larına din-
lerinden dönmekte mazur görülecek kadar i ş kence yaparlar m ı  idi ? 

343 diye sordum. Abdullah bana: Tanr ıya and olsun ki öyle idi; // Tanr ıya 
ortak ko şanlar onlar ı  döğ er, aç ve susuz b ırakırlard ı  ; o kadar ki ken- 
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dilerine yap ılan i şkencenin ş iddetinden oturamaz duruma gelirlerdi. 
Mü ş rikler, isteklerine uygun bir şekilde dinlerinden dönünceye kadar 
onların yakalarını  bırakmazlard ı . O kadar ki birine, Tanr ı  yerine Lât 
ve Uzza'nın senin Tanr ın olduğunu söyler misin ? diye sorduklar ı nda o, 
evet öyle derdi. Hatta o s ırada yanlar ından bir bok böce ğ i geçiyorduy-
sa müslüman olmu ş  olan kimseye : Tanr ı  yerine şu bok böce ğ inin senin 
Tanrın olduğunu söyler misin? diye sorduklar ında o, kendisine yap ı lan 
ş iddetli i şkenceden kurtulmak için evet öyle, derdi" cevab ını  verdi. 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Ahmet o ğ lu Abdullah oğ lu Ukka ş e oğ lu 
Zübeyr, kendisine şunların anlatıldığı nı  bana söyledi: Velid o ğ lu Hi-
şam'ın karde ş i Mugire oğ lu Velid oğ lu Velid müslüman olduğu zaman 
Mahzum boyundan birkaç ki ş i adı  geçenHişam'ın yanına varmış lar bun-
lar kendi boylar ından müslüman olan ve aralar ında Hiş am oğ lu Se-
leme ile Ebu Rebia oğ lu Ayya ş ' ın bulunduğu birkaç genci yakalamay ı  
kararla ş tı rmış lard ı . Bu kimseler, müslüman olan gençlerin şeflerinden 
korktukları  halde, Hi ş am' ın yanına gelip ona "Biz , ortaya att ıkları  
şu yeni din için şu gençleri s ıkış tıracağı z ; zira bu hareketimizle ba şka-
kalarının da bu dine girmelerinin önünü alm ış  oluruz" demiş ler, Hi şam 
onlara "olur, öyle yap ın; Velid'i sıkış tı r ın fakat sak ın onun canına 1(13/- 
mayın" diyerek şu beyiti okumu ş : "Sakın onun canına kıymayın, yoksa 
Tanrıya and içerim ki onu öldürürseniz aran ı zdan en ş erefli olan ınızı  
öldürürüm ha". Ötekiler kendi kendilerine "Hay Allah lanet etsin be. 
Kim kalkıpta bu sözlere kanar. Tanr ı ya and olsun ki tarafımızdan Velid'e 
bir ş ey olursa aram ızdan en ş erefli olan ımı z öldürülecektir" demi ş ler. 
Bunun üzerine Mahzumlular Velid'i b ırakıp ona bir şey yapmaktan 
vaz geçmiş ler. Tanrı  böylece Hi şam vas ıtasiyla İ slam olan bu gençleri 
korumuş  oldu. // 344 

Habeş istan'a İ lk Göç 

İbn-i İ shak der ki: Tanr ı  elçisi (S.A.S.) , arkada ş larının ba ş larına 
gelen belalar ı , kendisinin ise Tanr ını n ve amcas ı  Ebu Talib'in himaye-
sinde korunduğunu ve arkada ş larını , ba ş larına gelen belalardan koru-
yamıyacağı nı  görünce onlara "Tanr ı , çektiğ iniz sıkıntılardan kurtul-
manı z için bir yol gösterinceye kadar Habe ş istan'a göç etseniz iyi olur. 
Zira orada, yan ı ndakilerden hiç birine zulüm yap ılmayan bir hükümdar 
vardır. Üstelik o ülke bir do ğ ruluk ülkesidir" demi ş , bunun üzerine, 
dinlerinden dönme korkusundan o dinlerinde kalmak üzere Tanrıya sı -
ğı nmak amacıyla Tanrı  elçisinin (S.A.S.) arkada ş ları  olan müslümanlar 
Habe ş istan'a göç ettiler. Bu olay islâmiyette ilk göç idi. 
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Müslümanlardan, Fihr o ğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Kâ'b o ğ lu Murre 
oğ lu Kilab oğ lu Kusay oğ lu Abdümenaf oğ lu Abdüş ems oğ lu Ümeyye 
boyundan ilk göç eden Ümeyye o ğ lu Ebü'l-As o ğ lu Affan oğ lu Osman 
idi. Osmanla birlikte e ş i ve Tanrı  elçisinin (S.A.S.) k ızı  olan Rukayye'de 
gitmi ş ti. 

Andümenaf o ğ lu Abdü şems boyundan göç eden Abdü şems oğ lu 
Rebia oğ lu Utbe oğ lu Ebu Huzeyfe idi. Ebu Huzeyfe ile birlikte e ş i 
Luey oğ lu Amir boyundan Amr o ğ lu Süheyl'in kız ı  Sehle de gitmi ş ti. 
Ebu Huzeyfenin, Habe ş istanda Sehle'den Ebu Huzeyfe o ğ lu Muham-
med ad ındaki oğ lu doğ du. 

Kusay o ğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed boyundan göç eden Esed o ğ lü 
Huveylid oğ lu Avvam o ğ lu Zubeyr idi. 

Kusay o ğ lu Abdüddar boyundan göç eden: Abdüddar o ğ lu Ab-
dümenaf oğ lu Ha ş im oğ lu Umeyr oğ lu Mus'ab idi. 

Kilab oğ lu Zuhre boyundan göç eden: Zuhre o ğ lu Haris oğ lu Abd 
345 oğ lu Abdüavf o ğ lu Avf o ğ lu Abdurahman idi. // 

Murre oğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum boyundan göç eden: Mahzum 
oğ lu Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Hilâl oğ lu Abdülesed oğ lu Ebu Seleme 
idi. Ebu Seleme ile birlikte e ş i Mahzum oğ lu Ömer oğ lu Abdullah o ğ lu 
Mugire oğ lu Ebu Umeyye kızı  Ummu Seleme de gitmi ş ti. 

Kâ`b oğ lu Husays o ğ lu Amr oğ lu Cumah boyundan göç eden: 
Cumah oğ lu Huzafe oğ lu Vehb oğ lu Habib oğ lu Maz'un oğ lu Osman 
idi. 

Kâ`b o ğ lu Adiy boyundan göç eden: Hattab ailesinin yana şığı  
(müttefiki) ve asl ında Vail oğ lu Anz kabilesinden olan Rebia o ğ lu Amir 
idi. 

İbn-i Hiş am diyor ki: ad ı  geçen Amir'in Rebia o ğ lu Esed o ğ lu 
Aneze kabilesinden olduğu da söylenir. Amir ile birlikte e ş i: Kâ`b o ğ lu 
Adiy oğ lu Uveyc o ğ lu Ubeyd oğ lu Avf o ğ lu Abdullah oğ lu Amir oğ lu 
Gânim oğ lu Huzafe o ğ lu Ebu Hasme k ızı  Leyla da gitmi ş ti. 

Luey oğ lu Amir boyundan göç eden • Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik 
oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Ebu Kays o ğ lu Abdüluzza o ğ lu Ebu 
Ruhm oğ lu Ebu Sebre idi. Bu boydan göç edenin, Ebu Sebre. de ğ il Luey 
oğ lu Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Abdü-
şems oğ lu Amr oğ lu Ebu Hâtıb olduğu söylenir. Ebu Hât ıb' ın, Habe-
ş istan'a ilk ula ş an kimse olduğu da söylenir. 
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Fihr oğ lu Haris boyundan göç eden Beyda o ğ lu Süheyl idi. Süheyr-
in soy kütüğü: Haris o ğ lu Dabbe o ğ lu Uheyb oğ lu Hilâ1 oğ lu Rebia 
oğ lu Vehb oğ lu Süheyl'dir. 

Bana anlat ı ldığı na göre bu on ki ş i müslümanlardan Habe ş istan'a 
ilk göç eden kimselerdir. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Bilgi sahibi birinin bana anlatt ığı na göre 
bunların ba şı nda Maz'un oğ lu Osman bulunuyormu ş . 

İbn-i İ shak der ki: Daha sonra" Ebu Talib o ğ lu Ca'fer (R.A.) göç 
etti. Böylece müslümanlar birbiri ard ından göç ederek Habe ş istanda 
topland ı lar ve orada bir müddet kald ı lar. Bunlardan kimi ailesini 
beraber götürdü kimi ise ailesini götürmeyip yaln ız gitti. // 346 

Fihr oğ lu Galib oğ lu Luey oğ lu Knı  oğ lu Murre o ğ lu Kilab oğ lu 
Kusay oğ lu Abdümenaf o ğ lu Haş im boyundan göç eden: Ha ş im oğ lu 
Abdülmuttalib oğ lu Ebu Talib o ğ lu Ca'fer idi. Cafer ile birlikte e ş i Has'-
am o ğ lu Kuhafe o ğ lu Malik oğ lu Iral3 oğ lu Numan oğ lu Umeyr kı zı  
Esma da gitmi ş ti. Ca'fer'in Habe ş istanda Esma'dan Ca'fer o ğ lu Abdul-
lah adlı  oğ lu doğdu. 

Abdümenaf o ğ lu Abdü şems oğ lu Umeyye boyundan göç edenler şun-
lardır: Abdü ş ems oğ lu Umeyye oğ lu Ebu'l-As oğ lu Affan oğ lu Osman; 
Osman ile birlikte e ş i Tanrı  elçisinin k ızı  Rukayye de gitmi ş ti. Ümeyye 
oğ lu As o ğ lu Sait o ğ lu Amr; bununla birlikte e ş i Muhdic oğ lu Rakabe 
oğ lu Şı kk oğ lu Huml oğ lu Muharris oğ lu Umeyye oğ lu Safvan Kinanr-
nin kı zı  Fatıma'da gitmi ş ti. Amr'in karde ş i Umeyye oğ lu As oğ lu Sait 
oğ lu Halid; Halid ile birlikte e ş i Huzae kabilesinden Amr o ğ lu Muleyh 
oğ lu Sa'd oğ lu Cu'sume oğ lu Subey' oğ lu Beyada o ğ lu Amir oğ lu Es'-
ad oğ lu Halef'in k ızı  Umeyne de gitmi ş ti. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ad ı  geçen Halid'in Habe ş istanda Umeyne'-
den Halid oğ lu Sait adlı  oğ lu ile Halid kızı  Eme adh k ızı  doğdu. Daha 
sonra ad ı  geçen Eme'yi Avvam o ğ lu Zubeyr aldı . Zubeyr'in Eme'den 
Zubeyr o ğ lu Amr ve Zubeyr o ğ lu Halid adlarındaki o ğulları  oldu. 

Abdümenaf o ğ lu Abdüşems oğ lu Umeyye boyunun yana şı kla-
lindan göç edenler şunlard ır: Huzeyme o ğ lu Esed boyundan Esed o ğ -
oğ lu Dudan oğ lu Ganm oğ lu Kebir o ğ lu Murre oğ lu Sabire o ğ lu 
Ya'mur oğ lu Riab oğ lu Cah ş  oğ lu Abdullah, karde ş i Cah ş  oğ lu Ubey- 

92 Buradan itibaren Habe ş istan'a ikinci defa göç eden müslümanlar ın listesi sıralan-
maktad ır. 
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dullah, bu Ubeydullah ile birlikte e ş i Umeyye oğ lu Harb oğ lu Ebu 
Sufyan' ın k ı zı  Ummü Habibe. 

Huzeyme o ğ lu Esed boyundan bir kimse olan Abdullah o ğ lu Kays; 
Kays ile birlikte e ş i Umeyye oğ lu Harb o ğ lu Ebu Sufyan' ın kölesi Yesar 
kızı  Bereke. Ebu Fat ıma oğ lu Muaykıb. Bu adı  geçenler yedi erkek olup 
As oğ lu Sait ailesindendirler. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: Ad ı  geçen Muayk ıb'm adı  Devs o ğ lu Muay- 
347 	kıb'd ır. // 

İbn-i İ shak der ki: Abdümenaf o ğ lu Abdü şems boyundan göç-
edenler: Abdü şems oğ lu Rebia oğ lu Utbe oğ lu Ebu Huzeyfe'dir. Ebu 
Musa Eş 'ari. Ebu Musa'n ın adı  Kays o ğ lu Abdullah olup kendisi Re-
bia oğ lu Utbe ailesinin yanaşığı dır. Demekki bu boydan iki erkek göç 
etmi ş  oluyor. 

Abdümenaf o ğ lu Nevfel boyundan göç eden: Bu boyun yana şığı  
olan Aylan o ğ lu Kays oğ lu Hasefe oğ lu İkrime oğ lu Mansur oğ lu Mâ-
zin oğ lu Haris o ğ lu Malik oğ lu Nesib oğ lu Vehb oğ lu Câbir oğ lu 
Gazvan o ğ lu Utbe'dir. Bu boydan bir erkek göç etmi ş  oluyor. 

Kusay oğ lu Abdüluzza o ğ lu Esed boyundan göç edenler: Esed 
oğ lu Huveylid o ğ lu Avvam oğ lu Zubeyr . Esed o ğ lu Huveylid o ğ lu 
Nevfel oğ lu Esved. Esed oğ lu Muttalib o ğ lu Esved oğ lu Zemea oğ lu 
Yezid ile Esed o ğ lu Haris oğ lu Umeyye oğ lu Amr'd ırlar. Bunlar da dört 
erkekdirler. 

Kusay oğ lu Abd boyundan göç eden Kusay o ğ lu Abd oğ lu Kebir 
oğ lu Vehb oğ lu Umeyr o ğ lu Tuleyb 'dir. Bu boydan bir erkek göç et-
miş  oluyor. 

Kusay oğ lu Abdüddar boyundan göç edenler şunlardır: Abdüd-
dar oğ lu Abdümenaf o ğ lu Ha ş im oğ lu Umeyr oğ lu Mus'ab. Abddüd-
dar oğ lu Sebbak oğ lu Umeyle o ğ lu Malik oğ lu Harmele oğ lu Sa'd 
oğ lu Suveybit. Abdüddar o ğ lu Abdümenaf oğ lu Ha ş im oğ lu Abdü-
şurahbil oğ lu Kays oğ lu Cehm. Cehm ile birlikte e ş i Huzae kabilesinden 
Amr oğ lu Muleyh oğ lu Sa'd oğ lu Cu'sume o ğ lu Subey'oğ lu Beyada 
oğ lu Amir oğ lu Ukayş  oğ lu Cuzeyme o ğ lu Abdülesved'in kızı  Ummu 
Harmele. Cehm'in iki oğ lu Cehm oğ lu Amr ile Cehm o ğ lu Huzeyme. 

348 Abdüddar o ğ lu Abdümenaf o ğ lu Ha ş im oğ lu Umeyr oğ lu Ebu'r-Rum. // 
Abdüddar o ğ lu Abdümenaf oğ lu Alkame o ğ lu Kelede oğ lu Hâris oğ lu 
Firas. Bunlar be ş  erkekdirler. 

Kilab oğ lu Zuhre boyundan göç edenler şunlardı r: Zuhre o ğ lu 
Haris o ğ lu Abd oğ lu Abdüavf o ğ lu Avf oğ lu Abdurrahman. Ebu Vak- 
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kas oğ lu Amir Zuhre oğ lu Abdümenaf oğ lu Uheyb oğ lu Malik Ebu 
Vakkas. Zühre o ğ lu Haris oğ lu Abd oğ lu Abdüavf o ğ lu Ezher oğ lu 
Muttalib, Muttalib ile birlikte e ş i Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Suayd oğ lu 
Dubeyra oğ lu Ebu Avf'ın k ı zı  Remle. Muttalib'in, Habe ş istanda Rem-
le'den, Muttalib o ğ lu Abdullah adlı  oğ lu doğdu. 

Bu boyun yana şı klarından göç edenler şunlard ır : Huzeyl kabilesin-
den Huzeyl oğ lu Sa'd oğ lu Temim oğ lu Haris oğ lu Kâhil oğ lu Sahile 
oğ lu Mahzum oğ lu Ş ehm oğ lu Haris oğ lu Mesut oğ lu Abdullah. Ab-
dullah 'in karde ş i Mesut oğ lu Utbe. Behra' kabilesinden Kudaa o ğ lu 
Elhaf oğ lu Amr oğ lu Behra' o ğ lu Ehved oğ lu Kayn oğ lu Dureym 
oğ lu Ebu Fai ş  oğ lu Ebu Ehvez o ğ lu Ş ecd oğ lu Malik oğ lu Sa'lebe 
oğ lu Luey oğ lu Züheyr o ğ lu Sa'd oğ lu Amr oğ lu Matrud oğ lu Sumame 
oğ lu Rebia oğ lu Malik oğ lu Sa'lebe o ğ lu Amr oğ lu Mıkdad. 

İ bn-i Hişam diyor ki: (Bu soy kütü ğ ünde Dureym oğ lu Ebu Faiş  
oğ lu Ebu Ehvez yerine) Zerr o ğ lu Fas oğ lu Hezl şekli ve (Luey o ğ lu 
Zuheyr yerine) Sevr o ğ lu Dellir şekli de söylenir. // 349 

İbn-i İ shak der ki: Ad ı  geçen M ıkdat'a, Züheyr o ğ lu Abdümenaf 
oğ lu Vehb oğ lu Abdüyeğus oğ lu Esved oğ lu Mıkdat denirdi; çünkü 
Esved onu cahiliye devrinde evlat edinmi ş ti Mı kdat' ı  altı  kiş i yana şı k 
(müttefik) olarak kabul etmi ş ti. 

Murre oğ lu Teym boyundan göç edenler şunlard ır: Teym oğ lu 
Sa'd oğ lu K"db oğ lu Amr oğ lu Amir oğ lu Sahr oğ lu Halid oğ lu Haris 
oğ lu; Haris ile birlikte e ş i Teym oğ lu Sa'd oğ lu Kâ`b oğ lu Amir oğ lu 
Cebele oğ lu Haris'in kı zı  Reyta. Haris'in Reyta'da Habe ş istanda 
Haris oğ lu Musa, Haris k ızı  Ayşe, Haris kızı  Zeyneb ile Haris k ızı  Fa-
tıma adlı  çocuklar ı  doğdu. Teym oğ lu Sa'd oğ lu Kaab oğ lu Amr oğ lu 
Osman oğ lu Amr. Yani bu boydan iki erkek göç etmi ş tir. 

Murre oğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum boyundan göç edenler şunlar-
dır: Mahzum o ğ lu Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Hilâl oğ lu Abdülesed oğ -
lu Ebu Seleme, Ebu Seleme ile birlikte e ş i Mahzum oğ lu Ömer oğ lu 
Abdullah o ğ lu Mugire oğ lu Ebu Umeyye'nin kızı  Ummus Seleme. Ebu 
Seleme'nin, Ummu Seleme'den Habe ş istanda Ebu Seleme kızı  Zeynep 
adli kızı  doğdu. Ebu Seleme'nin ad ı  Abdullah, Ümmü Seleme'nin adı  
ise Hind'dir. Mahzum oğ lu Amir oğ lu Hermi o ğ lu Suveyd o ğ lu Ş erid 
oğ lu Osman oğ lu Ş emmas. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ş emmas' ın ad ı  Osman'dır. Kendisine Ş em-
mas adının verilmesi ş öyle olmuş tur: Cahiliye devrinde Mekkeye bir 
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rahip gelmi ş" bu rahip çok yak ışı klı  imiş ; halk güzelliğ ine hayran kal-
mış ; bunun üzerine ad ı  geçen Ş emmas' ın dayı sı  olan Rebia o ğ lu Utbe 
halka "ben size bundan daha güzel birini gösterece ğ im" demi ş  ve on-
lara yiğeni Osman o ğ lu Osman' ı  getirip göstermi ş . İ bn-i Ş ihab ile baş ka 
kimselerin dediklerine göre i ş te bunun için Osman'a Ş emmas lakab ı  
verilmi ş tir. 

İ bn-i İ shak der ki : (Murre o ğ lu Yakaza o ğ lu Mahzum boyundan göç 
edenlerin gerisi) Mahzum o ğ lu Ömer o ğ lu Abdullah oğ lu Hilâl oğ lu 

350 Abdülesed oğ lu Süfyan oğ lu Hebbar, // Hebbar' ın karde ş i Süfyan oğ lu 
Abdullah. Mahzum o ğ lu Ömer oğ lu Abdullah oğ lu Mugire o ğ lu Ebu 
Huzeyfe o ğ lu Hi ş am . Mahzum o ğ lu Ömer o ğ lu Abdullah oğ lu Mugire 
oğ lu Hi şam oğ lu Seleme. Mahzum o ğ lu Ömer o ğ lu Abdullah oğ lu 
Mugire oğ lu Ebu Rebia o ğ lu Ayya ş . 

Mahzum boyunun yana şı klar ı ndan göç eden: Huzae kabilesinden 
Amr oğ lu Kaab o ğ lu Selul oğ lu Habe ş iyye o ğ lu Kuleyb o ğ lu Afif oğ lu 
Fadl oğ lu Amir oğ lu Avf o ğ lu Muaddib'dir. Bu Muaddib, kendisine 
Ayhame lakab ı  verilen kimsedir. Böylece Mahzum boyundan sekiz ki ş i 
göç etmiş  oluyor. 

İbn-i Hi ş am diyor ki: (Selul o ğ lu Habe ş iyye yerine) Selül o ğ lu Hub-
ş iyye de denir. Ad ı  geçen Muaddib, kendisine Hamra' o ğ lu Muaddib 
denilen kimsedir. 

Kâ`b oğ lu Husays oğ lu Amr oğ lu Cumah boyundan göç edenler 
şunlard ır: Cumah o ğ lu Huzafe o ğ lu Vehb oğ lu Habib oğ lu Maz'un 
oğ lu Osman; bunun o ğ lu Osman oğ lu Saib. Osman' ı n iki karde ş i 
Maz'un o ğ lu Kudame ile Maz'un o ğ lu Abdullah. Cumah o ğ lu Huzafe 
oğ lu Vehb oğ lu Habib oğ lu Ma'mer oğ lu Haris oğ lu Hatıb. Hatıb 
ile birlikte e ş i Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik o ğ lu Nasr o ğ lu Abdüved oğ lu 
Ebu Kays o ğ lu Abdullah o ğ lu Mucellil'in kızı  Fatıma. Hat ıb' ın, Mu-
cellil'in k ı zından olan Hat ıb oğ lu Muhammed ile Hat ıb oğ lu Haris 
adlı  iki oğ lu. Hatıb'ın karde ş i Haris o ğ lu Hattab; Hattab ile birlikte 
e ş i Yesar kız ı  Fukeyhe. Cumah o ğ lu Huzafe o ğ lu Vehb oğ lu Habib 
oğ lu Ma'mer oğ lu Sufyan; Sufyan ile birlikte iki o ğ lu: Sufyan o ğ lu 
Cabir ile Sufyan o ğ lu Cunâde. Sufyan' ın e ş i Hasane. Bu kad ın adı  ge-
çen Cabir ile Cunâde'nin anneleridir. Gene Sufyan ile birlikte Cabir 
ve Cunâde'nin ana bir karde ş leri Gavs kabilesinden Hasane o ğ lu Ş u-
rahbil. 

İ bn-i Hi ş am diyor ki: Ad ı  geçen Şurahbil, Murr o ğ lu Temim kabi- 

93 Burada Rahibin arapça metindeki kar şı lığı  Ş emmas't ı r. 
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İesinin karde ş i olan Murr oğ lu Devs kabilesinden Abdullah o ğ lu su-
rahbil'dir. 

İ bn-i İ shak der ki: (Cumah boyundan göç edenlerin gerisi) Cumah 
oğ lu Huzafe o ğ lu Vehb oğ lu Ehban oğ lu Rebia oğ lu Osman. Bu boy-
dan onbir erkek göç etmi ş  oluyor. 

Kâtb oğ lu Husays oğ lu Amr oğ lu Sehm boyundan göç edenler: 
Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays o ğ lu Huzafe oğ lu Huneys. // 351 
Sehm oğ lu Sa'd o ğ lu Adiy oğ lu Kays oğ lu Haris oğ lu Abdullah. Sehm 
oğ lu Sa'd oğ lu Vail oğ lu As oğ lu Hişam. 

İ bn-i Hi şam diyor ki: (bu sonuncusunun soy kütüğünde şu değ i-
ş iklik vard ır): Sehm o ğ lu Sa'd oğ lu Ha ş im oğ lu Vail oğ lu As. 

İbn-i İ shak der ki: (Sehm boyundan göç edenlerin gerisi): Sehm o ğ -
lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays oğ lu Huzafe o ğ lu Kays. Sehm o ğ lu Sa'd oğ lu 
Adiy oğ lu Kays oğ lu Haris oğ lu Ebu Kays. Sehm o ğ lu Sa'd oğ lu Adiy 
oğ lu Kays Oğ lu Huzafe oğ lu Abdullah. Sehm o ğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu 
Kays oğ lu Hâris oğ lu Hâris. Sehm o ğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays oğ lu 
Hâris oğ lu Ma'mer. Sehm o ğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays o ğ lu Hâris o ğ lu 
Bişr ve bunun Beni Teym kabilesinden olan anabir karde ş i Amr oğ lu 
Suayd. Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays o ğ lu Haris o ğ lu Suayd. 
Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays oğ lu Hâris oğ lu Sâib . Sehm oğ lu 
Sa'd oğ lu Muha şş im oğ lu Huzeyfe o ğ lu Riab oğ lu Umeyr, ve bu Sehm 
boyunun yana şığı  olan Zubeyd boyundan olan Ceza' o ğ lu Mahmiyye. 
Bu boydan ve yana şı klarından göç edenler ondört erkektir. 

Kâ`b oğ lu Adiy boyundan göç edenler şunlardır: Adiy oğ lu Uveyç 
oğ lu Ubeyd oğ lu Avf oğ lu Hursan oğ lu Abdüluzza oğ lu Nadle oğ lu 
Abdullah oğ lu Ma'mer. Adiy oğ lu Uveyç oğ lu Ubeyd oğ lu Avf oğ lu 
Hursan o ğ lu Abdüluzza o ğ lu Urve. Adiy oğ lu Uveyç oğ lu Ubeyd oğ lu 
Avf oğ lu Hursan o ğ lu Abdüluzza oğ lu Nadle oğ lu Adiy. Bunun Adiy 
oğ lu Numan adındaki oğ lu. // Hattab ailesinin yana şığı  Vail oğ lu Anz 352 
kabilesinden Rebia oğ lu Amir; bunun e ş i: Gânim oğ lu Ebu Hasme'- 
nin kızı  Leyla. Bu boydan ve yana şığı ndan göç edenler be ş  erkektir. 

Luey oğ lu Amir boyundan göç edenler şunlard ı r: Amir oğ lu Hisl 
oğ lu Malik oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Ebu Kays oğ lu Abdüluzza 
oğ lu Ebu Ruhm oğ lu Ebu Sebre; bununla birlikte e ş i • Amir oğ lu Hisl 
oğ lu Malik oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Abdü şems oğ lu Amr oğ lu 
Süheyl'in kızı  Ummu Kulsum Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik oğ lu Nasr 
oğ lu Abdüved o ğ lu Ebu Kays o ğ lu Abdüluzza oğ lu Mahreme o ğ lu 
Abdullah. Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu 

211 



Abdüşems oğ lu Amr oğ lu Suheyl o ğ lu Abdullah. Amir oğ lu Hisl oğ lu 
Malik oğ lu Nasr o ğ lu Abdüved o ğ lu Abdü şems oğ lu Amr oğ lu Seli-t. 
Bunun karde ş i: Amr oğ lu Sekran; Sekran ile birlikte e ş i: Amir o ğ lu Hisl 
oğ lu Malik oğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu Abdü şems oğ lu Kays o ğ lu 
Zemea'n ın kızı  Sevde. Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik oğ lu Nasr o ğ lu Abdü-
ved oğ lu Abdüşems oğ lu Kays oğ lu Zemea oğ lu Malik; bununla bir-
likte e ş i: Amir oğ lu Hisl oğ lu Malik o ğ lu Nasr oğ lu Abdüved oğ lu 
Abdüşems o ğ lu Vakdan oğ lu Sa'ffnin k ızı  Amre Amir o ğ lu Hisl 
oğ lu Malik oğ lu Nasr o ğ lu Abdüved o ğ lu Abdüş ems oğ lu Amr oğ lu 
Hatıb. Bu boyun yana şığı  Havle oğ lu Sa'd. Bu boydan ve yana şığı ndan 
göç edenler sekiz erkektir. 

İbn-i Hiş am diyor ki: Ad ı  geçen Havle o ğ lu Sa'd Yemenlidir. 

İ bn-i İ shak der ki: Fihr o ğ lu Haris boyundan göç edenler ş unlar-
dır: Cerrah o ğ lu Ebu Ubeyde ; Ebu Ubeyde'nin soy kütü ğü: Fihr oğ lu 
Haris oğ lu Dabbe oğ lu Uheyb oğ lu Hilâl oğ lu Cerrah o ğ lu Abdullah 

353 oğ lu Amir'dir. Beyda o ğ lu Suheyl; // Suheyl'in soy kütü ğü: Haris o ğ lu 
Dabbe oğ lu Uheyb oğ lu Hilâl oğ lu Rebia oğ lu Vehb oğ lu Süheyl'dir. 
Fakat Suheyl daha çok annesinin lakab ına nisbetle an ı larak ona Bey-
da oğ lu Suheyl denir. Annesi Beyda'n ın soy kütü ğü: Fihr oğ lu Haris 
oğ lu Zarib oğ lu Ümeyye oğ lu Candem'in k ı zı  Da'd'd ır. Bu kad ı na 
Beyda lakab ı  verilirdi. Haris oğ lu Dabbe o ğ lu Uheyb oğ lu Hilâl o ğ lu 
Rebia oğ lu Ebu Serh o ğ lu Amr. Haris oğ lu Dabbe oğ lu Uheyb oğ lu 
Hilâl oğ lu Rebia oğ lu Ebu Ş eddad oğ lu Zuheyr o ğ lu İyad. Bu soy 
kütü ğünde ad ı  geçen Rebia'n ın: Haris o ğ lu Dabbe o ğ lu Malik oğ lu Hi-
lâl oğ lu Rebia olduğu söylenir. Haris oğ lu Dabbe oğ lu Malik oğ lu 
Hilâl oğ lu Rebia oğ lu Ebu Ş eddad oğ lu Züheyr oğ lu Haris oğ lu Amr. 
Haris o ğ lu Dabbe oğ lu Malik oğ lu Hilâl oğ lu Rebia oğ lu Ebu Ş eddad 
oğ lu Zuheyr oğ lu Abdüganm o ğ lu Osman. Fihr oğ lu Haris oğ lu Za-
rib oğ lu Umeyye o ğ lu Amir oğ lu Lakid oğ lu Abdukays oğ lu Sa'd. 
Fihr oğ lu Haris oğ lu Zarib oğ lu Umeyye oğ lu Amir oğ lu Lakid oğ lu 
Abdükays oğ lu Haris. Bu boydan göç edenler sekiz erkektir. 

Böylece beraberlerinde götürdükleri ve orada do ğan çocuklar ı  
hariç müslümanlardan Habe ş istana göç edenlerin say ı sı , göç ettikleri 
ş üpheli olan Yâsir o ğ lu Ammar da aralar ında sayı lırsa seksenüç erkek 
idi. 

(Müslümanlar tarafı ndan) Habe ş istanda söylenen ş iirlerden biri 
de Sehm oğ lu Sa'd oğ lu Adiy oğ lu Kays oğ lu Haris oğ lu Abdullah' ın 
ş iiridir. Müslümanlar Habe ş istanda kendilerini emniyette duyduklar ı , 

354 Neca ş i'nin koruyuculu ğundan memnun kald ıkları ,// hiç bir kimseden 
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korkmaks ızın Tanrı ya tapt ıkları  ve Neca ş i onları  iyi koruduğu için adı  
geçen Haris o ğ lu Abdullah ş u ş iiri söylemi ş  : 

"Ey binek üstündeki yolcu! Tek Tanr ı  inancına ve doğ ru dine ulaş -
mak isteyene ve Mekke vadisinde Tanr ı  kullarından, kendisine baskı  
yapı lan, kahredilmi ş  ve dininden döndürülmü ş  olan herkese şu sözleri-
mi ula ş tı r : Biz Tann= ülkelerini geni ş  bulduk. Bu ülkeler insan ı  a ş a-
ğı hktan, mihnetten ve şerefsizlikten kurtar ı r. Siz hayatta a ş ağı lık için-
de ya şayarak ölümden sonra da mihnet ve kusur içinde kalmaktansa 
orada art ık barı nmaym. Biz Tanr ı  elçisine uyduk; onlar ise (yani mü ş -
rik Kurey ş liler) Peygamberin sözünü dinlemediler ve bu i ş te zalim du-
rumuna dü ş tüler. Ey Tanrım! Zulmeden kimseleri kendi azab ına çarp-
t ı r. Onlar ın üstün gelip bana zulmetmelerinden sana s ığı nırım." 

Gene Haris oğ lu Abdullah, Kurey ş  kabilesinin, kendilerini yurt-
larından sürüp ç ıkarmalar ını  an ıp kendi kavminden baz ılarına bu 
hususta sitem ederek şu ş iiri söylemi ş  : 

"Sana yalan söylemem; gönlüm onlara kar şı  dövü şmeme raz ı  ol-
mad ı . Buna kullar ım da raz ı  olmadı . Nası l olurda sizi eğ rilik karış t ır-
madan doğ ruya götüren kimselerle sava şabilirim. Cin kulları , bu kim-
seleri kendi hür topraklar ından sürüp ç ı kard ı lar. Böylece onlar üzüntü-
sü ve s ıkınt ı sı  ş iddetli olan bir duruma dü ş tüler. Tanr ı dan korkarak 
veya akrabal ı k bağ larına saygı  göstererek Sa'd o ğ lu Adiy boyunun sa-
dakatini umard ım. (Ey Adiy boyu!) rü şvetle gönlü kazan ı lamayan Tan-
rıya şükrederek bu hasletin sizde bulunmas ını  isterdim. Cömert, kim-
sesiz dulların koruyucusu olan kimsenin yerine ş imdi her kötü kad ının 
piçi karşı ma adam olarak ç ıktı." I / 355 

Gene Haris o ğ lu Abdullah bu hususta şu ş iiri söylemi ş  : "Ad 
kavmi ile Medyen ve Hicr halk ının yaptığı  gibi i ş te Kurey ş  kabilesi 
de Tanrı= hakk ını  tanımıyor. Ben, Muhammed'in Tanr ıya taptığı  
ülkede istenilen şeye eri ş tikten sonra içimdekini aç ıklamak için (onlar ı  
sava ş la) korkutmazsam yer yüzünde ve denizlerde hiç bir yer beni ba-
rındırması n." 

Adı  geçen Haris o ğ lu Abdullah'a -Tanr ı  onu esirgesin- bu ş iirinden 
dolayı  el-Mubrik (korkutucu) lakab ı  verildi. 

Maz'un o ğ lu Osman da amcas ı  oğ lu olan Cumah oğ lu Huzafe 
oğ lu Vehb oğ lu Halef oğ lu Umeyye'ye sitem ederek şu ş iiri söylemi ş ; 
O zamanlar da Umeyye kavmi aras ında şerefli bir kimse olup Osman'a 
İ slam oluşundan dolayı  işkence edermi ş . 
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"Ey Amr oğ lu Teym ! Aram ı zda bütün Ş erman ve Berk mevkileri 
olduğu halde bana dü şmanlık taslayan şu kimseye hayret ediyorum. 
Ben Mekke vadisinde güven içinde ya şarken niçin beni sürüp ç ıkard ın ! 
Niçin beni sevilmeyen bir beyaz saray ın " yanında barınma zorunda bi- 

356 raktın. // Sen, sana faydas ı  olmayan kimseleri tutuyor, ayn ı  zamanda 
bütün gücü senin olan kimseleri eziyorsun. Asil, güçlü kimselere sava ş  
açtın. Yard ımlarına s ığı ndığı n kimseleri yok ettin. Bir gün ba şı na bir 
felaket gelip o a ş ağı lı k kimseler seni meydanda yaln ız bıraktıkları  za-
man ne yaptığı nın fark ı na varacaks ın." 

Ş air Osman' ın, bu ş iirin ba şı nda Amr o ğ lu Teym diye hitab etti ğ i 
kimse Cumah' ın kendisidir. Cumah'a Teym ad ı  verilirdi. 

Kureyş  Kabilesinin, Göç Edenleri istemek -Üzere Habe şistana 
Elçiler Yollamas ı  

İ bn-i İ shak der ki: Kurey ş liler Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) arkada ş ları -
nın Habe ş istanda emniyet içinde ya ş amakta olduklarını  ve orada bir 
yurt bulduklar ını  görünce kendi aralar ında toplan ıp Neca ş i'ye kar şı  ka-
bilesinden güçlü kuvvetli iki adam göndermeyi kararla ş tırdılar. Bu iki 
adam güya gidip müslümanlar ı  Neca ş i'den isteyecekler, O da onlar ı  
Kurey ş lilere geri yollayacak böylece Kurey ş liler müslümanlara din-
lerinden dönmeleri için bask ı  yapmış  ve emniyet içinde ya ş amakta 
oldukları  yeni yurtlarından çıkarmış  olacaklard ı . Kurey ş liler Neca-
ş i'ye Ebu Rebia o ğ lu Abdullah ile Vail o ğ lu As oğ lu Amr' ı  gönderdi- 

357 ler. // Kurey ş liler bu iki ki ş i ile birlikte Neca ş i'ye ve kumandanlar ına 
hediyeler yollad ı lar. 

Ebu Talib Kurey ş lilerin bu kararlar ını  i ş itip, onları n bu iki kiş iyi 
yolladıklann ı  öğ renince Neca ş i'ye hitaben, müslümanlar ı  iyi korumas ını  
te şvik için şu beyitleri söylemi ş : "Cafer ile Amr'in ve dü ş manımızın 
dü şman ı  olan yakınlarımızı n gurbet elindeki durumlar ını  ah bir bilsem. 
Acaba Neca ş i'nin iyilikleri Cafer ile onun arkada ş larına ula ş tı  mı  yoksa 
bir arabozucu buna engel mi oldu? (Ey Neca ş i) kötülükler senden uzak 
olsun. Ş unu bilki sen asil ve cömert bir kimsesin. Senin himayende olan 
kimse sıkıntı  çekmez. (Ey Neca ş i !) şunu da bil ki Tanr ı  sana geni ş  sal-
tanat ile bir çok iyilikler verdi. Sen ya şadıkça Tanr ının bu bağış lan sana 
kalacakt ır. Sen bol ellisin, dolu dolu ba ğış larda bulunursun. Dü şman-
lar da dostlar da bu ba ğış lardan faydalan ır." 

94 Habeş  kral ının saray ı  kastediliyor. 
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İbn-i İ shak der ki : Hi şam oğ lu Haris oğ lu Abdurrahman o ğ lu Ebu 
Bekr Mahzumi yolu ile Tanr ı  elçisinin (S.A.S.) e ş i Mugire oğ lu Ebu 
Umeyye'nin kızı  Ummu Seleme'den naklen Muslim o ğ lu Muhammed 
Zührl bana şunları  anlatt ı . / / 358 

Biz Habe ş istan topraklarına ayak bast ığı mızdan itibaren Neca ş i'-
de en iyi koruyuculuğu gördük. Din hususunda tamamiyle emniyet 
içinde ya şad ık; bir eziyet görmeden ve bize kötü bir şey söylenmeden 
Tanrıya taptık. Kureyş liler bu durumumuzu duyunca, bizi geri istemek 
için Neca ş i'ye aralarından güçlü kuvvetli iki adam göndermeyi ve ona 
Mekke i ş lerinden be ğ enilen hediyeler yollamay ı  kararla ş tırdılar. Daha 
önceleri Neca ş i'ye Mekkeden getirilen en iyi şey Mekke derileri idi; 
bunun için Kurey ş liler ona göndermek üzere çok say ıda deri toplad ılar. 
Neca ş i'nin komutanlar ı ndan her birine ayr ı  ayrı  hediyeler haz ırladı lar, 
sonra Ebu Rebia oğ lu Abdullah ile As oğ lu Amr' ı  bu hediyeler ile 
birlikte yollad ılar ve ald ıkları  kararlar ı  yerine getirmelerini söylediler ve 
şu şekilde hareket etmelerini tembih ettiler: Müslümanlar hakk ında 
Neca ş i ile konuşmadan önce her komutana, hediyelerini verin sonra 
Necaş i'ye hediyesini sunun ve ondan, yan ındaki müslümanlarla hiç 
konuşmadan onları  size teslim etmesini isteyin. 

(Ummu Seleme sözüne devamla şunları  söyledi) Bu iki adam Mek-
keden ayr ı lıp Neca ş i'nin yan ı na geldiler. Bu s ı rada biz Neca ş i'nin yanın-
da iyi bir yutta ve iyi bir koruyucunun yan ında yaşamakta idik. Bu iki 
adam Neca ş i'nin her komutan ına Neca ş i ile konuşmadan önce hediye-
lerini verdiler ve her birine ş öyle dediler: "Bizden birkaç küstah kimse 
hükümdarınızın ülkesine sığı ndı lar. Bunlar, kendi kavimlerinin dininden 
ayrı ldı lar ama sizin dininize de girmediler. Onlar ne bizim ne de sizin 
bilmediğ iniz yeni bir din ile ortaya ç ıktı lar. Bunlar ın kavimlerinin ileri 
gelenleri, kendilerini geri vermesi için bizi sizin hükümdara yollad ı lar. 
Ş imdi biz bunlar hakk ında hükümdarla konu ş tuğumuzda bunlar ı  bize 
teslim etmesini ve onlar ın söyliyecekleri sözlere kulak asmamas ını  ona 
tavsiye edin, zira bunlar ın kavmi onları  daha iyi bilirler ve kusurlan ın 
daha iyi anlarlar." Ba ş  vurdukları  bütün komutanlar bu iki adama 
"Peki olur" cevab ını  verdiler. 

Bundan sonra bu iki adam Neca ş i'ye kendi hediyesini sundular. 
Neca ş i bunları  kabul ettikten sonra bu iki adam kendisiyle konu şup 
ş öyle dediler: "Ey hükümdar ! Bizden birkaç küstah kimse senin ülkene 
sığı ndılar. Bunlar kendi kavimlerinin dininden ayr ıld ı lar ama senin di-
nine de girmediler. Ancak ne bizim bildiğ imiz ne de senin bildiğ in kendi 
icat ettikleri bir din ile ortaya ç ıktılar. Bunların babalarından amcaların- 
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dan ve yakın akrabalar ından olan kavimlerinin ileri gelenleri bunlar ı  
geri vermeniz için bizi sana yollad ı lar ;, zira onlar bunlar ı  daha iyi bi-
lirler ve kusurlar ını , kabahatlerini daha iyi anlarlar. 

Ebu Rebia o ğ lu Abdullah ile Âs oğ lu Amr'in en çok korktuklar ı  
ve istemedikleri şey, Neca ş i'nin müslümanlar ı  çağı rıp onları  dinlemesi 

359 idi. // Hükümdann, yan ında bulunan komutanları  ona : "Ey hükümdar ! 
Bu iki adam do ğ ru söylediler. Müslümanlar ın kavmi onları  daha iyi 
bilir ve kusurlar ını  daha iyi anlarlar. Onlar ı  bu iki adama teslim et, 
ülkelerine ve kavimlerine geri götürsünler" demi ş ler. Bunun üzerine 
Necaş i sinirlenmiş  ve "Tannya and olsunki hay ır. Onları  bu iki adama 
teslim etmem. Benim himayeme s ığı nan, ülkeme gelen ve beni ba şkalar ı -
na üstün tutup seçen kimselere kötülük yap ılmaz. Onları  yanıma ça-
ğı rtıp haklannda şu iki adam ı n söylediklerine dair sorular soraca ğı m. 
Eğer onlar bu iki adam ın dedikleri gibi iseler kendilerini bu iki adama 
teslim edip kavimlerine geri yollayaca ğı m. Yok eğer bu iki adam ın de-
diğ i gibi değ illerse kendirini bu iki adama kar şı  koruyaca ğı m ve hima-
yemde kald ıkları  müddetçe onlara iyi bakaca ğı m" demiş . 

Bundan sonra Neca ş i, Tanrı  elçisinin (S.A.S.) arkada ş larına adam 
yollayıp onları  yanına çağı rtt ı . Necaş i'nin adamı  müslümanların yanı na 
gelince müslümanlar toplan ı p birbirlerine " ş imdi bu adamın yanına gitti-
ğ iniz zaman ona ne diyeceksiniz" dediler ve gene birbirlerine "Tanr ıya 
and olsun ki biz ancak bildiklerimizi ve Peygamberimizin bize emrettik-
lerini söyliyece ğ iz ; sonu ne olursa olsun" dediler. Müslümanlar Neca-
ş i'nin yan ına geldiklerinde Neca ş i daha önce kendi memleketinin din 
bilginlerini de çağı rdığı ndan onlar da oraya gelmi ş , din kitaplar ını  aç-
mış  bekliyorlard ı . Neca ş i müslümanlara dönüp "Kavminizden ayr ı l-
dınız fakat benim ve ba şka milletlerin dinine girmediğiniz şu dininiz 
nedir ?" diye sormu ş . Müslümanlar ın içinden Neca ş i'ye cevap veren 
Ebu Talib oğ lu Cafer idi. Cafer ona ş öyle demi ş : "Ey hükümdar ! 
Biz bilgisizlik, sap ıkhk ve nizams ızlık içinde ya şı yorduk. Putlara tap ı -
yor, murdar et yiyor, ahlâks ızliklar yap ıyor, akrabal ık bağ larını  çiğ -
niyor, komşuluk haklarını  tanımıyor ve kuvvetlimiz zay ıfımızı  çiğni-
yordu. Uzun müddet bu durumda ya ş adı k. Sonra Tanrı  bize, aramız-
dan, soyunu, do ğ ruluğunu, eminliğ ini ve namusluluğunu bildiğ imiz bir 
Peygamber gönderdi. Bu Peygamber bizi, Tanr ıyı  bir bilmeye ve ona 
tapmaya, bizim ve babalar ımızın Tanrı  yerine taptığı mız taş ları  ve 
putlan b ırakmaya çağı rd ı . Gene bu Peygamber bize do ğ ru söylemeyi, 
emaneti sahibine vermeyi, akrabal ık bağ lanna sayg ı  göstermeyi, kom-
şuluk haklar ını  tanımayı , cinayetten ve kan dökmekten yaz geçmeyi 

216 



emretti. Gene bu Peygamber bize ahlaks ızlıklar yapmamay ı , yalancı  
ş ahitlik etmemeyi, öksüzün mal ını  yememeyi ve namuslu kad ınlar hak- 
kı nda kötü söz söylememeyi bize tavsiye etti. // Bundan ba şka bu Pey- 360 
gamber bize, kendisine ba ş kasını  ortak ko şmaksızın Tannya tapmam ızı , 
namaz k ılmamızı , zekat vermemizi ve oruç tutmam ızı  emir buyurdu. 
-timmü Seleme sözlerine devam ederek: ve bu şekilde Cafer Neca ş i'ye 
İ slâmiyetin esaslar ını  saydı , der- Biz bu Peygambere inand ık. Tanrı  
tarafı ndan kendisine bildirilenlere uyduk yaln ız Tannya tapt ık ona or- 
tak ko şmad ık. Bize yasak ettiklerini b ıraktık, helal kı ldıklarını  helal 
olarak kabul ettik. Fakat kavmimiz bize sald ırdılar, iş kence yapt ılar. 
Yüce Tanrı  yerine putlara tapmaya dönmek için dinimizden bizi ay ır-
maya ve daha önce serbestçe i ş lediğ imiz kötülükleri gene i ş lemeye bizi 
zorladılar. Ey hükümdar! Böylece bize kah ır ve zulümle bask ı  yapıp 
dinimize inanmaya engel olduklar ı  zaman biz senin ülkene göç ettik. 
Seni başkalar ına üstün tutup seçtik, senin koruyuculu ğunu istedik ve 
yanında bize zulüm yapı lmıyacağı nı  umduk. Bunun üzerine Neca ş i 
Cafer'e : Tanr ı  tarafından bu sizin Peygamberinize bildirien şeyler-
den senin yan ında bir şey var m ı ? diye sormuş . Cafer ona: Evet var, 
cevabını  vermiş . Necaş i, öyleyse bu şeyi bana oku, demi ş . Cafer ona 
Meryem suresinden bir bölüm okudu. 

ümmü Seleme sözüne devam ederek ş öyle der : Tannya and olsun 
ki (Kur'an' ı  iş iten) Neca ş i sakalı  ıslanı ncaya kadar ağ layıp göz ya şı  
döktü. Onun din adamları  da Cafer'in okuduklar ını  iş itince ağ ladılar. 
O kadar ki ellerindeki kitaplar ı  ıslandı . Bundan sonra Neca ş i (Mekkeden 
gönderilen) iki Kurey ş li kimseye : Bu i ş ittiğ im Kur'an'la İsa'nın getir-
diğ i şey ayn ı  yerden geliyor. Hadi çekilin. Tannya and olsun ki onlar ı  
size teslim etmiyeceğ im onlara dokunulmıyacakt ır demi ş . 

Ummu Seleme sözlerine devam ederek ş öyle der: İ ki Kurey ş li 
Necaş i'nin yanından ayrı ldıklan zaman As o ğ lu Amr öteki arkada şma: 
Yarın bunlar hakkında Neca ş i'ye öyle şeyler söyleyece ğ im ki bunların 
köklerini kurutaca ğı m, demi ş . Bunu üzerine bu iki adamdan hakk ı -
mızda en iyi dü ş üneni olan Ebu Rebia o ğ lu Abdullah ona dönüp ken- 
sine : // Gel yapm ıyalım; onlar bizden ayr ıld ı larsa da nas ı l olsa bizim 361 
yakınlarımızd ırlar, demi ş . Amr ona : Tanr ıya and olsun ki Neca ş i'ye, 
bunları n Meryem oğ lu İ sa'nın bir köle olduğuna inandıklarını  söy-
lüyeceğ im demiş . 

Ertesi gün Amr Neca ş i'nin yanına gidip ona: Ey hükümdar bu 
müslümanlar Meryem oğ lu İ sa hakkında çok kötü bir şey söylüyorlar. 
Onları  çağı rt, İ sa hakk ı nda 'ne dediklerini sor demi ş . Bunu üzerine 
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Necaş i kendilerinden bu hususu sormak için müslümanlara haber yol-
layıp çağı rtmış , bu durumdan daha kötüsü hiç ba şı mı za gelmemi ş ti. 
Müslümanlar topland ı lar ve birbirlerine Neca ş i sizden, Meryem oğ lu 
İ sa hakk ı nda bir şeyler sorarsa ne diyeceksiniz? dediler. Gene müs-
lümanlar birbirlerine, Tanr ıya and olsun ki onun hakk ında Tan-
rının dediklerini Peygamberimizin bize bildirdiklerini söyleyece ğ iz. 
Bu i şin sonu ne olursa olsun dediler. Müslümanlar Neca ş i'nin yan ına 
geldikleri zaman o kendilerine : Söyleyin bakal ım Meryem oğ lu İsa hak-
kında ne dersiniz ? dedi. Ebu Talib o ğ lu Cafer ona : Biz onun hakk ında 
Peygamberimizin bize getirdiklerini söyleriz. Peygamberimiz diyor 
ki: İ sa Tanrını n kulu, elçisi, ruhu ve onun bakire Meryem'e verdi ğ i (ol) 
emri (kelimesi) dir, demi ş  Bunları  duyan Neca ş i yere eğ ilip bir çöp almış  
ve Tanrıya and olsun ki senin Meryem oğ lu İ sa hakkında dediklerin 
şu çöp kadar onun gerçe ğ inden farkl ı  değ ildir,demiş .Neca ş i'nin bu sözü-
nü i ş iten ve etrafı ndan bulunan komutanlar ı  mı rıldanmaya ba ş lamış lar. 
Necaş i onlara dönüp: Tanr ıya and olsun ki mı rı ldansanı z da m ı rı l-
danmasan ız da gerçek budur, diyerek müslümanlara dönüp siz art ık 
gidin,ülkemde emniyet içindesiniz. Size dokunup küfreden cezaland ırı lır. 
(Duyuyor musunuz) size dokunup küfreden cezaland ırı lır. (Evet) size 
dokunup küfreden cezaland ırı lır. Aran ı zdan bir adama eziyet etmeme 

362 	kar şı lı k bir dağ  kadar alt ın verseler istemem. - İbn-i Hişam diyor ki: 95  // 

Ş u iki adama getirdikleri hediyeleri geri verin, onlara ihtiyac ım 
yok. Tanrıya and olsun ki Tanr ı  bana mülkümü geri verdi ğ inde bunun 
karşı lığı nda benden rü şvet almad ı . Tanrı  uğ runda ben rü şvet almam. 
Tanrı  benim hakkımda halkın sözlerine kulak asmad ı . Ben de onun uğ -
runda halka (Kurey ş lilere) kulak asm ıyacağı m, demi ş . Bunun üzerine 
iki Kurey ş li rezil olarak ve getirdikleri hediyeler kendilerine geri verile-
rek Neca ş i'nin yan ından ç ı kıp gitmi ş ler. Biz ise onun yan ında en iyi 
yurtta ve en iyi koruyucunun kat ında kaldık. 

Ummu Seleme anlatmas ı na devam ederek ş öyle der: Tanr ıya and 
olsun ki biz bu durumda ya ş arken Habe ş istandan bir adam ortaya 
çıkıp Neca ş i'nin elinden saltanat ı  almak istedi. Tanr ıya and olsun ki 
biz, o s ırada, o zamana kadar hiç duymad ığı mız bir üzüntü duyduk ; 
çünkü bu adam ın Neca ş i'ye üstün gelmesinden ve böylece Neca ş i'nin 
hakkımı zda beslediğ i iyi dıliguları  beslemeyen birinin saltanat ı  ele ge-
çirmesinden korkuyorduk. Neca ş i bu adam ı n üzerine yürüdü. İ ki taraf 
aras ında Nil nehri vard ı . Bu s ı rada Tanr ı  elçisinin arkada ş ları  birbirle-
rine "içimizden, gidip, Habe ş lilerin sava şı nı  seyredip sonuç haberini 

95 Bir dil aç ı klaması  çevrilmeden geçildi. 
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bize getirecek bir kimse yok mu ?" dediler. Bunun üzerine Avvam o ğ lu 
Zubeyr "ben giderim" dedi. Onlar da Zubeyr'e "olur; hadi sen git" 
dediler. Zubeyr, o zaman arkada ş ları  arasında ya şı  en küçük olanı  idi. 
Tanrı  elçisinin arkada ş ları  Zubeyr için bir tulum bulup bu tuluma üfü-
rerek hava doldurdular. Zubeyr bu tulumu karn ına bağ lad ı  bu şekilde 
suya girip yüzerek Habe ş lilerin sava şacaklan tarafa geçti. Oradan da 
gidip sava ş  yerine ula ş tı . Biz ise Necaş i'nin, dü şmanına üstün gelmesi ve 
yurdunda sa ğ lam bir şekilde hakim kalmas ı  için Tanrıya dua ettik. Tan-
rıya and olsun ki biz bu durumda ne olaca ğı nı  beklerken birden bire 
Zubeyr ko şarak uzaktan göründü.Zubeyr h ırkas ını  elinde sallayarak müj-
de müjde Neca ş i üstün geldi. Tanr ı  onun dü şmanım yok etti ve kendisini 
yurdunda sağ lam ve egemen olarak bıraktı" diye bağı rıyordu. Bu haber 
üzerine biz, o zamana kadar duymad ığı mız bir sevinç duyduk. Bundan 
sonra Neca ş i yerine geri döndü. Art ık Tanrı  onun dü şman ım yok etmi ş , 
kendisini yurdunda sağ lam ve egemen bırakmış  ve bütün Habe ş liler 
onun etrafında toplanmış lardı . Biz ise onun yan ında en iyi bir yerde 
yaşadık. Sonunda Tanrı  elçisinin yan ına geldik ki bu s ıra Tanr ı  elçisi 
henüz Mekkede bulunuyordu. // 363 

Necaşi'nin Habe ş istan Taht ın ı  Ele Geçiriş i 

İbn-i İ shak der ki : Zuhri dedi ki ben, Tanr ı  elçisinin e ş i Ummu 
Seleme'den naklen Abdurrahman o ğ lu Ebu Bekr'in anlatt ıkların' Zü-
beyr oğ lu Urve'ye söyledim. Bunun üzerine Urve bana, Neca ş i'nin 
"Tanrıya and olsun ki Tanrı  bana mülkümü geri verdiğ inde bunun 
karşı lığı nda benden rü şvet almad ı . Tanrı  uğ runda ben de rü şvet almam. 
Tanrı  benim hakkımda halk ın sözlerine kulak asmad ı . Ben de onun uğ -
runda kimsenin dedikodusuna kulak asm ıyacağı m" yolundaki 
sözlerinin manas ını  anlayıp anlamadığı mı  sordu. Ben de "hay ır anla-
mad ım" dedim. O zaman Urve bana, müminlerin annesi Ay ş e'nin, 
kendisine şunları  anlattığı nı  söyledi: Neca ş i'nin babas ı  ulusunun hü-
kümdarı  imiş  ve Neca ş i'den baş ka çocuğu yokmuş . Necaş i'nin bir de 
amcası  varmış ; bu almas ının oniki oğ lu varmış . Bu aile Habe ş istanı n 
hükümdar soyu imiş . Habe ş liler kendi aralar ında şöyle konu şmuş lar : 

"Gelin şu Necaş i'nin babas ını  öldürelim ve amcasını  (Neca ş i'nin baba-
sını n karde ş ini) onun yerine geçirelim; çünkü ş imdiki hükümdarın şu 
oğ lundan ba şka bir çocuğu yoktur; halbuki karde ş inin oniki tane oğ lu 
var. Bu oniki çocuk birbiri ard ından onun yerine geçerlerse Habe ş istan 
ondan sonra uzun zaman devlet olarak sürüp gider." 
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Habe ş liler bunun üzerine kalk ı p Neca ş i'nin babasını  öldürmü ş ler ; 
yerine karde ş ini getirmi ş ler ve böylece bir zaman ya şamış lar. 

Necaş i ise amcas ımn yanında büyümü ş  ; o, akran ı  arasında zeki ve 
tedbirli imi ş . Bunun için amcasının iş lerini kendi eline alm ış  ve onun 
sevgi ve itimad ını  kazanmış . Habe ş liler Neca ş i'nin amcas ının yanındaki 
bu durumunu görünce kendi aralar ında ş öyle konuşmuş lar: Tanr ı ya 
and olsun ki bu genç üstün gelerek amcas ının iş lerini eline ald ı . Amca-
sımn, onu bizim ba şı mıza hükümdar yapmas ından korkmal ı . Zira onu 
ba şı mıza hükümdar yaparsa şüphesiz o hepimizi öldürecektir ; çünkü 
o, babas ını  bizim öldürdü ğümüzü biliyor." Bundan sonra Habe ş liler 
Necaş i'nin amcasının yanına giderek ona "Ya şu genci öldür yahut da 
onu aramı zdan uzakla ş tır ; çünkü biz ondan, kendi pay ımıza korkmağa 
baş ladı k" demi ş ler. Neca ş i'nin amcası  onlara "Allah belan ın versin; 
dün onun babasını  öldürdüm bugün de kendini öldürmemi mi isti-
yorsunuz? bunu yapamam; ancak onu yurdunuzdan ç ıkarıp uzaklaş -
tı rırım" dedi. 

Ayşe hikayesine devam ederek ş öyle demi ş : 

Habe ş liler bu karardan sonra Neca ş i'yi alıp pazara götürdüler. 
Orada onu bir tüccar adama alt ıyüz dirhem kar şı lığı nda satt ı lar. Bu 
tüccar Neca ş i'yi bir kayığ a bindirip götürdü. O gün ak şam üzeri gök 

364 yüzünde güz bulutlarından büyük bir bulut belirdi. // Neca ş i'nin amcası  
bu bulutun altında yağmur duas ına çıktı . Orada üzerine y ı ldırım düş -
tü ve öldü. Bunun üzerine Habe ş liler kendilerine hükümdar seçmek 
üzere, ölen hükümdar ın oğullarının yanına ko ş tular. Oysaki ölen 
hükümdarın, hükümdar olabilecek nitelikte bir çocu ğu yoktu. Bu sebep-
le Habeş istanda idare ve düzen bozuldu..  

Habeş liler, i ş leri bozulup içine dü ş tükleri düzensizliğe bir çare 
bulamayınca kendi aralar ında baz ı ları  şöyle kon şmuş lar "Şunu bili-
niz ki sizi idare edebilecek bir hükümdar varsa o da, daha dün para 
ile sattığı nız eski hükümdar ını zın oğ ludur. Eğer siz Habe ş istan ı n du-
rumunu dü şünüyorsan ız ş imdi onun arkas ı ndan gidip kendisini geri 
getiriniz." 

Bunun üzerine Habe ş liler onu ve kendisine satt ı klan adam ı  ara-
mağa ko şmu ş lar. Sonradan adam ı  bulup Neca şi'yi elinden alıp Habe ş is-
tana getirmi şler, başı na taç giydirip salatanat taht ına çıkarmış lar ve 
böylece onu kendilerine hükümdar yapm ış lar. 

Bu olaylardan sonra, Habe ş lilerin Necaş i'yi kendisine satt ıklan 
tüccar ç ıkagelmiş  ve ş öyle demi ş  "Ya mal ımı  geri verirsiniz yahut da 
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durumu Necaş i'ye ş ikayet ederim", Habe ş liler ona "olamaz; sana 
hiçbir ş ey veremeyiz" demi ş ler. Adam da "Öyle ise Tanr ıya and 
olsun ki Neca ş i'ye durumu ş ikayet edece ğ im" demi ş . 

Habe ş liler "Eh i ş te kendin, daha orada Neca ş i, nası l istersen öyle 
yap" demi ş ler. Bunun üzerine adam kalk ıp gidip Neca ş i'nin önünde 
oturarak kendisine "Ey hükümdar! Ben pazardan alt ıyüz dirhem 
kar şı lığı nda bir köle sat ın ald ım. Köleyi bana teslim ettiler kar şı lığı  
olan paray ı  da ald ı lar; sonra kölem ile birlikte çok uzakla şmadan ar-
kamdan yeti ş ip kölemi elimden geri ald ılar; fakat param ı  geri ver-
mediler" demi ş . 

Bu ş ikayet üzerine Neca ş i Habe ş lilere dönüp "Tanr ıya and olsun 
ki ya adamı n paras ını  verirsiniz yahut da kölesi kalk ıp sahibinin elin-
den tutarak ve onun istedi ğ i yere birlikte gider" demi ş . Bunun üzerine 
Habe ş liler "Öyle ise ona paras ını  verelim" demi ş ler. 

Ayşe Hikâyesine devamla şunları  ilave etmi ş : İş te bu sebepten dola-
yı  Neca ş i "Tanrı  bana mülkü geri verdi ğ inde bunun kar şı lığı nda benden 
rü şvet almad ı ; Tanr ı  uğ runda ben de rü şvet almam. Tanr ı  benim hak-
kımda halkın sözlerine kulak asmad ı , ben de onun uğrunda halk ın 
sözlerine kulak asm ıyaca ğı m" demi ş . Bu olay, Neca ş i'nin dindeki 
sağ lamlığı  ve hüküm vermedeki ada]eti hakk ı nda gösterdi ğ i ilk örnek 
olmuş tur. 

İbn-i İ shak der ki: Rüman oğ lu Yezid, Zubeyr o ğ lu Urve yoluyla 
Ayşe'den naklen bana şunları  anlatt ı  : Neca ş i öldükten sonra onun 
mezar ı  üzerine nur indi ğ i, halk aras ında dillerde dola şmış . // 365 

Habeş liler'in Necaşiye Karşı  Ayaklanmalar ı  

İbn-i İ shak der ki: Babas ından naklen Muhammed o ğ lu Cafer 
bana şunları  anlatt ı : 

Habe ş liler bir gün bir araya toplan ıp Neca ş i'ye "sen art ık bizim 
dinimizden ayr ı ldın" dediler ve ona kar şı  ayakland ı lar. Bunun üzerine 
Neca ş i Cafer ile arkada ş larına haber yollad ı  ve onlar için bir kaç kay ık 
hazırlatt ı . Onlar gelince kendilerine "Siz şu kayıklara binin ve kayık-
lar içinde bekleyin; e ğer ben yenilirsem gidin ve istediğ iniz yere 
yarın; yok ben dü şmanlar ı mı  yenersem burada kal ın" dedi. Bundan 
sonra Neca şi bir kağı da şunları  yazd ı : O, Allah'tan ba şka Tanrı  ol-
madığı na, Muhammed'in, onun kulu ve elçisi olduğuna ve Meryem o ğ lu 
İ sa'n ın gene kulu, elçisi, ruhu ve Meryem'e verdi ğ i (ol) emri (kelimesi) 
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olduğuna tan ı klı k eder. Sonra Neca ş i bu kağı d ı  h ırkasının sağ  omuzu-
nun alt ı na yerle ş tirip Habe ş lilere kar şı  sava şmak üzere ç ıktı . Habe ş -
liler ona kar şı  sava ş a haz ırland ılar. Neca ş i kar şı larına durup onlara 
"Ey Habe ş liler! Ben size hükümdar olmakta herkesten daha hakl ı  
bir kimse de ğ il miyim?" diye sordu. Habe ş liler "Evet öyledir" ceva-
bını  verdiler. Neca ş i'nin "peki benim sizi idare edi ş  tarz ıma ne dersi-
niz ?" sorusuna da onlar "sizin bize tatbik etti ğ iniz idare idarenin 
en iyisidir" cevab ı nı  verdiler. Neca ş i onlara "E peki öyle ise bu hare-
ketinizin sebebi nedir ?" diye sorunca onlar "Sen dinimizden ayr ı l-
d ın ve İ sa'n ı n bir kul olduğ unu söyledin". Bunun üzerine Neca ş i on-
lara "Peki siz İ sa hakk ı nda ne diyorsunuz ?" diye sordu. Onlar da "O-
nun Tanrının oğ lu olduğuna 'inan ıyoruz" dediler. Bunun üzerine Ne-
ca ş i elini h ırkas ının üstünden göksüne koyarak "O tan ı klık eder ki 
Meryem oğ lu İ sa (Öyledir)" deyip daha ba ş ka bir şey söylemedi. Ne-
ca ş i bununla hırkas ının altında yerle ş tirdiğ i kağı ttaki yaz ı ları  kaste-
diyordu. Bunun üzerine Habe ş liler Neca ş inin sözlerini kabul edip ayak-
lanmaktan vaz geçip da ğı ldı lar. 

Neca ş i'nin bütün bu hareketleri Peygamberin kula ğı na gitti. Bu-
nun için Neca ş i öldüğ ü zaman (g ıyaben) onun cenaze namaz ını  kıld ı  

366 	ve kendisi için Tanr ı dan, onu esirgemesini diledi. // 

Hattab Oğ lu Ömer'in Müslüman Olu şu 

İ bn-i İ shak der ki: A.s o ğ lu Amr ile Ebu Rebia oğ lu Abdullah 
Habe ş istandan eli bo ş  döndüler. Orada Tanr ı  elçisinin arkada ş ları  
hakk ı nda istediklerini elde edememi ş lerdi.Neca ş i onları , istemedikleri bir 
ş ekilde geri yollam ış tı . Bu s ı rada Hattab o ğ lu Ömer müslüman olmu ş -
tu. Ömer kuvvetli ve yiğ it bir adam olup onun koruduğu kimselere ba şka-
ları  dokunamazd ı . Bunun için Tanr ı  elçisinin arkada ş ları  Ömer ve bir 
de Hamza ile korundular ve Kurey ş lilere kar şı  bir üstünlük elde ettiler. 
Bu hususta Mes'ud o ğ lu Abdullah şunları  söyler: "Biz müslümanlar, 
Hattab o ğ lu Ömer müslüman oluncaya kadar Kâbe yan ında namaz 
kı lamazdık. O müslüman olunca, Kurey ş lilerle çat ış t ı , döğüş tü ve Kâ-
benin yanında nam az ını  kı ldı , biz de onunla birlikte namaz ımızı  orada 
k ı labildik." 

Ömer, Tanr ı  elçisinin arkada ş ları  Habe ş istana göç ettikten sonra 
Müslüman olmu ş tu. 

Bekkâi der ki: İbrahim oğ lu Sa'd yoluyla Kidam oğ lu Mis'ar, Me- 
367 	sud oğ lu Abdullah' ın şunları  söylediğ ini bana anlatt ı : // 
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"Ömer'in müslüman oluşu bir fetihti; Onun Medineye göç edi ş i bir 
zaferdi; ve onun halifeli ğ i (Tanrı nın) bir rahmeti idi. Biz, Ömer müslü-
man oluncaya kadar Kâbenin yan ı nda namaz k ı lamazd ık. O müslü-
man olunca Kurey ş lilerle çat ış tı , döğüş tü ve Kâbenin yan ında nama-
zını  kıldı ; biz de onunla birlikte namaz ımızı  orada k ı labildik." 

İ bn-i İ shak der ki: Annesi Ebu Hasme k ızı  Ummu Abdullah'tan 
naklen Rebia oğ lu Amir oğ lu Abdullah o ğ lu Abdülaziz yolu ile Ebu 
Rebia oğ lu Ayya ş  oğ lu Abdullah o ğ lu Haris oğ lu Abdurrahman bana 
şunları  anlattı : 

"Biz Habe ş istana göç etmek üzere idik Amir baz ı  ihtiyaçlarımızı  
getirmek için (çar şı ya) gitmi şti. Bu sırada Hattab o ğ lu Ömer uzaktan 
gelip yanımda durdu. Kendisi o zaman puta tap ıp bize kar şı  sert davran-
dığ indan, kendisinden çok eza cefa çekiyorduk. Ömer bana -Ey Ümmü 
Abdullah! Demek art ık gidiyorsunuz- dedi. Ben de ona "Evet, Tanr ıya 
and olsun ki Tanr ının geni ş  topraklar ından bir yere gidece ğ iz; çünkü 
siz bize rahat dirlik vermeyip ezdiniz. Eh ne yapal ım Tanrı  bize bir kur-
tuluş  yolu gösterinceye kadar oralarda kalaca ğı z" dedim. Ömer bunun 
üzerine bana "Öyle ise Tanr ı  sizinle birlik olsun" dedi. Bu sözleri söy-
lerken Ömer'in halinde daha önce görmedi ğ im bir yumuşaklık vardı . 
Ömer bundan sonra uzakla şı p gitti. Bana öyle geldiki bizim göç edi-
ş imiz onu üzmü ş tü. Biraz sonra Amir ihtiyaçlar ımı zı  alarak çar şı dan 
döndü ben ona dönüp "Ah Ebu Abdullah biraz önce burada olup da 
Ömerle kar şı laş saydın ve onun bize kar şı  gösterdiğ i yumu şaklığı  ve göç 
edeceğ imiz için duyduğu üzüntüyü bir görseydin" dedim. Amir bana 
"Eh peki sen onun islam olaca ğı m mı  umuyorsun?" diye sorunca ben 
ona "Evet, öyle" dedim. Bunu üzerie Amir bana " şunu iyi bilki o gör-
düğün kimse, Hattab' ın e ş eğ i müslüman olmadan müslümanlığı  kabul 
etmez" dedi. Amir, Ömer'in sertli ğ ini ve müslümanlığ a karşı  katı  
yürekliliğ ini görüp ondan ümidini kesmi ş  olduğu için bana bu son söz-
leri söylemi ş ti. 

İbn-i İ shak der ki: Bana anlat ıldığı na göre Ömer'in İslâm dinini 
kabul edi ş i ş öyle olmuş  : Ömer'in k ız karde ş i Hattab' ın k ızı  Fatı ma, 
Nufeyl oğ lu Amr oğ lu Zeyd oğ lu Sait ile evli idi. Fatıma ile e ş i Zeyd 
oğ lu Sait müslüman olmu ş lardı . Müslüman olu ş larını  da Ömer'den 
gizliyorlard ı . Gene Ömer'in kendi boyu olan Kâ`b o ğ lu Adiy boyundan 
Abdullah oğ lu Nuaym Nahham müslüman olmu ş tu. Boyunun a-
damlarından korktuğundan bu Nuaym da müslümanl ığı n gizliyor- 
du. / / Erett o ğ lu Habbab o zamanlar Hattab k ızı  Fatıma'nın evine 368 
gelip kendisine Kur'an okutup öğ retiyordu. 
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Bir gün Ömer, Tanr ı  elçisi ile arkada ş larından bir topluluğa sal-
d ı rmak üzere k ı lıcını  kuş anarak evinden ç ıkmış . Bunlar ın, Safa tepesi-
nin yan ı nda bulunan bir evde topland ıkları  ve kadınlı  erkekli 40 ki ş iye 
yakın olduklar ı  Ömer'e haber verilmi ş ti. Bu evde, Tanr ı  elçisiyle bir-
likte amcas ı  Abdülmuttalib oğ lu Hamza, Ebu Kuhafe o ğ lu Ebu Bekr 
Sı ddık, Ebu Talib oğ lu Ali ve Habe ş istan topraklar ına göç etmeyip 
Mekkede Tanrı  elçisinin yan ı nda kalan müslümanlardan birkaç adam 
bulunuyordu. Ömer yolda giderken Abdullah o ğ lu Nuaym kendisine 
rasgeldi. Nuaym Ömer'e: "Ey Ömer nereye gidiyorsun ?" diye sorunca 
Ömer ona "gidip, Kurey ş  topluluğunu dağı tan ve onlar ı  akı lsızlıkla 
itham eden dinlerini kötüleyen, Tanr ılarına söven şu sapk ın Muham-
med'i öldüreceğ im" dedi. Bunun üzerine Nuaym ona "Ey Ömer! Tan-
rıya and olsun ki nefsin seni aldatm ış . Acaba Muhammed'i öldürür-
sen Abdümenaf oğulları  seni yeryüzünde sa ğ  bırakırlar mi? Sen kendi 
ailen halk ına dönüp onları  yola getirsen daha iyi olmaz mi?" dedi. 
Ömer Nuaym'a : "Ailem halk ından kimi kastediyorsun ?" diye sorunca 
o da kendisine "Eni ş ten ve amcan o ğ lu Amr oğ lu Zeyd oğ lu Sait ile 
kı z karde ş in Hattab k ızı  Fatıma'yı  kastediyorum. Çünkü Tanr ıya and 
olsun ki onlar müslüman olup, dinini kabul edip Muhammed'e uydu-
lar. Sen ş imdi onlara git" dedi. 

Bunun üzerine Ömer çarçabuk k ızkarde ş i ile eni ş tesinin yan ına 
gitti. Bu s ırada Erett o ğ lu Habbab onlar ın yan ında bulunuyordu. 
Elinde, içinde Taha suresi yaz ı lı  olan bir ka ğı t vard ı . Habbab bu su- 
reyi onlara okutup ö ğ retiyordu; Ömer'in ayak seslerini duyduklar ı  

369 zaman Habbab evdeki bir iç odaya gizlendi. // Hattab k ızı  Fatıma da 
üzerinde sure yaz ı •olan ka ğı dı  alıp dizinin altına saklad ı . Ömer eve yak- 
la ş tığı nda Habbab' ın, kız karde ş i ile eniş tesine Kur'an okuduğunu iş it- 
miş ti. Eve girdiğ i zaman "I ş ittiğ im bu mı rı ltı  ne idi ?" diye sorunca k ız- 
karde ş i ile eni ş tesi ona "Öyle bir mırı ltı  yoktu" dediler. Ömer "Hay ır 
i ş ittim. Tanrıya and olsun ki sizin, Muhammed'in dinini kabul etti- 
ğ inizi ve ona uyduğunuzu haber ald ım" diyerek eni ş tesi Said oğ lu Zeyd'- 
e bir şamar indirdi. Bunun üzerine k ızkarde ş i Hattab k ızı  Fat ıma Ö- 
mer'in önüne geçip onu e ş inden uzakla ş tırmak istedi. Ömer ona da 
vurup ba şı nı  yard ı . Ömer böyle yap ınca kızkarde ş i ile eni ş tesi kendisine 
dönüp "Evet biz müslüman olduk. Tanrıya ve Onun elçisine inand ı k ne 
yapacaksan yap" dediler. Ömer k ızkarde ş inin akan kanlar ını  görünce 
yaptığı na pi şman oldu ve kendine geldi; sonra k ızkarde ş ine dönüp 
"Demin okuduğunuzu i ş ittiğ im şeylerin yazı lı  olduğu kağı dı  ver ba- 
kayım. Muhammed'in getirdikleri şu şeyler ne imi ş  göreyim" dedi. 
Ömer okuma yazma bilirdi. K ızkarde ş ine böyle söyleyince Fat ıma ken- 
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disine "kağı dı  yok etmenden korkar ız" dedi. Ömer ona "Hay ır kork-
ma" dedi ve alıp okuduktan sonra ka ğı d ı  kendisine geri verece ğ ine Tan-
nlan üzerine and içti. Ömer böyle söyleyince Fat ı ma onun müslüman 
olacağı nı  umarak kendisine dönüp "A ğabeyciğ im sen puta tapt ığı n 
müddetçe pis sayıhrsın ; halbuki bu kağı da arınık olmayan kimse do-
kunamaz" dedi. // 370 

Ömer bunlar ı  iş itince kalk ıp yıkandı , bundan sonra k ızkarde ş i 
kağı dı  kendisine verdi. Ka ğı dın üzerinde Taha süresi yaz ı lı  idi. Ömer Su-
reyi okumaya ba ş ladı . Biraz okuduktan sonra "Bu sözler ne kadar güzel; 
ne kadar değerli" dedi. Ömer'in bu sözünü (içerdeki odada, sakland ığı  
yerden) i ş iten Habbab hemencecik gizlendi ğ i yerden ç ı kıp ona "Ey 
Ömer! Tanr ının, kendi elçisinin (Muhammed'in) duas ını  sana nasib 
edeceğ ini umuyorum; zira Tanr ı  elçisinin dün -Ey Tanr ım! islâmiyeti 
ya Hi şam oğ lu Ebu'l-Hakem (Ebu Cehil) veya Hattab o ğ lu Ömer ile 
kuvvetlendir- diye dua etti ğ ini duydum. Ey Ömer art ık Tanrı dan kork 
Tanrıdan" dedi. Bunun üzerine Ömer Habbab'a "Habbab öyle ise 
sen bana Muhammed'in bulundu ğu yeri söyle, yan ına gideyim, müslü-
man olayım" dedi. Habbab Ömer'e "Peki. Muhammed Safa tepesinin 
yanında bir evdedir. Orada, arkada ş larından bir topluluk da onunla 
birlikte bulunuyor" dedi. 

O zaman Ömer kalk ıp kı lıcını  ku şandı  sonra Tanrı  elçisinin ve 
arkada ş larının bulunduğu evin önüne gelip kap ıya vurdu. İçerdekiler 
Ömer'in sesini i ş ittikleri zaman aralar ından, Tanr ı  elçisinin arkada ş -
larından bir adam kalk ıp kapının aralığı ndan d ış arı  baktı  Ömer'i, 
kı lıcını  kuş anmış  bir durumda gördü; korkarak Tanr ı  elçisinin yanına 
döndü. Tanrı  elçisine "Ey Tanr ı  elçisi! Hattab oğ lu beline kı lıcını  kuşa-
nıp gelmi ş " dedi. Abdulmuttalib o ğ lu Hamza at ılarak Tanr ı  elçisine 
"içeri girmesine müsaade et. O iyilik için gelmi ş se bu iyiliğ i kendisin-
den esirgemeyiniz; yok e ğer bir kötülük anyorsa onu kendi k ı lıcıyla 
öldürürüz" dedi. Bunun üzerine Tanr ı  elçisi "peki b ırakın girsin" dedi. 
Kapıda bulunan adam Ömer'i içeri ald ı . Tanrı  elçisi kalkıp Ömer'i 
avluda kar şı ladı  ve ku şağı ndan yakalay ıp kendisine doğ ru kuvvetle 
çekerek "Ey Hattab' ın oğ lu! Buraya ne maksatla geldin? Tannya and 
olsun ki Tanrı  başka bir bela getirmeden akl ının ba şı na gelmiyeceğ ini gö- 
rüyorum" diye ç ıkış tı . // Bunun üzerin Ömer ona "Ey Tanr ı  elçisi! Ben, 371 
Tannya, onun elçisine ve Tanr ı  tarafı ndan indirilen şeylere inanmak 
için buraya senin yan ına geldim" cevab ını  verdi. Tanrı  elçisi bunu i ş i-
tince Tekbir getirmi ş  (Allahü Ekber demi ş) Tanrı  elçisinin arkada ş ların-
dan olup da orada bulunan kimseler bunu duyunca Ömer'in müslüman 
olduğunu anlamış lar. 

225 



Bundan sonra Tanr ı  elçisinin arkada ş ları  buradan ayr ı lıp evlerine 
gitmi ş ler. 

Hamza'n ın islam oluşundan sonra Ömer'in de müslüman olu şu, 
bütün müslümanlar ı n kendilerini kuvvetli hissetmelerine sebep olu-
yordu. Onlar art ık anlamış lardı  ki bu iki kiş i Tanrı  elçisini koruyacak, 
müslümanlar da gene bu iki ki ş inin yard ımıyla düşmanlar ına karşı  
koyacaklard ı . 

Yukarda anlatt ığı mız söylenti, Medine ş ehri halkından olan ravi-
lerin, Hattab o ğ lu Ömer'in müslüman olu şu hakkında söyledikleri 
sözlerdir. 

İbn-i İshak der ki: Arkada ş ları  Atâ ile Mücahid veya, ba şkaların- 
dan naklen Ömer'in müslüman olu şu hakk ında Mekkeli Ebu Neciyh 
oğ lu Abdullah bana ş unları  anlatt ı : Ömer kendisi ş öyle demi ş : Ben 
müslümanlığ a kar şı  cephe alm ış tım. Cahiliye ça ğı nda içki içer, içkiyi 
sever ve ondan ho ş lanırd ım. Mahzum boyundan İmran oğ lu Abd oğ lu 
Ömer ailesinin evlerinin yak ınındaki Hazvere çar şı sında, Kurey ş  
kabilesinden baz ı  kimselerin uğ radığı  bir toplantı  yerimiz vard ı . Bir 
gece orada topland ığı = arkada ş larla bulu şmak üzere bu toplant ı  
yerine gittim. Oraya vard ığı mda arkada ş larımdan hiç kimseyi bulama- 
dım; o zaman kendi kendime, falanca meyhanecinin yan ına gideyim 
belki orada biraz içki bulur içerim, dedim. Bu meyhaneci Mekkede içki 
satard ı . Bu düşünce ile toplant ı  yerinden ç ı kı p meyhanecinin yan ına 

372 gittim; fakat onu yerinde bulamad ım. // O zaman gene kendi kendime 
Bari Kabeye gideyim, yedi defa veya yetmi ş  defa tavaf edeyim dedim. 
Kâbeyi tavaf etmek amac ıyla mescide geldim. Birde gördüm ki Tan- 
rı  elçisi orada ayakta durmu ş  namaz kı lıyordu. O namaza durduğu 
zaman Suriyeye do ğ ru yönelirdi ve Kâbe, Suriye ile kendi aras ında ka- 
lırdı . Namaz kı ldığı  yer Esved kö şesi ve Yemani kö şesi adları  verilen 
kö şelerin aras ında idi. Onu o durumda görünce kendi kendime: 
Ne söylediklerini işitmek için bu gece Muhammed'in okudu ğu şeyleri 
dinleyeyim dedim; fakat söylediklerini dinlemek için onun yamna 
yaklaş tığı m zaman kendisini ürküdebileceğ imi düşünerek Hicr kö şe- 
sini doland ım. Orada Kâbenin örtüsü arkas ına gizlendim. Örtünün ar- 
kasından yava ş  yava ş  yürüdüm. Tanrı  elçisi bu sırada ayakta durmu ş  
namaz kı lıyor ve Kur'an okuyordu. Ben yürüyerek onun kar şı sına ka- 
dar gelip k ıblesinde durdum. Aram ızda Kâbe örtüsünden ba şka bir 
şey yoktu. Orada Kur'an' ı  iş ittiğ im zaman ona kar şı  kalbimde bir yu- 
muşama hissettim; a ğ ladım; sanki müslümanhk içime yay ı lmış tı . 
Tanrı  elçisi namaz ını  bitirip oradan uzakla şı ncaya kadar yerimde kal- 
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dım. Tanrı  elçisi, namazını  bitirdikten sonra Ebu Hüseyin o ğ lunun evi-
nin bulunduğu tarafa do ğ ru giderdi; çünkü evine giden yol oradan ge-
çerdi. O giderken tavaf yolunu a şar sonra Muttalib o ğ lu Abbas ile Zuh-
re boyundan Abd-u Avf o ğ lu İbn-i Ezher'in evlerinin aras ından geçer 
sonra Ş efik oğ lu Ahnes'in evinin önünden yürüyüp kendi evine gi-
yerdi. Tanr ı  elçisinin oturduğu yer, Ebu Süfyan oğ lu Muaviyenin malı  
olan boyalı  ev idi. 

Ömer sözlerine devamla şöyle demi ş  : Ben önce Tanr ı  elçisinin ar-
sından gittim. O, Abbas ile İbn-i Ezher'in evleri aras ına varmca kendi-
sine yeti ş tim. Tanrı  elçisi ayak seslerimi i ş itince beni tamd ı  ve kendisine 
bir şeyler yapmak amac ıyla arkasından geldiğ imi sanarak beni azarlad ı ; 
sonra bana "Ey Hattab' ın oğ lu! Bu saatte ne maksatla arkamdan 
geldin ?" diye ç ıkış tı . Ben ona "Tannya, elçisine ve Tanr ı  tarafından 
gönderilen şeylere inanmak için geldim" dedim. Bunun üzerine Tanr ı  
elçisi Tanrıya hamd ve sena etti. // Sonra bana dönüp "Ey Ömer! Tanr ı  373 
seni doğ ru yola yöneltti" diyerek eliyle göksümü s ığ adı  (müslümanlı k- 
ta) sebat etmem için Tanr ıya yalvardı . Bundan sonra ben Tanr ı  elçi-
çisinden ayrı lıp uzakla ş tım o da kendi evine girdi. 

İbn-i İ shak der ki: Bu iki türlü söylentiden hangisinin cereyan et-
tiğ ini Tanrı  daha iyi bilir. 

İbn-i İshak der ki: Ömer'in o ğ lundan naklen, Ömer o ğ lu Abdul-
lah'ın kölesi Nafi' bana şunları  anlattı : (Ömer'in oğ lu Abdullah 
Nafi'ye şöyle demiş): Babam Ömer müslüman olduğu zaman Kurey ş  
kabilesinden, haberleri en iyi anlatan adam kimdir? diye sordu. Ken-
disine (bu adam Cumah boyundan Ma'mer o ğ lu Cemil'dir) cevab ı  
verildi. Bunun üzerine babam Cemil'in yanına gitti. 

Ömer oğ lu Abdullah sözlerine şöyle devam etmi ş  : // Ne edece ğ ini 374 
görmek için ben de babam ın arkas ından gittim. Ben o s ırada gördü- 
ğüm herşeyi anlayabilen bir delikanlı  idim. Babam Cemil'in yan ı na 
vanp ona "Ey Cemil! Benim müslüman olup Muhammed'in dinine 
girdiğ imi öğ rendin mi ?" diye sordu. Tanrıya and olsun ki Cemil ba-
bamın sözlerini iş ittiğ i zaman ona hiç bir söz söylemedi; ancak, h ır-
kasını  yerde sürüyerek çekip gitti. Babam Ömer onun arkas ından yü-
rüdü; ben de babam ın izinden gittim. 

Ma'mer oğ lu Cemil Mescidin kap ı sına var ı nca orada durup sesinin 
çıktığı  kadar "Ey Kurey ş  topluluğu! Biliniz ki Hattab oğ lu Ömer dinin-
den sapt ı " diye bağı rd ı . Kureyş liler bu s ırada Kâbe etrafındaki toplant ı  
yerlerinde bulunmakta idiler. Cemil'in arkas ından gelip orada durmak- 
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ta olan Ömer "O yalan söylüyor. Ben sadece Müslüman oldum 
Tanrıdan ba şka Tanr ı  olmadığı na ve Muhammed'in, onun kulu ve 
elçisi olduğuna tan ı klık ettim" dedi. O zaman Kurey ş liler hep birden 
Ömer'in üzerine sald ırdı lar. Öğ le vakti olup güne ş  tam ba ş larının üzeri-
ne gelinceye kadar Ömer'le Kurey ş liler döğüş tüler. Sonunda Ömer yo-
rulup yere oturdu. Kurey ş liler de ba ş .na ü şü ş tüler. Ömer oturdu ğu 
yerden onlara "istediğ inizi yapını z; Tanrıya and içerim ki biz üçyüz 
ki ş i olsayd ık ya siz buray ı  bırakıp giderdiniz veya biz buradan çekilip 
giderdik" diyordu. Ömer'le Kurey ş liler bu durumda iken öteden Ku-
reyş  kabilesinden ya ş lı  bir adam çı kageldi. Üzerine Yemende yap ılmış  bir 
elbise ile i ş lemeli bir gömlek giymiş ti. Bu adam ilerleyip toplulu ğun 
yanında durdu ve "Ne oluyorsunuz ?" diye sordu. Kurey ş liler ona 
"Ömer dininden saptı" cevab ını  verdiler. Ya ş lı  adam onlara "Öyle ise 
çekilin. Size ne oluyor ? bir adam kendisine bir din seçmi ş  bundan size 
ne? Kâ`b oğ lu Adiy boyu kendi akrabalar ını  acaba bu şekilde size 
bırakırlar m ı  ? bırakın adam ı" dedi. 

Tanrıya and olsun ki ya ş lı  adam bu sözleri söyler söylemez Ku-
rey ş liler bir elbisenin s ıyrı lıp çıkarı lışı  gibi Ömer'in ba şı ndan da ğı lıp 
gittiler. 

Babam Medine'ye göç ettikten sonra ben kendisine bir gün "Ba-
bacığı m! Mekke'de, müslüman oldu ğun gün seninle dö ğüşen Kurey ş -
lileri azarlay ıp ba şı ndan uzakla ştıran adam kimdi Allah a şkına ?" 
diye sordum. Babam bana "Ey o ğ lum! O, Sehm boyundan olan Vail 
oğ lu -As idi" cevab ını  verdi. 

İbn-i Hi şam diyor ki: Bilen bir kimse bu son olay ı  bana ş öyle an-
lattı : Ömer'in o ğ lu babasına "Babacığı m Mekke'de müslüman oldu ğun 
gün seninle döğüşen Kurey ş lileri azarlay ıp ba şı ndan uzakla ş tıran 
adam kimdi Allah a şkma ? Tanrı  ona iyilik versin" diye sormu ş . 
Ömer de ona "Ey o ğ lum! O, Vail oğ lu As idi. Tanrı  ona iyilik vermesin" 

375 	demiş . // 

İbn-i İshak der ki: Ömer'in akrabalar ından veya ailesinden birin-
den naklen Haris o ğ lu Abdurrahman bana şunları  anlatt ı  : Ömer ş öyle 
söylemiş  "Müslüman olduğum gün Mekke halkından kimin, Tanr ı  
elçisine daha çok dü şmanlı k ettiğ ini düşünerek ona gidip müslüman 
olduğumu söylemeyi tasarlad ım. Kendi kendime dedim ki bu kimse 
herhalde Ebu Cehil olabilir -Ömer, Mugire o ğ lu Hiş am' ın kızı  Hante-
me'nin oğ ludur-96  Sabah olunca gidip Ebu Cehil'in kap ı sını  çaldım. 

96 Ömer b. Hattab' ın annesi olan Hanteme, Ebu Cehil'in bacı sı dır ; yani Ebu Cehil, 
Ömer'in day ı s ı  idi. 
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Ebu Cehil kap ıya çıkı p beni görünce bana "Ho ş  geldin yeğenim; 
(bir iş in mi var ?) neye geldin ?" diye sordu. Ben ona "Tanr ıya ve o-
nun elçisi olan Muhammed'e inand ığı mı  ve Muhammed'in, getirdi ğ i 
şeyi (Tanrıdan gelen emirleri) tan ıdığı mı  sana haber vermeye geldim" 
dedim. Bunun üzerine Ebu Cehil yüzüme kap ıyı  çarparak "Tanr ı  seni 
de söylediğ im şeyi de rezil etsin" dedi. 

(Kureyş lilerin Anlaşma) Kağı dın ın Hikâyesi 

İbn-i İ shak der ki: Kurey ş liler Tann elçisinin arkada ş larının ba ş -
ka bir memlekete göç ettiklerini, orada esenlik bulup karar k ı ldıklannı , 
Necaş i'nin, onlardan kendisine s ı 'ğı nanlan himaye etti ğ ini, Ömer'in 
müslüman oluşunu, Ömer'le Abdülmuttalib o ğ lu Hamza'n ın, Tanrı  
elçisi ve onun arkada ş ları  ile birlik olduklar ını , müslümanlığı n kabileler 
aras ında yayı lmaya ba ş ladığı n ı  görünce bir araya topland ılar (bu olay-
lara kar şı  tedbir almay ı  dü şündüler). Ha ş im boyu ile Muttalib o ğul-
larına kar şı  anla şı p, onlara k ı z vermemeyi ve onlardan k ız almamayı , 
onlara bir ş ey satmamay ı  ve onlardan bir şey satın almamayı  ve bu ş art-
ları  yaz ı lı  olarak (peki ş tirmeyi) kararla ş tırdı lar. Kurey ş liler topland ık-
larında bu ş artları  bir kağı da yazd ılar; sonra da kar şı lıklı  olarak and 
içerek bu konuda birbirlerine söz verdiler; bundan sonra da sözlerinde 
durmak için anla şma kağı dını  Kâbenin içine ast ılar. // Bu anla şma 376 
kağı dını  yazan kimse Kusay o ğ lu Abdüddar o ğ lu Abdümenaf o ğ lu 
Ha ş im oğ lu Amir oğ lu İ krime oğ lu Mansur idi. - İbn-i Hi şam diyor 
ki: Bu kimsenin, Haris o ğ lu Nadr olduğu da söylenir- Tanrı  elçisi bu 
adama beddua etmi ş  bunun üzerine onun baz ı  parmaklar' kurumu ş . 

İbn-i İ shak der ki: Kurey ş liler böyle yapınca Ha ş im boyu ile Mut-
talib oğulları , Abdülmuttalib o ğ lu Ebu Talib'in mahallesine ta şı nıp 
orada topland ı lar. Ha ş im boyundan yaln ız Abdülmuttalib o ğ lu Abdü-
luzza Ebu Leheb, Kurey ş liler tarafına geçti ve onlarla birlik oldu. 

İbn-i İ shak der ki: Abdullah o ğ lu Hüseyin bana şunları  anlatt ı : 
Ebu Leheb kendi boyundan ayr ı lıp onlara karşı  Kurey ş lilerle birlik 
olduğunda Rebia oğ lu Utbe'nin kızı  Hind'e raslam ış  ve ona demi ş  ki 
"Ey Utbe'nin kaz ı ! Sen Lât ile Uzza'n ın tarafını  tuttun mu? Onlar ı  
tanımıyanlardan ve onlara kar şı  cephe alanlardan ayr ı ldın mı  ?" Hind de 
ona: "Evet, öyle yapt ım, Tanrı  sana iyilik versin ey Ebu Utbe" ce-
vabını  vermi ş . 

İbn-i İ shak der ki: Ebu Leheb'in (aras ıra) şunları  söylediğ ini ba-
na anlatt ılar: "Muhammed bana görmedi ğ im bazı  ş eyleri vadediyor 
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ve bunların ölümden sonra olaca ğı nı  söylüyor. Muhammed, bu vaad-
lerden ba şka acaba elime ne verebildi?" Ebu Leheb bunlar ı  söyledik-
ten sonra ellerini aç ıp avuçlar ının içine üfürürmü ş  ve onlara hitaben 
"kuruyasıcalar içinizde Muhammed'in söylediklerinden hiç bir şey gö-
miyorum" dermi ş . Bunun üzerine Yüce Tanr ı  onun hakkında "Ebu Le-
heb'in elleri kurusun; kendisi de kuruya kals ın..." ayetlerini indirmi ş .// 

377 	İbn-i Hi ş am diyor ki:" 

İbn-i İ shak der ki: Kurey ş liler (hep birlikte) bu konuda karar ve-
rip anlaşma şartlarını  yerine getirdikleri zaman Ebu Talib bu olaya 
iş aretle şu beyitleri söylemi ş : "Aram ızdaki kötü duruma ra ğmen 
Luey oğullanna ve Luey o ğullarından bilhassa Kâ`b boyuna şunları  
anlatın: Biliniz ki biz Musa gibi Muhammed'in de Peygamber oldu- 

378 ğunu eski kitaplarda yaz ı lmış  gördük. // Onun halk aras ında sevgisi 
vard ır. Tanrının, sevgi ile seçti ğ i kimseden daha iyisi olamaz. Sizin 
(Kâbe duvarına) astığı nız yazı , Salih Peygamberin devesi gibi size u ğur-
suzluk getirecektir. Uyan ın, mezarlarınız kaz ılmadan ve suçsuz kimse 
suçlu olan kimsenin durumuna dü şmeden uyan ın. Fesatc ılara uymayın. 
Sevgi ve yakınlıktan sonra aram ızdaki bağ ları  kopanp atmayın. Gelin 
şu çetin sava ş a girmeyelim; zira sava şı n sonucu ona girişenler için acı  
olabilir. Kâbenin Tannsma and olsun ki zaman ın felaketlerine ve her 
türlü s ıkıntıya rağmen dar bir alanda beyaz Kusasiye k ıklanyla biz-
den ve sizden boyunlar, kollar kesilip uçurulmadan Muhammed'i 

379 size vermeyiz. // Bu alanda k ı rı lmış  mızrak parçalar ı , kara ba ş lı  kartallar 
içki sofras ı  etrafı na ü şüşmüş  kimseler gibi görünür. Bu alan içinde at-
ların koşuşu ile kahramanlar ın naralar ı  tam bir sava ş  meydanın' andı -
rır. Ona arka verin ve o ğullanna mı zrak ve k ı lıçla sava şmay ı  vasiyet 
eden babam ız Haş im değ il mi ? Sava ş  bizden bıkmadan biz sava ş tan yı l-
mayız. Ba şı mıza gelecek güçlüklerden korkup dert yanmay ız. Silahlı  
sava şçıların yürekleri korkudan titreyecek olursa biz namus ve şuuru-
muzu kaybetmeyiz." 

Haş im boyu ile Muttalib o ğulları  iki üç yıl böyle (Kurey ş lilerden 
ayn) ya şadı lar ve çok s ıkıntı  çektiler; zira Kurey ş liler onlara bir şey 
göndermiyorlardı . Kurey ş lilerden, onlara bir şey götürmek isteyen 
olursa bunu ancak gizli olarak yapabiliyordu. 

Dediklerine göre bir gün Hi şam oğ lu Ebu Cehil yolda, Esed oğ lu 
Huveylid oğ lu Hizam oğ lu Hakim'e raslamış , Hakim'in yanı  sıra, biraz 
buğday götüren bir köle varm ış . Hakim bu buğdayı , Tanrı  elçisinin 

97 Burada bir dil açıklaması  çevrilmeden geçildi. 
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yanında, onunla birlikte Ebu Talib mahallesinde bulunan halas ı  Huvey-
lid kızı  Hatice'ye götürüyormu ş . Ebu Cehil, Hakim'i durdurarak ya-
kasına yapış mış  ve ona "demek sen Ha ş im oğullarma yiyecek götürü-
yorsun ha? Tanrı ya and olsun ki seni Mekkede rezil etmeden ne sen 
ne de götürmekte olduğun yiyecek buradan k ımı ldayamaz" demi ş . 
Bu s ırada Esed o ğ lu Haris o ğ lu Ha ş im oğ lu Ebu'l-Bahteri onlar ın yanı-
na gelmiş  ve Ebu Cehil'e "Ondan ne istiyorsun ?" diye ç ıkış mış . Ebu 
Cehil ona "görüyorsun ya i ş te Haş im oğullarma yiyecek götürüyor" 
demi ş . Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri, bu yiyecek halas ınındır; bunun ya-
nında emanet olarak bulunuyordu. Halasm ın yiyeceğ ini götürüverme-
sine nas ı l engel olursun? çekil adam ın yolundan gitsin" demi ş . Fakat 
Ebu Cehil ayak direyince Ebu'l-Bahteri, Ebu Cehil ile kavgaya 
tutuşmuş . Bu s ırada Ebu'l-Bahteri eline bir deve çene kemi ğ i geçirmiş  
ve bununla Ebu Cehil'e vurarak onun ba şı nı  yarmış  ; onu yere y ıkıp 
iyice tepelemi ş . Abdülmuttalib oğ lu Hamza, oraya yak ın bir yerde 
bunları  seyrediyormu ş . Kureyş liler bu gibi olaylar ı , onların, kendile- 
rini kınamamalar ı  için Tanrı  elçisi ile onun arkada ş larının kulağı na 380 
gitmesini istemiyorlard ı . / / 

Bu s ırada Tanr ı  elçisi gece gündüz açıktan açığ a ve gizli olarak 
kavmini kendi dinine ça ğı rıyordu. Böylece Tanr ı  elçisi Tanrının emir-
lerini yerine getiriyor ve bu u ğurda hiçbir kimseden çekinmiyordu. 

Tanr ı  Elçisinin Kendi Kavminden Çekti ğ i Eza 
Cefam Hikâyesi 

Tanrı  Muhammed'i koruyup onun amcas ı  ve Ha ş im boyu ile Mut-
talib o 'ğullarından olan kavmi, kendisini himaye ederek Kurey ş lilerin 
kendisini öldürmelerine engel olunca Kurey ş liler bu sefer Muhammed'e 
laf atmaya, alay etmeye ve onunla çeki şmeye ba ş ladılar. Bu s ırada Ku-
rey ş lilerin yaptıkları  ve Kurey ş lilerden Muhammed'e dü şmanlık eden-
ler hakkında Kur'an ayetleri inmeye ba ş ladı . Kur'an bu kimselerden 
bazıları nın adlarını  da and ı  öbürleri hakk ında ise genel olarak kâfirler 
için söylenen şeylere ait ayetler aras ında temas etmektedir. Haklar ında 
Kur'an ayetleri indirilen Kurey ş lilerden Muhammed'in amcas ı  Abdül-
muttalib oğ lu Ebu Leheb ile bunun kar ı sı  odun ta şı yı cı sı  (hammalet el-
hatab) Umeyye o ğ lu Harb' ın kızı  Ummu Cemil'in adları  Kur'an'da 
geçmektedir. 

Bana söylendiğ ine göre Ummu Cemil, dikenleri toplay ıp Tanrı  
elçisinin geçtiğ i yollara attığı ndan Yüce Tanr ı  ona odun ta şı yıcısı  
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lakabını  vermi ş tir. Yüce Tanr ı  Ebu Leheb ile kar ı sı  hakkında şu ayet-
leri indirmi ş tir: "Ebu Leheb'in elleri kurusun; kendisi de kuruya kal-
sın. Onun ne mal ı  ne de kazand ığı  şeyler kendisine yarayacakt ır. O a-
levli bir ate ş te yanacakt ır. Onun karı sı  olan odun ta şı yıcının boynun-
da kendirden yap ı lmış  bir ip vardır. O da ate ş te yanacakt ır." " 

381 	İbn-i Hi şam diyor ki: " // 

İ bn-i İ shak der ki: Bana şunları  anlatt ılar: Odun ta şı yıcı  Ummu 
Cemil, kendisi ve e ş i hakkında indirilen Kur'an ayetlerini i ş ittiğ i zaman 
eline bir ta ş  al ıp Tanrı  elçisinin yanına varm ış . Tanrı  elçisi bu s ırada, 
yanında Ebu Bekr S ıddık bulunduğu halde Kâbe yan ı nda oturu-
yormuş . Ummu Cemil onlar ı n yanına geldiğ inde Tanrı , onun göz-
lerini, Tanr ı  elçisini göremez bir hale getirmi ş . Bunun için o ancak Ebu 
Bekr'i görebilmi ş . Ümmü Cemil Ebu Bekr'e "Ey Ebu Bekr! Hani ar-
kada şı n? nerede o ? duyduğuma göre o beni hicvediyormu ş ; Tanr ıya 
and olsun ki onu görseydim ta ş la ağzına vuracakt ım; gene Tanr ıya 
and olsun ki ben bir ş airim" demi ş . Ummu Cemil bundan sonra şu 

382 beyitleri (recez vezninde) söylemi ş : // "Biz kötülenmi ş  (Zemmedilmiş ) 
bir adama itaat etmiyoruz; onun ortaya att ığı  şeyleri istemiyoruz; 
dinini de sevmiyoruz" bundan sonra Ummu Cemil çekilip gitmi ş . 
Ebu Bekr Tanrı  elçisine "Ey Tanr ı  elçisi! Acaba o seni göremedi mi?" 
diye sormu ş . O da Ebu Bekr'e "Hay ır beni göremedi; Tanr ı  onun göz-
lerini beni göremez hale getirdi" demi ş . 

İbn-i Hi ş am diyor. ki: Ummu Cemil'in "onun dinini de sevmiyo- 
ruz" sözü, İbn-i İ shakdan ba ş ka bir kimseden nakledilmi ş tir. 

İ bn-i İ shak der ki: Kurey ş liler Tanr ı  elçisini Müzemmem (kötülen-
mi ş  adam= zemmedilmi ş) lakabiyle anarlard ı  ve ona söverlerdi. Bundan 
dolayı  Tanrı  elçisi (arkada ş ları na) ş öyle dermi ş : "Tanrının, Kurey ş li-
lerin eziyetini benden uzakla ş tırmasına ş a şmıyor musunuz? Bak ınız! 
Kureyş liler Müzemmem (kötülenmi ş  adam) ad ında birine sövüp onu 
hicvediyorlar; halbuki ben Muhammed'im (övülmü ş  adamım). 

Cumah oğ lu Huzafe o ğ lu Vehb oğ lu Halef'in oğ lu Umeyye, Tanr ı  
elçisini gördüğü zaman ona söz at ıp kötüleyerek rahats ız edermi ş . 
Bunun için Yüce Tanrı  onun hakkında şu sureyi indirmi ş : "Vay o 
çeki ş tirici ve ay ıplayıcı , göz ka ş  iş aretleriyle alay edicinin haline O, 
mal toplayıp sayar durur. O, mal ını n kendisini sonuna kadar ya-
ş ataca ğı nı  sanır. Asla, O mutlaka tamuya at ılacaktı r; tamunun ne ol- 

98 Kur'an' ı  Kerimin 111 nci süresi yani Leheb suresi. 
99 Burada Arap diline ait bir dil aç ıklaması  çevrilmemi ş tir. 
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duğunu sen biliyor musun ? tamu, Tanr ımn gürül gürül yanan bir 
ate ş idir ki o, yürekleri sar ıp yakar. Tamu uzun direklerle onlar ın (kâfir-
lerin) üzerine kapat ı lacakt ı r." ioo 

İ bn-i Hişam diyor ki: "I // 
	

383 

İbn-i İshak der ki: Tanr ı  elçisinin arkada şı  olan Erett oğ lu Hab-
bab Mekkede demircilikle uğ ra şı r kı lıç yaparm ış . Habbab, Vail o ğ lu 
As'a bir kaç k ı lıç yapıp satmış  ; bu sebeple Habbab' ın onda biraz ala-
cağı  varmış . Bir gün Habbab alaca ğı nı  istemek üzere As' ın yanına git-
miş . As ona "Ey Habbab ! Dinine girdiğ in ve arkada şı n olan şu Muham-
med, cennete gireceklerin, orada alt ı ndan, gümü ş ten, giyeceklerden ve 
uş aklardan istediklerini elde edeceklerini söylemiyor mu ?" diye sor-
muş . Habbab ona "Evet öyledir" demi ş . As, peki öyleyse ey Habbab 
sen bana, k ıyamet gününe kadar mühlet ver; nas ıl olsa ben de cennete 
gideceğ im. Orada alaca ğı nı  öderim. Tanr ıya and olsun ki ne sen ne de 
arkada şı n (Muhammed) Tanr ını n katında benden daha iyi de ğ ilsiniz 
ve Cennete girmek hususunda benden daha üstün de ğ ilsiniz. Bunun 
üzerine yüce Tanr ı , Vail oğ lu As hakkında şu ayetleri indirdi: " Ş u, 
ayetlerimizi tan ımayıp, bana mal da evlat da verilecektir diyene bir 
bak hele. Acaba o gayipten mi haber ald ı , yoksa esirgeyici Tanr ıdan 
bu hususta bir söz mü ald ı '''. Yüce Tanr ı  Vail oğ lu As hakk ında ayet-
lerini ş öyle bitiriyor : "O, sözünü etti ğ i kendi mallar ını  ve evlatlar ım 
bize bırakacak ve tek ba şı na kar şı mıza ç ıkacaktır."'" 

Bana dediklerine göre Hi ş am oğ lu Ebu Cehil bir gün Tanr ı  elçi-
siyle kar şı laşmış  ve ona "Bak ey Muhammed! Ya bizim Tanr ı larımıza 
sövmekten vaz geçersin yahut da biz de senin tapt ığı n Tanrıya söveriz" 
demi ş . Bunun üzerine yüce Tanr ı  şu ayeti indirmiş  : "Tanr ı dan başkas ı -
na tapanlara sövmeyin ki onlar da s ınırı  aşarak bilmeksizin Tanr ıya söv-
mesinler"104. Bana söylediklerine göre bu ayetin indirilmesinden sonra 
Tanrı  elçisi artık Kurey ş lilerin Tanrı larına sövmekten vaz geçmi ş  ve 
onları  yalnız Tanrıya inanmaya ça ğı rmaya ba ş lamış . 

Tanrı  elçisi bir yerde oturup insanlar ı  yüce Tanrıya inanmaya ça ğı -
rıp Kur'an ayetlerinden okuyup Kurey ş lileri eski uluslar ın ba ş larına 
gelen felaketlerden korkuttuktan sonra oradan ayr ı lınca Kusay o ğ lu 
Abdüddar oğ lu Abdümenaf oğ lu Kelede oğ lu Alkame oğ lu Haris'in oğ lu 

100 Humeze yani 104 ncü sure. 
101 Burada arap diline ait bir dil aç ıklaması  çevrilmeden geçildi. 
102 Kur'an- ı  Kerim Meryem suresi yani 19 ncu sure 78-79. ayetler. 
103 Kur'an- ı  Kerim Meryem suresi yani 19 ncu sure. 78 -79. ayetler. 
104 Kur'an- ı  Kerim, En'am yani 6 nc ı  sure 108 nci ayet. 
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384 Nadr gelir, Tanr ı  elçisinin kalktığı  yere otururmu ş . // Nadr orada bu-
lunanlara, Rustem Sindid, İ sfendiyar ve öbür Farisi hükümdarlar ı  hak-
kında hikayeler anlat ırmış . Sonra etraf ına dönüp "Tanrıya and olsun ki 
Muhammed'in konu şması  benim konuşmamdan daha iyi de ğ ildir. 
Onun söyledikleri, eskilerin bir tak ım uydurulmuş  hikayelerinden ba ş -
ka bir şey değ ildir. Ben nas ı l size anlatt ığı m hikayeleri ba ş kalanndan 
yazıp aldıysam o da bu hikayeleri ba şkalarından yazıp almış tır" der 
mi ş . Bunun üzerine Tanr ı , Nadr hakk ında şu ayetleri indirmi ş  : "Kâfir 
olanlar derler ki bunlar (Kur'an ayetleri) onun ba şkalanndan al ıp yaz-
dığı  eskilerin uydurulmu ş  hikayeleridir. Bu hikayeler ona sabah ak şam 
okunup yaz ıyor. Onlara de ki bu Kur'an' ı , göklerle yerdeki s ırrı  bilen 
(Tanrı) indirmiş tir. O bağış layıcı , esirgeyicidir."' Gene Nadr hakk ında 
şu ayet indirilmi ş tir: "Ona ayetlerimiz okundu ğu zaman o, geç... 
bunlar, eskiler taraf ından uydurulmu ş  hikayelerdir"." Gene bu Nadr 
hakkında şu ayet de indirilmi ş tir: "Vay böyle yalanc ı  ve kendisine oku-
nan Tanrının ayetlerini i ş itip sonra i ş itmemiş  gibi ve sanki kulakla-
nnda a ğı rlık varmış  gibi ayak direyen kimsenin haline. Ona ac ıklı  bir 
azab müjdele" 1" 

İbn-i Hişam diyor ki : 108 . 

İbn-i İ shak der ki: Bana anlat ıldığı na göre bir gün Tanr ı  elçisi 
Mugire oğ lu Velid ile mescidde oturmuş . Az sonra Haris o ğ lu Nadr 
da gelip yanlar ına oturmu ş . Orada Kurey ş lilerden birçok kimse de bu-
lunuyormuş . Tanrı  elçisi konu şmaya ba ş lamış . Nadr at ılarak onun 
sözünü kesip Tanr ı  elçisiyle tart ış mak istemi ş . Bunun üzerine Tanr ı  
elçisi onunla tanış mış  ve onu cevap veremez hale getirmi ş , sonra hem 
Nadr'a hem de orada bulunanlara şu ayetleri okumu ş : "Siz ve Tanr ı  
yerine taptığı n ız şeyler tamu odunu olacaks ı nız. Zaten varaca ğı nız yer 
oras ıdır. Taptığı nız bu şeyler Tanr ı  olsalard ı  tamuya gitmezlerdi. On-
ların hepsi tamuda sonuna kadar kalacaklar orada inim inim inliye- 

385 cekler ama hiç bir ses i ş itmiyeceklerdir. 1" // 

İbn-i Hi şam diyor ki : 1 " 

İbn-i İshak der ki: Bundan sonra Tanr ı  elçisi kalkıp gitmi ş . Sehm 
boyundan Ziba'râ o ğ lu Abdullah toplant ı  yerine gelip oturmu ş . Mu- 

105 Kur'an-1 Kerimin 25 nici yani Furkan suresinin 5. ayeti vd. 
106 Kur'an- ı  Kerimin 83'ncü yani Mutaffifin suresinin 13 ncü ayeti. 
107 Kur'an- ı  Kerimin 45 nci yani Câsiye suresinin 7 nci ayeti. 
108 Burada arap diline ait bir dil aç ıklaması  çevrilmeden geçildi. 
109 Kur'an- ı  Kerimin 6 nc ı  yani Enbiya suresinin 98-100 ayetleri. 
110 Burada arap diline ait bir dil aç ıklamas ı  çevrilmeden geçildi. 
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gire oğ lu Velid bu Abdullah'a dönüp "Tannya and olsun ki Haris o ğ -
lu Nadr demin Abdülmuttalib'in o ğ lum ile tart ış tı . Fakat onun kar şı -
sında dayanamad ı . Muhammed, bizim ve taptığ unız tanrıların tamu 
odunu olacağı mızı  söyledi" demi ş . Ziba'râ oğ lu Abdullah at ılarak 
"Tannya and olsun ki onunla kar şı la ş sayd ım kendisine üstün gelir 
sustururdum. Siz Muhammed'e şunu sorun: Tanr ı  yerine tap ılan her-
şey ile onlara tapan herkes tamuya m ı  gidecektir. Meselâ biz meleklere 
tapıyoruz, Yahudiler Uzeyre tap ıyorlar; H ıristiyanlar ise Meryem o ğ lu 
Isa'ya tap ıyorlar" demi ş . Velid ile orada toplant ı  yerinde bulunan kim-
seler Ziba'râ oğ lu Abdullah' ın bu sözlerine hayret etmi ş ler ve onun ger-
çekten bir tan ık ileri sürerek tart ış abileceğ ini görmüş ler. 

Bu olay ve Abdullah' ın bu sözleri Tanrı  elçisine ulaş tırı lmış . Bu-
nun üzerine Tanrı  elçisi her kim Tanr ı  yerine kendisine tap ılmasım 
isterse, kendisine tapan ile birlikte olur. Bu kimseler ancak şeytanlara 
veya şeytanlar ı n, tapı lmasını  emrettiğ i kimselere tap ıyorlar" demi ş . 
Bunun üzerine yüce Tanrı  bu konuda şu ayetleri indirmi ş  : "Şüphe 
yok ki kendileri hakk ında daha önce iyilik edilece ğ ine söz verilen kim-
seler tamuya git ırıiyeceklerdir. Bunlar tamu ate ş inin çı tırtı sını  duyma-
yacaklard ır. Onlar gönüllerinin istediğ i şeyler içinde sonsuzlara kadar 
ya şayacaklard ır." 1" Yüce Tanrı  burada Meryem o ğ lu İ sa, Uzeyr ve 
yahudilerle h ıristiyanlann tapt ıkları  din büyüklerini kastediyor. // Bu 386 
din büyükleri Tanr ı ya inanıp ömürlerini ona itaat ederek geçirmi ş ler- 
dir. Fakat onlara tapan sap ık kimseler onları  Tanrı  yerine Tanrı  edin-
diler. 

Kureyş lilerin güya meleklere tapt ıkları  ve meleklerin ve melek-
lerin Tannnın kızları  olduğ una inanmalan hakk ında şu ayetler indiril-
miş tir: "Onlar esirgeyici Tanr ının çocuk (melekler) edindi ğ ini söylü-
yorlar. Ha ş a . Bu olamaz; onlar (melekler) ancak Tanr ı m üstün kul-
larıdırlar. Onlar Tann= sözünden önce söz söylemezler ve onun emrine 
göre davran ırlar"m Bu konudaki ayetler şu ayete kadar sürüp giderler: 
"Onlardan her kim Tanr ı  yerine (ben Tannyun) derse onu tamuya 
atar ız; nitekim bütün zalimleri de bu cezaya çarpt ınnz."'" 

Meryem oğ lu İ sa, Ziba'râ o ğ lu Abdullah'ın, İ sa'n ın Tanrı  yerine 
tapıldığı na dair sözleri ve Muglre oğ lu Velid ile o toplantıda bulunan-
ların Abdullah' ın bu delillerine ve tart ış masına olan hayretleri hakk ın- 

111 Burada Abdülmuttalib'in o ğ lu sözüyle Tanr ı  elçisi Muhammed kastediliyor. 
112 Kur'an- ı  Kerimin 21 nci yani Enbiya suresi 101-102 nci ayetleri. 
113 Kur'an- ı  Kerimin 21 nci yani Enbiya suresi 26 - 27 nci ayetleri. 
114 Kur'an- ı  Kerimin 21 nci yani Enbiya suresi 129 cu ayetleri. 

235 



da şu ayet indirilmi ş tir: "Meryem o ğ lu örnek olarak ileri sürüldüğü 
zaman kavmin, onu reddetti" 115 yani senin Meryem o ğ lu hakkındaki 
görü şünü reddettiler. Tanrı  bundan sonra Meryem oğ lu Isa'yı  anarak 
hakkında şunları  söylüyor: "Meryem o ğ lu İsa, kendisine iyilik etti-
ğ imiz ve İsrail oğullarına örnek gösterdi ğ imiz bir kuldan ba ş ka birşey 
değ ildir. Biz isteseydik yeryüzünde yerinize geçecek melekler yarat ır-
dik. Ş üphe yok ki Meryem o ğ lu İ sa beklenen ân ın delilidir. Sak ın bu 
konuda şüphe etmeyin, bana uyun, do ğ ru olan yol budur."'Burada, 
ölüleri diriltme ve hastalar ı  iyi etme gibi Tanrını n Meryem oğ lu Isa'ya 
verdiğ i mucizeler kastediliyor. Bundan dolay ı  Meryem o ğ lu İ sa bek-
lenen ân için yeter bir delildir. Bu delil hakk ında Tanrı  "sakın bu konu-
da şüphe etmeyin, bana uyun, do ğ ru olan yol budur" dedi. 

İbn-i İ shak der ki: Sakif kabilesinden olup Zuhre boyunun yana- 
şığı  bulunan Vehb oğ lu Amr oğ lu Ş erik oğ lu Ahnes Kurey ş lilerin bü- 
yüklerinden ve sözü dinlenen bir kimse idi. Bu adam da Tanr ı  elçisine 
eziyet ederek sözlerini reddeder onunla tart ışı rmış . yüce Tanrı  bu a- 
dam hakkı nda şu ayetleri indirmi ş : "And içip duran, dü şük, alçak, 
eksik bulucu, kovuculukla laf götürücü, iyiyi önleyici, sald ırgan, gü- 
naha dadanmış , şerefsiz ve üstelik soysuz olan o kimseyi." 27  Yüce Tanrı  
bu ayetlerde Ahnes hakk ında, soyundan bir eksik oldu ğundan dolayı  
soysuz dememi ş tir; zira Tanr ı  hiç bir kimseyi soy bak ımından kötü- 

387 lemez. Tanr ı  sadece bilinsin diye onun yana şı klığı nı  bildirtmi ş tir. ı " / / 

Mugire oğ lu Velid de Tanrı  elçisine eziyet edenlerdendi; Velid 
ş öyle dermi ş  : "Nas ı l olur? ben Kureyş  kabilesinin büyüğü ve ba ş kanı  
olayım da bir kenara b ırak ı layım Muhammed'e de vahiy gelsin? Nas ı l 
olur Sakif kabilesinden Umeyr o ğ lu Amr oğ lu Ebu Mesud, Sakif 
kabilesinin ba şkan ı  olsun da o da bir kenara b ı rak ılsın ? Biz ikimiz bu 
iki şehrin (Mekke ile Taif) ba ş kanlarıyız. Bana anlatıldığı na göre yüce 
Tanrı  Mugire oğ lu Velid hakkında ş u ayetleri indirmiş tir: "Ne olurdu 
keşke bu Kur'an iki şehrin ulularmdan birine gönderileydi, dediler." I,' 
Bu konudaki ayetler Tanr ım şu sözleriyle biter: "... Tanr ının esirge-
mesi onların toplayıp yığ dıklarından daha iyidir." 12°  

115 Kur'an- ı  Kerimin 43 ncü yani Zuhruf suresi 57 nci ayet. 
116 Kur'an- ı  Kerimin 43 ncü yani Zuhruf soresi 59-61 nci âyet. 
117 Kur'an, 68 nci yani Kalem suresi 10-13 ncü ayetler. 
118 Burada arap diline ait bir dil aç ıklaması  çevrilmeden geçildi. 
119 Kur'an, 43 ncü yani Zuhruf suresi 31 nci ayet. 
120 Kur'an, 43 ncü yani Zuhruf suresi 32 nci ayetin son k ısmı . 
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Cumah oğ lu Ruzafe oğ lu Vehb oğ lu Ubey ile Ebu Muayt oğ lu 
Ukbe de Tanrı  elçisine eziyet eden kimselerden idiler. Bu iki adam bir-
biriyle dost olup aralar ı  iyi idi. Bir gün Ukbe Tanr ı  elçisinin oturup ko-
nu ş tuğu yerde bulunmu ş  ve onun söylediğ i baz ı  şeyleri dinlemi ş . Uk-
be'nin bu davran ışı  Ubey'e anlatılmış  bunun üzerine Ubey kalk ıp 
Ukbe'nin yanına gelerek kendisine, i ş ittimki sen Muhammed'le birlik-
te oturup onun söylediklerini dinlemi ş sin. Bak, bir daha onunla oturup 
söylediklerini dinler ve gidip Muhammedin yüzüne tükürmezsen bir 
daha yüzüm yüzünü görmeyecektir. Seninle konu şmayacağı m, demiş  
ve ağı r andlar içmi ş . Tanrım dü şman ı  Ebu Muayd o ğ lu Ukbe ise he-
men gidip Ubey'in istediğ ini yerine getirmi ş . Tanrı  ona lanet etsin. 
Bu olaydan dolayı  Yüce Tanr ı  bu iki adam hakk ında şu ayetleri indir-
miş tir : "O gün zalim olan kimse, parmaklar ını  ı sırarak -ke şke Tanrı  
elçisi ile birlikte bir yol tutayd ım- diyecek". 121  Bu konudaki ayetler 
yüce Tanrının şu sözleriyle biter: ".... Zaten şeytan da böyle yüz üstü 
bırakır."' 

Bir gün Halef oğ lu Ubey eline çürümü ş  ve ufalanmak üzere bulu-
nan bir kemik parças ı  alarak Tanr ı  elçisinin yan ına gitmi ş . Ona "Ey 
Muhammed! Çürüdükten sonra şu kemiğ i Tanrının yeniden dirilte-
ceğ ini söyleyen sen de ğ il misin ?" demiş . Sonra kemiğ i elinde ufalamış  
ve Tanrı  elçisinin bulunduğu yere doğ ru ağ zıyla üfürmü ş . Tanrı  elçisi 
Ubey'e "Evet öyledir. Ben böyle dedim. Tanr ı  bu kemiğ i de, seni de 
bu duruma geldikten sonra diriltecek, seni de tamuya atacakt ı r" demi ş . 
Bunun üzerine Yüce Tanr ı , Ubey hakkında şu ayetleri indirmi ş  : "Ken- 
di yaratı lışı nı  unutarak bize örnek vermeye kalk ıyor ve çürümü ş  // ke- 388 
mikleri kim diriltebilir ? diyor. De ki onu ilkin kim yaratt ıysa elbet gene 
o diriltecektir. Bütün varl ıkları  iyice bilen odur. Size ya ş  ağaçtan ate ş  
olacak olan odunu veren odur; siz de bu odundan ate ş  yakars ınız" 1" 

Bana söylediklerine göre bir gün Tanr ı  elçisi Kâbeyi tavaf ederken 
Abdüluzza oğ lu Esed oğ lu Muttalib oğ lu Esved, Mugire o ğ lu Velid, 
Halef oğ lu Umeyye ve Sehm boyundan Vail o ğ lu As Tanr ı  elçisinin kar-
şı sına çıkmış lar. Bu adamlar kavimleri aras ı nda ya ş lı  kimseler idiler. 
Bunlar Tanrı  elçisine "Ey Muhammed! Gel biz senin tapt ığı na tapal ım 
sen de bizim tapt ı klarımıza tap böylece biz ve sen bu konuda ortakl ı k 
yapmış  oluruz. Senin tapt ığı n bizim taptıklarımızdan daha iyi ise biz 
bundan hissemizi alm ış  oluruz; yok, bizim tapt ıklarımı z senin tapt ığı n- 

121 Kur'an 25 nci yani Furkan suresi 27 nci ayet 
122 Kur'an 25 nci yani Furkan suresi 29 ncu ayetin sonu. 
123 Kur'an 36 nc ı  yani Yasin suresi 78-80 nci ayetleri. 
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dan iyi ise sen bundan nasibini alm ış  olursun" dediler. Bunun üzerine 
yüce Tanrı  bu kimseler hakk ında şu sureyi indirdi: "De ki: Ey kâfirler! 
Ben o sizin tapt ıklarımza tapmam. Siz de benim tapt ığı ma tapmıyor-
sunuz. Hem ben asla sizin tapt ıklarınıza tapmam. Siz de benim tap-
tığı ma tap ıcı  değ ilsiniz. Sizin dininiz sizin olsun benim de ayrı  dinim 
vard ır." 1" Yani siz ancak ben sizin tapt ı klarınıza tapmamla Tannya 
tapacaksan ı z sizin bu teklifinize ihtiyac ım yoktur. Sizin dininiz sizin 
olsun benim ayrı  dinini vard ır (denmek isteniyor). 

Hiş am oğ lu Ebu Cehil de Tanrı  elçisine eza cefa edenlerdendi. 
Yüce Tanrı  Kurey ş lileri korkutmak için zakkum a ğacını  (Kur'an'da) 
andığı  zaman Ebu Cehil "Ey Kurey ş liler! Muhammed'in sizi korkut-
tuğu şu zakkum ağacının ne olduğunu bilir misiniz ?" diye sormuş . 
Kureyşliler ona "hayır bilmiyoruz" diye cevap verince Ebu Cehil 
onlara "bu ağaç Medinenin, tereya ğı  ile karış tırı lmış  hurmasıdır. 
Tanrıya and olsun bu ağaç elimize geçerse onu lokma lokma yutar ı z 
demiş . Bunun üzerine yüce Tanr ı  Ebu Cehil hakkında şu ayetleri in-
dirmi ş  : " Şüphe yokki zakkum ağacı  günah i ş leyen kimselerin yiyece ğ i-
dir ; bu yiyecek ya ğ  tortusu gibi olup kar ınlarda sıcak su gibi kay-
nar" 125. Yani bu ağaç Ebu Cehil'in dediğ i gibi bir şey değ ildir. 

389 	İ bn-i Hiş am diyor ki: 126 // 

İ bn-i İ shak der ki: Gene Yüce Tanr ı  Ebu Cehil hakkında şu ayet-
leri indirmiş  : "... Kur'an'da melun olan a ğ acı  da insanları  denemek için 
vesile yapt ık. Biz onlar ı  korkutuyoruz ama korkutmam ız onların az-
gınlı klarını  artırıyor." 127 

Bir gün Mugire o ğ lu Velid Tanrı  elçisiyle birlikte duruyormu ş . 
Tanrı  elçisi, onun müslüman olaca ğı nı  umarak onunla konu şuyormuş . 
Bu sırada kör bir adam olan İ bn-i Ummu Mektum Tanrı  elçisinin ya-
nına gelmi ş  onunla konu şmağa ba ş lamış  ve Kur'an ayetleri okumas ını  
istemiş . Körün bu davran ışı  Tanrı  elçisinin can ını  sıkmış  zira körün 
konuşması  ve sorular ı  Tanrı  elçisini, Velid ile konuşup onu müslüman 

390 edeceğ i ümidini bo şa çıkarmış tı . // Kör, sözü ço ğaltıp fazla soru sorunca 
Tanrı  elçisi ka ş lannı  çatarak onu b ırakıp gitmiş . Bunun üzerine yüce 
Tanrı  bu konuda şu ayetleri indirmi ş  : "gözleri kör olan adam yan ına 

124 Kur'an 109 ncu yani Kâfirün suresi. 
125 Kur'an 44 mü yani Duhan suresi 43-46. ayetler. 
126 Burada arap diline ait bir dil aç ıklamas ı  çevrilmeden geçildi. 
127 Kur'an 17 nci yani İ sra süresinin 60 nc ı  ayetinin son k ı sm ı . 
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geldi diye yüzünü ek ş itti ve arkas ın ı  çevirip gitti" 128 . Bu konuda şu ayet-
lere kadar sürüp gider: "Bu kitab temiz, ar ı nık yüce sahifelerde yaz ılı -
dır" 29 . Yani ben seni ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak yollad ım. 
Seni yaln ız bir insana tahsis etmedim. Sen bu kitab ı  onu bilmek isteyen-
den saklama ve bu kitab ı  onu bilmek istemeyene gösterme. 

İ bni Hişam diyor ki: Yukar ıda ad ı  geçen İbn-i Ummu Mektum, 
Luey o ğ lu Amir boyundan bir kimse olup ad ı  Abdullahtır. Onun ad ı -
nı n Amr olduğu da söylenir. 

BIRINCI CILDIN SONU 

128 Kur'an 80 nci yani Abese suresi 1-2. ayetler. 
129 Kur'an 80 nci yani Abese suresi 13-14. ayetler. 
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GENEL DİZİN 

A 

Abbad (Abdullah oglu), 74, 111 
Abbad (Huzeyfe o ğ lu), 30 
Abbas (Abdulmuttalib oğ lu), 67, 111, 123, 

128, 134, 138, 156, 185, 199, 204, 225 
Abbas Sulemi (Mirdas oğ lu), 5, 7, 124 
Abd (Avf oğ lu), 14 
Abd (Fukaym oglu),30 
Abd (Haris oglu), 159, 162, 206, 208, 209 
Abd (İmran oglu), 67, 95, 111, 119, 226 
Abd (Kusay oglu), 67, 72, 208 
Abd (Mais oğ lu), 117 
abdest, 98, 155 
Abdullah (Abbas oğ lu) 69, 74, 84, 128, 134, 

138, 185, 199, 204 
Abdullah (Abdurrahman oglu), 100 
Abdullah (Abdülesed oglu), 160 
Abdullah (Abdülmuttalib o ğ lu), 1, 67, 68, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 112 
Abdullah (Abdümenaf oğ lu), 163 
Abdullah (5kmir o ğ lu), 223, 224 
Abdullah (Amr oglu), 96, 181 
Abdullah (Avf oğ lu), 83, 206, 211 
Abdullah (Ayyaş  oğ lu), 223 
Abdullah Beceli, 47, 54 
Abdullah el-Bekkâi, 69, 75, 83, 92 
Abdullah, (Ca'fer oğ lu), 102, 153, 207 
Abdullah (Cah ş  oğ lu), 161, 207 
Abdullah (Cerraho ğ lu), 160, 212 
Abdullah (Cud'an oğ lu), 83, 163, 182, 203, 

229 
Abdullah (Dârim oglu), 124 
Abdullah (Ebu Ahmed oglu), 205 
Abdullah (Ebu Atik oglu), 204 
Abdullah (Ebu Bekr oglu), 25, 48, 52, 105, 

106, 158 

Abdullah, (Ebu Kays oglu), 161, 210 
Abdullah (Ebu Necih o ğ lu), 156, 202, 226 
Abdullah (Ebu Rebia o ğ lu), 214, 215, 216, 

217, 222 
Abdullah, Ebu Seleme (Abdülesed oğ lu), 

209 
Abdullah (Ebu Sufyan oğ lu), 148 
Abdullah (Ebu Umeyye oğ lu), 185, 188, 197, 

208 
Abdullah, Ebu Zueyb (el-Haris o ğ lu), 101 
Abdullah (Esid oglu), 162 
Abdullah el-Gafiki (Zureyr oglu), 88 
Abdullah (Hasan oglu), 152 
Abdullah (Husayn oglu), 62 
Abdullah (Huzafe o ğ lu), 211 
Abdullah, İbn-i Ummu Mektum, 239 
Abdullah (İmad oglu), 145 
Abdullah (Kâ'b oğ lu), 31, 130 
Abdullah (Kays oglu), 42, 100, 208 
Abdullah (Kurt oglu), 142, 160 
Abdullah (Mahreme oğ lu), 211 
Abdullah (Malik oğ lu), 51, 58, 65 
Abdullah (Maz'un oglu), 160, 210 
Abdullah el-Mekki (Ebu Nuceyb oglu), 19 
Abdullah (Mes'ud oglu), 160, 199, 209, 222 
Abdullah el-Mubrik (el-Haris o ğ lu), 101, 

211, 212, 213, 228 
Abdullah (Muttalib oglu), 209 
Abdullah (Nadle oglu), 211 
Abdullah (Ömer oğ lu), 122, 160, 161, 165, 

175, 188, 206, 209, 210, 227 
Abdullah (Safvan oglu), 119 
Abdullah (es-Samir oglu), 21, 23, 24, 25 
Abdullah (Sufyan oğ lu), 210 
Abdullah (Suhayl oglu), 211 
Abdullah, şair, 37, 39 
Abdullah (Ş ihab oglu), 6 
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Abdullah (Usame oğ lu), 83, 84 
Abdullah (Esad oglu), 5 
Abdullah (Vehb ogl),u 3, 117 
Abdullah el-Yezenl, 88 
Abdullah (Zehran o ğ lu), 51 
Abdullah (Ziba'râ o ğ lu), 234, 235 
Abdullah (Ziyad oglu), 2 
Abdullah (Zubyan o ğ lu), 79 
Abdullah (ez-Zubeyr oglu), 74, 111, 149, 

204 
Abdullah Zurare (Ebu Bekr o ğ lu), 36 
Abdurrahman (Abdullah o ğ lu) Enseri, 3, 62 
Abdurrahman (Avf oglu), 100, 132, 159, 206, 

208 
Abdurrahman (Ebu Lebibe o ğ lu), 129 
Abdurrahman (Hâris oglu), 215, 219, 223 
Abdurrahman (Osman oglu), 84 
Abdurrahman (Sa'b o ğ lu), 100 
Abdurrahman (Sa'd o ğ lu), 36, 52 
Abdurrahman (Said o ğ lu), 101 
Abdurrahman Zurare (Sa'd oglu), 52 
Abdüamr (Nevfel oglu), 175 
Abdüavf (Abd oglu), 159, 162, 206, 208, 

209, 222 
Abdüavf (Abid oglu), 162 
Abdüddar (Kusay oglu), 34, 66, 68, 72, 80, 

81, 82, 83, 93, 98, 120, 121, 185, 189, 
203, 206, 208, 229, 233 

Abdüganm (Zuheyr oglu), 212 
Abdüharise (Malik oglu), 13 
Abdükays, 141 
Abdükusay (Kusey oglu), 66 
Abdükays (Lakit o ğ lu), 212 
Abdülaziz (Abdullah o ğ lu), 223 
Abdülaziz (Mervan oglu), 141 
Abdülesed (Hilâl o ğ lu), 160, 206, 209, 210 
Abdülesved (Cuzeyme oğ lu), 208 
Abdüle ş hel, 67, 132 
Abdülmelik Sakafi (Abdullah oglu), 149 
Abdülmelik Ebu Muhammed Nahvi (Hi-

şam oglu), 1 
Abdülmelik (Mervan oğ lu), 38, 39, 58, 84, 

143 
Abdülmuttalib (Ha ş im oğ lu), 1, 32, 33, 34, 

35, 66, 67, 68, 69, 85, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 122, 
142, 175, 188, 207, 224, 229, 231, 235 

Abdüluzza (Abdullah o ğ lu), 142, 160, 161 
Abdüluzza (Ebu Kays o ğ lu), 206, 211 
Abdüluzza, Ebu Leheb, 67, 109, 229, 237 
Abdüluzza (Gazziye oglu), 14 
Abdüluzza (Hammâle), 161 
Abdüluzza (Hursan o ğ lu), 211 
Abdüluzza (İmru'ulkays o ğ lu), 157 
Abdüluzza (Kusay oglu), 66, 68, 72, 82, 83, 

93, 98, 116, 117, 118, 120, 141, 142, 
151, 159, 165, 175, 206, 206, 208 

Abdüluzza (Osman oglu), 68, 98 
Abdüluzza (Rifaa oglu), 101 
Abdümenaf (Andüddar o ğ lu), 1, 34, 67, 81, 

82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 109, 
110, 120, 168, 173, 206, 208, 224, 229, 
233 

Abdümenaf (Ayin oglu), 163 
Abdümenaf (Dâtir oglu), 67 
Abdümenaf, Erkam (Esed o ğ lu), 160 
Abdümenaf (Kâ'b oglu), 17 
Abdümenaf (Kinane oglu), 129 
Abdümenaf (Kusay oglu), 6, 32, 66, 72, 159, 

160, 162, 163, 165, 167, 175, 188, 189, 
191, 201, 206, 207, 208 

Abdümenaf (Zuhayr oglu), 209 
Abdümenaf (Zuhre oglu), 67, 68, 98, 159, 

175, 209 
Abdümenat, (Kinane o ğ lu), 58, 65, 70, 72, 

77, 114, 163, 175 
Abdüş ems (Abdümenaf o ğ lu), 5, 6, 66, 81, 

82, 84, 85, 86, 92, 93, 115, 159, 161, 
162, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 191, 
206, 207, 208 

Abdüşems (Abdüved oğ lu), 161, 162, 206, 
211, 212 

Abdü şems (Vail oğ lu), 13 
Abdü şurahbil (Ha ş im oglu), 208 
Abdüved (Avf oglu), 157 
Abdüved (Malik oglu), 162 
Abdüved (Nasr oğ lu), 206, 210, 211, 212 
Abdüyegus (Vehb o ğ lu), 172, 175, 209 
Abdüyalil (Nâ ş ib oğ lu), 162 
Abdüyalil (Salim oglu), 27 
Abese Suresi, 239 
Abid (Avic oğ lu), 162 
Abir ( İ rem oğ lu), 4 
Abir (Ş aleh o ğ lu), 2, 3 
Abkar (Enmar oglu), 9 
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Abs (Bagit oğ lu), 124, 178, 179 
Absi, Ebu Cuneydin, 178 
Absi, Rabi' (Ziyad o ğ lu), 179 
al-Accac, 58 
Acem, 17 
Acer, 3 
Âd (Avs oğ lu), 4, 37, 131, 213 
Adem (Hz.), 1, 2, 68, 126 
Aden, 41 
Adeviyye, Nevfel (Huveylid o ğ lu), 175 
Adiy (Âmir oğ lu), 29, 30 
Adiy (Amr oğ lu), 7 
Adiy (Duil oğ lu), 34 
Adiy (Fezâre o ğ lu), 178 
Adiy (Haris oğ lu), 6, 145 
Adiy (Harise o ğ lu), 65 
Adiy (Kâ'b oğ lu), 65, 68, 82, 94, 98, 108, 

120, 121, 122, 142, 160, 162, 163, 175, 
203, 206, 223, 228 

Adiy (Kays oğ lu), 37 
Adiy (Mâzin oğ lu), 9 
Adiy (Nadle o ğ lu), 211 
Adiy, (Neccar o ğ lu), 14, 85, 106 
Adiy (Nevfel oğ lu), 6, 84, 92, 167, 175 
Adiy (Rebia oğ lu), 12 
Adiy (Sa'd o ğ lu), 37, 161, 211, 212, 213 
Adiy (Sayfiy oğ lu), 13 
Adiy el-Hiri (Zeyd o ğ lu), 42, 43, 45, 46 
Adnan (Abdullah o ğ lu), 5 
Adnan (Udd oğ lu), 1, 4, 5, 8, 31, 46 
Advan (Amr oglu), 59, 75, 78 
el-Advani, Sa'd (Zarib o ğ lu), 59 
el-Advanit, Zarib, 59 
el-Advanl, Zu'l-isba' Hursan, 75 
Affan (Ebu'l-As o ğ lu), 130, 159, 206, 207 
Afif (Kuleyb oglu), 210 
Afir (Adiy oğ lu), 145 
Ahabb (Zebine o ğ lu), 17 
Ahaş ib, 37, 63, 110, 172, 177 
Ahiret, 132 
el-Ahlaf, 82 
Ahmed, 101 
Ahmer (Adiy oğ lu), 14 
el-Ahmer Halef, 4, 12, 45, 55 
Ahmer (Harise o ğ lu), 179 
ahnes, 175 
Ahnes, Ubey ( Şerik oğ lu), 6, 21, 128, 166, 

175, 200, 201, 227, 236  

Ahşeb, 121 
Aişe (Hz.), 36, 52, 148, 155, 160, 219, 220, 

221 
Âiz (Abd oğ lu), 67, 95, 111, 119 
Aiz (İmran oğ lu), 108, 111, 119 
Âize (Subey o ğ lu), 60, 160 
Âizullah (Sa'dül-a şire oğ lu), 66 
Akil (Bukeyr o ğ lu), 163, 174 
Akil (Ebu Talib oglu), 156 
Akk (Adnan o ğ lu), 4, 5, 7, 46 
el-akl, 94 
el-Akra et-Temimis (Hâbis Cerir el-Becell 

oglu), 47 
el-AM, 114, 148 
Alak Suresi, 198 
Ali (Bekr oglu), 8, 60, 79 
Ali (Ebu Talib o ğ lu), 53, 54, 81, 83, 88, 90, 

91, 128, 129, 156, 157, 159, 175, 224 
Ali, Cureş i (Nafi oğ lu), 130 
Ali (Hasan oğ lu), 128, 129 
Ali (Hüseyn oğ lu), 143, 153 
Alkame (Abdümenaf oglu), 189, 208, 233 
Allah, 1, 3, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 

34, 35, 76, 100,103, 138, 182, 105, 220, 
221, 228 

Amalika, 48 
Ârnine (Vehb kızı), 68, 98, 99, 100, 105, 106 
Âmir (Abdullah o ğ lu), 160, 204, 206, 212 
Âmir (Abdüved oğ lu), 157 
Âmir (Amr oğ lu), 65, 66, 158, 209 
Âmir (Beyada o ğ lu), 207, 208 
Âmir (Bukeyr o ğ lu), 163 
Âmir, Ebu Ubeyde (Cerrah o ğ lu), 160 
Âmir (Ebu Vakkas o ğ lu), 209 
Âmir (Fadl oğ lu), 210 
Âmir (Fuheyre o ğ lu), 162, 203 
Âmir (Harise oğ lu), 5, 7, 47, 57, 65, 66, 67, 

71, 115, 210, 212 
Âmir el-Hasafi, 63, 64 
Âmir (Haş im oğ lu), 34, 81, 82 
Âmir, el-Huzai (Malik o ğ lu), 13, 67 
Âmir (Huzeyfe oğ lu), 165 
Âmir ( İ krime oğ lu), 81 
Âmir (Kâ'b oğ lu), 209 
Âmir (Leys oğ lu), 77 
Âmir (Mahzum oğ lu), 209 
Âmir, Mudrike ( İ lyas oğ lu), 1 
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Âmir (Rebia oğ lu), Ebu Abdullah, 161, 211, 
223 

Âmir (Sa'lebe o ğ lu), 29, 30 
Âmir (Sa'saa oğ lu), 8, 42, 56, 67, 114, 123, 

124, 206 
Âmir (Tufeyl o ğ lu), 124 
Âmir (Umeyye oğ lu), 212 
Âmir (Zarib oglu), 75, 76 
Âmir (Zeydümenat oglu), 67 
Âmir (Zureyk o ğ lu), 13 
Âmire (Murre o ğ lu), 37 
Âmire (Sahr k ızı), 67 
Ammar (Yâsir o ğ lu), 165, 204, 212 
Ammuriye, 136, 137, 138, 139, 141 
Amr (Abd oğ lu), 14, 47, 60, 65, 66, 85, 141, 

143, 145 
Amr (Abdümenaf oğ lu), 1, 110 
Amr (Abdü şems oğ lu), 161, 162, 206, 211, 

212 
Amr (Adiy o ğ lu), 12 
Amr (Âiz oğ lu), 67, 95, 108, 111, 119 
Amr (Âmir oglu). 5, 7, 13, 57, 66, 67, 205, 

207, 208, 211 
Amr (Amrç o ğ lu), 124 
Amr (Arib oğ lu), 4, 6, 51, 145 
Amr (Âs oğ lu), 181, 214, 215, 216, 217, 222, 

224 
Amr (Avf oğ lu), 85, 179 
Amr (Cu'sume oğ lu), 65 
Amr (Cehm o ğ lu), 208, 210 
Amr Cuheni (Murre oğ lu), 6 
Amr Damri (Umeyye o ğ lu), 143 
Amr ed-Devsi (Humeme o ğ lu), 51 
Amr Curhumi (Mudad o ğ lu), 2, 69, 71 
Avf (Abdüavf o ğ lu), 100, 109, 132, 159 
Amr (Ebu Ca'fer o ğ lu), 129 
Amr, Ebu Cehl (Hi şam oğ lu), 165 
Amr (Ebu Serh o ğ lu), 212 
Amr (Gavs oğ lu), 9, 47 
Amr Wall, 176 
Amr (el-Hâf o ğ lu), 51, 209 
Amr (el-Hâris o ğ lu), 71, 72, 212 
Amr (Hazm o ğ lu), 25, 48, 52, 105, 126 
Amr (Hazrec o ğ lu), 13, 66 
Amr (Husasys oğ lu), 37, 66, 82, 117, 119, 

120, 129, 160, 161, 162, 165, 175, 206, 
210, 211 

Amr el-Huzai, 60, 66, 68, 72, 85, 106, 119 

Amr, İbn-i Mektum, 239 
Amr (İyaz oğ lu), 75 
Amr (Kâ'b oğ lu), 83, 158, 159, 163, 175, 182, 

109 
Amr (Kays oğ lu), 13, 59, 74 
Amr (Lihyan oğ lu), 9, 47 
Amr (Luhay oğ lu), 48 
Amr (Ma'di Kerib o ğ lu), 28, 123, 124 
Amr (Mahzum oğ lu), 96 
Amr (Mâlik oğ lu), 57, 145 
Amr (Mebzul oğ lu), 13 
Amr (Muaviye o ğ lu), 13 
Amr (Murre oğ lu), 51 
Amr (Nufeyl o ğ lu), 141, 142, 143, 144, 146, 

147, 160, 223 
Amr (Osman oğ lu), 199 
Amr (Rabia oglu), 57 
Amr (Sa'd oğ lu), 31 161, 209 
Amr (Sa'd-ül-Aş ire, oğ lu), 51 
Amr (Said o ğ lu), 207 
Amr (Said o ğ lu), 207 
Amr (Sa'lebe o ğ lu), 67, 209 
Amr (Sebe oğ lu), 6 
Artır (Selül oglu), 66 
Amr (Sevad oğ lu), 57 
Amr (Talla oğ lu), 13, 14, 15 
Amr (Tuban o ğ lu), 19, 20 
Amr (Udus oğ lu), 124 
Ambr (Uhayha oglu), 85, 87 
Amr (Umeyr o ğ lu), 236 
Amr (Umeyye oğ lu), 128, 208 
Amr (Vehb oğ lu), 200, 236 
Amr (Zeyd oğ lu), 66, 178 
Amr ez-Zubeydi (Madi Kerib o ğ lu), 27 
Amr (Zubeyr o ğ lu), 207 
Amr (Zu'l-Ez'ar (Ebrehe zu'l-Menar oglu), 

12 
Amre (Abdurrahman k ızı), 36, 52 
Amre (Sa'di kızı), 212 
Aneze (Esed o ğ lu), 206 
Anıs (Sis oğ lu), 2 
Ans (Vail oğ lu), 161, 163, 206, 211 
Arabistan, 10, 23 
Arafat, 73, 74, 75, 76, 123, 125, 126, 171 
Arafe, 49 
Arap, 3, 5, 6, 22, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 48, 

52, 53, 62, 64, 72, 73, 75, 76, 86, 88, 
93, 94, 95, 101, 123, 124, 125, 126, 
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128, 130, 131, 137, 138, 142, 119, 153, 
154, 159, 162, 164, 170, 176, 197, 198, 
231, 234, 236, 238 

Arapça, 30, 53, 57, 71, 139, 164, 210 
Arc, 79 
Arencec, 12 
Arib (Yeşcub oglu), 4, 6 
Arib (Zeyd oglu), 51, 145 
Arib (Zuheyr oglu), 13 
Arim, 7, 8 
Arin (Sa'lebe oglu), 163 
Arş , 37, 128 
As, (Umeyye oglu), 162, 181, 207, 208, 211, 

214, 215, 216, 217, 222 
As (Vail oglu), 165, 185, 228, 233, 237 
Asced, 79 
Ashab, 158 
Ashab-ı  Kehf, 191, 192, 193, 194 
Asım, Ensari (Ömer oğ lu), 131, 132, 134, 

138, 141 
astar, 139 
A'ş a, 7, 8, 42, 46, 54, 64 
Atâ, 226 
ateş , 18, 134, 237 
Atik, Ebu Bekr S ıdd ı k, 158 
Atike (Abdülmuttalib k ızı), 67, 106, 107, 

175, 188 
Atike (Murre k ızı), 66 
Atiyye, 58 
Atiyye (el-Hatafa oğ lu), 59 
Atiyye (Havt o ğ lu), 179 
Attab (Esid o ğ lu), 175 
Atvede, 28 
Avf (Abdüavf oğ lu), 159, 206, 208 
Avf (Amir oglu), 210 
Avf (Amr oğ lu), 85, 179 
Avf (Ebyed oğ lu), 68 
Avf (Ganm oglu), 14 
Avf (Hazrec o ğ lu), 180 
Avf (Huzeyfe oglu), 178 
Avf (Kâ'b oglu), 74, 77, 78, 83 
Avf (Kinane o ğ lu), 157 
Avf (Kuleyb oglu), 59 
Avf (Luey oğ lu), 60, 61, 62, 63 
Avf (Malik oğ lu), 85, 179 
Avf (Nasr oğ lu), 17 
Avf (Sa'd oglu), 8, 15, 62 
Avf (Sakif oglu), 31 

Avf (Ubeyd oglu), 98, 206, 211 
Avf (Ukbe o ğ lu), 175 
Avf (Uzre oğ lu), 157 
Avf (Umeyye o ğ lu), 30 
Avn el-Ensari (Eyub oglu), 57 
Avs (irem oğ lu), 4 
Avvam (Huveylid oğ lu), 159, 205, 208, 219 
Ayber (Salah o ğ lu), 1, 3 
Ayhane, Muaddib (Avfo ğ lu), 210 
Aylan (Mudar oglu), 4, 8, 17, 28, 31, 52, 

59, 61, 101, 114, 115, 208 
Ayşe (Haris k ı zı), 209 
Ayyaş  (Ebu Rebia oğ lu), 161, 205, 210, 223 
el-Azel, 75 
Azer (İzra oglu), 14 
Azer (Nahur oglu), 1, 2 

B 

Bagit (Reys oğ lu), 61, 62, 78 
Bagy, 52 
Bahile (Ya'sur oglu), 28, 163 
bahili, 28 
Bahili, Selman (Rebia oğ lu), 27 
Bahira, 48, 56, 55, 111, 112, 113 
Bahreyn, 19 
Baki el-Garkad, 139 
Baraklitus, 148 
Bârik, 54, 55, 65 
el-Barkiyye, 65 
Barra (Abdülmuttalib k ızı), 67 
Barra (Abdüluzza kızı), 68 
Barra (Avf k ı zı), 68 
Barra (Murr k ızı), 58 
Batha, 63, 79, 177 
batman, 140 
Bazan, 43, 44 
Beceli, Abdullah, 47, 54 
Beceli, Hâbis Cerir (Abdullah oglu), 47 
Becile, 9, 46, 47, 53 
Bedr, 38, 129, 132, 139, 152, 153, 175, 203 
Bedr (Amr oğ lu), 178, 179 
Bedr (Seleme oglu), 59 
Behra' (Amr oglu), 209 
el-Bekkâi, Abdullah, 69, 83 
Bekkâl, Ziyad (Abdullah oğ lu), 2, 68, 83, 

92, 222 
Bekke, 71, 121 
Bekr (Abdümenat o ğ lu), 65, 70, 72, 73, 77, 

78, 79, 114, 163, 176 
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Bekr (Avf oglu), 157 
Bekr (Havazin o ğ lu), 8, 17, 32, 34, 42, 66, 

67, 101, 102, 104, 105, 110, 114, 115, 
123 

Bekr (Menat o ğ lu), 34 
Bekr (Vail o ğ lu), 8, 54, 58, 60, 161, 171 
Beyada (Subey' oglu), 207, 208, 212 
el-Beyda, 92 
el-Beyda, Da'd (Candem k ı zı), 212 
el-Beyda, Ummu Hakim (Abdülmuttalib 

kız ı), 67, 106, 107, 207 
Beynun, 26 
Beyt, 36 
Bezzer, 92 
Bilal (Rebab oglu), 202, 203 
Bi'r-i Maûne, 203 
Biş r (Haris oğ lu), 211 
Bizans, 26, 39, 42, 119, 136, 143, 163 
Buhsa (Suleym oğ lu), 66 
Bukeyr (Abdüyalil oğ lu), 163 
Bunane, 60 
Busra, 100, 104, 112 
buzagı , 131 
Büyük Sebe, 13 

C 

Câbir (Rizam oglu), 101 
Câbir (Sufyan oglu), 210 
Câbir (Vehb oğ lu), 66, 208 
Ca'da (Hubeyre o ğ lu), 119 
Ca'de (Kâ'b oğ lu), 8, 42 
Ca'dl, Nabiga, 8, 42 
el-Câdir, 66 
Ca'fer (Ebu Talib o ğ lu), 102, 153, 156, 161, 

207, 214, 216, 217, 218 
Ca'fer (Kilâb o ğ lu), 114, 115, 124, 
Ca'fer (Muhammed o ğ lu), 221 
Ca'fer (Zubayr o ğ lu), 62, 142 
Cahcebi (Kulfe oglu), 85 
Candem (Umeyye o ğ lu), 212 
Cahiliye, 5, 70, 81, 83, 114, 117, 129, 130, 

133, 209, 226 
Cahş  (Riab oğ lu), 141, 142, 161, 207 
Casiye Suresi, 234 
Cebele (Amir o ğ lu), 124, 209 
Cebr, (Haccac oğ lu), 156 
Cebrail, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

189, 191 

el-Cedere, 65, 66 
Cedile (Esed o ğ lu), 8, 67, 163 
Cedis (Abir oğ lu), 4 
Cefne (Amr oğ lu), 7 
Cehennem, 132, 147, 198 
Cehm (Ebu Cehm o ğ lu), 102 
Cehm (Kays oglu), 208 
Cemil (Ma'mer oğ lu), 227 
Cenab el-Kelbl, 54, 80 
Cenab (Kuleyb o ğ lu), 67 
Cenâb (Ş icne oglu), 74 
Cemb, 130 
Cendel (Ş erahil oğ lu), 8 
Cendele (el-Haris el-Curhuml k ızı), 59 
Cennât, 45 
Cennet, 132, 153, 162, 192, 204, 203 
Cerir (Atiyye oğ lu), 58 
Cerir el-Becell Hâbis (Abdullah o ğ lu), 46, 

47, 54, 60, 124 
Cerm (Rabhan o ğ lu), 60 
Cerrah (Hilal o ğ lu), 160, 212 
Cesr (Ş ey'ullah o ğ lu), 60, 179 
el-Cevn el-Huzal, 48 
Cey, 134 
Ceza' , 211 
Cezime (Ravaha oglu), 178, 179 
Cezime (Yerbu' oglu), 62 
Cezire, 146 
Cezl'ut-Tian, 30 
Cibrıl, 68 
cidar, 66 
cin, 96, 126, 127, 129, 130, 131, 144, 213 
el-Cinab, 79 
el-Cubeyr (Mut'im o ğ lu), 6, 84, 126, 155, 

85, 204 
Cud'an (Amr oglu), 83, 163, 175, 182 
Cudda, 119 
Cueyye (Levzan oglu), 178 
Cuhenl, Amr, 6 
Cuheyne (Zeyd oglu), 6 
Cuhfe, 5 
el-Culah (el-Haris oglu), 85 
Culhume (Rebia o ğ lu), 73 
Cuma, 153 
Cuma (Akk kız ı), 46 
Cumah (Artır oglu), 82, 93, 119, 120, 160, 

161, 162, 174, 202, 203, 206, 210, 211, 
213, 214, 227, 232, 237 
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el-Cumahi el-Haris (Hatibo ğ lu), 102 
Cunâde, Ebu Sumame (Avf oglu), 30 
Cunâde (Sufyan o ğ lu), 210 
Cundub (Huceyr oglu), 67 
Cu'sume (Sa'd oglu), 207, 208 
Cu'sumet'ül-Ezd (Ye şkur oğ lu), 65 
Cu'sumetü'l-Esd (Ye şkur oğ lu), 65 
Curab, 92 
Cureş , 10, 28, 50 
Cureş i, Ali (Nafi o ğ lu), 130 
Curhum (Kahtan o ğ lu), 3, 16, 37, 57, 65, 

68, 69, 70, 71, 73, 74, 77 
Curhumi, Amr (Mudad oğ lu), 69, 71 
el-Curhumi, el-Haris (Mudad o ğ lu), 59, 65 
el-Curhumi, Mudad (Amr oğ lu), 59, 69 
Cuşem (Abdü ş ems oğ lu), 13 
Cuşem (el-Haris o ğ lu), 60 
Cuş em (Hazrec o ğ lu), 13 
Cuş em (Kasiy oğ lu), 27 
Cuşem (Vail oğ lu), 37 
Cuzeyme (Avf o ğ lu), 17 
Cuzeyme (Ukey ş  oğ lu), 208 
çeki, 140 
çiçek, 36 

D 

Dabbe (Haris o ğ lu), 160, 207, 212 
el-Dabbi, Mufattal, 43 
Da'd, Beyda (Candem k ızı), 212 
Dahıs, 38, 178, 179 
Dahyan (Sa'd o ğ lu), 67 
Daife (Ha ş im kızı), 66, 67 
Damra (Bekr oğ lu), 114, 176 
Damri, Amr (Umeyye o ğ lu), 143 
dan ık, 139 
Dârim (Malik oğ lu), 39, 47, 55, 124 
Darimi, Lakit (Zurare o ğ lu), 124 
Dâtir (Hub ş iyye oglu), 68 
Davr, 6â 
Davud (Husayn oğ lu), 199 
Dehir (Sevr oglu), 209 
denk, 139 
Deriz, 113 
Devs, Ebu Fatıma, 208 
Devs 310 Devs el- İyadi, 46, 51, 53 
Devs (Murr oğ lu), 211 
Devs (Udsan oglu), 51 
Devs Zu Sa'leban, 25, 26, 

ed-Devsl, Amr (Humeme o ğ lu), 51 
ed-Devsi, Humeme, 51 
Dırar (Abdulmuttalib o ğ lu), 67 
D ırar el-F ıhri (el-Hattab oglu), 32 
Di'âme, 2 
dibac, 123 
Dicle, 45 
dihkan, 134 
Dik, 52 
Dil (Bekr oğ lu), 34 
Dimma (İ smail oğ lu), 2 
dirhem, 139, 140 
Diyaf, 57 
Dubey'a (Kays oglu), 8 
Dubeyra (Suayd o ğ lu), 209 
Dûdan (Esed o ğ lu), 142, 161, 207 
Duha Suresi, 154 
Duhan Suresi, 238 
Duhman (Nasr o ğ lu), 65 
Duil (Bekr oğ lu), 34 
Dûmet ül-Cendel, 49 
Du'miy (Cedide oğ lu), 8, 67, 163 
Du'miy (İyad oğ lu), 31 
Dureym (Kayn o ğ lu), 209 
Duveyk, 119 

E 

Ebnâ, 43 
Ebrehe el-E ş rem, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 
Ebrehe Zül-Menar (er-Ri ş  oglu), 12 
Ebu Abdullah, Amir (Rabia oglu), 223 
Ebu Abduşems, Velid (Mug,ire oğ lu), 169 
Ebu Ahmed (Cah ş  oglu), 161, 205 
Ebu Amr (el-Ala' o ğ lu), 114 
Ebu Amr Kurayza (Abduamr o ğ lu), 172, 

175 
Ebu Amr el-Medeni, 59, 116, 163 
Ebu Amr, Tumadır (Abdumenaf o ğ lu), 66 
Ebu Amr (Umeyye o ğ lu), 93, 191 
Ebu Atik, 204 
Ebu Avf (Subeyre o ğ lu), 162, 209 
Ebu Bekr (Muhammed oglu), 25, 48, 52, 

105, 126 
Ebu Bekr Mahzumi (Abdurrahman oğ lu), 

215, 219 
Ebu Bekr S ıdd ık (Ebu Kuhafe o ğ lu), Hz., 

6, 30, 36, 143, 158, 159, 160, 162, 175, 
182, 202, 203, 204, 224, 232 
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Ebu Ca'fer Muhammed (Ali oglu), 129, 153 
Ebu Cehl, Amr (Hi ş am oğ lu), 165, 182, 183, 

185, 188, 189, 197, 198, 200, 201, 204, 
225, 228, 229, 230, 231, 233, 238 

Ebu Cehm (Huzeyfe o ğ lu), 93, 102 
Ebu Cilde el-Ye şktiri, 58 
Ebu Cundub, Esed (Abdullah o ğ lu), 160 
Ebu Cuneyclib Absi, 178 
Ebu Duvat iyadi, 45, 46 
Ebu Ehvez (Ebu Fai ş  oğ lu), 209 
Ebu Faiş  (Dureym oglu), 209 
Ebu Fat ıma, 208 
Ebu Habib el-M ısrl, 88, 141 
Ebu Hakim, 151 
Ebu Hanzala, Ebu Sufyan (Harb o ğ lu), 200 
Ebu Hârisi, (Amr, oglu), 7 
Ebu Hârise (Murre oglu), 63 
Ebu Hasme (Huzafe oglu), 206, 211, 223 
Ebu Hât ıb (Amr oglu), 206 
Ebu H ıraş  el-Huzeli, 53 
Ebu Hureyre, 48 
Ebu Huzeyfe (Mugire oglu), 210 
Ebu Huzeyfe (Utbe o ğ lu), 163, 206, 208 
Ebu Hüseyn, 227 
Ebu Kays (Abdüved o ğ lu), 161, 206, 210, 

211 
Ebu Kays (Eslet oglu), 37, 38, 176, 177, 178, 

179 
Ebu Kays (Haris oglu), 211 
Ebu Kerib Tuban Es'ad, 12, 13, 15 
Ebu Kudaa, 5 
Ebu Kuhafe (Osmanoglu), 158, 159, 203, 

204, 224 
Ebu'l-As (Umeyye oglu), 159, 206, 207 
Ebu'l-Bahteri (Hi şam oğ lu), 185, 231 
Ebu'l-Cebr, 110 
Ebu Lebibe, Muhammed (Abdurrahman 

oğ lu), 129 
Ebu Lebid, 21 
Ebu Leheb, Abduluzza (Abdulmuttalib 

oğ lu), 67, 68, 109, 110, 168, 229, 230, 
231, 232 

Ebu'l-Erkam Esed (Abdullah oglu), 160 
Ebu'l-Hakem, Amr (Hi şam oglu), 165, 182, 

189, 200, 225 
Ebu'l-Hâris, 108 
Ebu'l-Iys (Umeyye o ğ lu), 175 
Ebu'l-Kas ım (Hz. Muhammed), 150, 181 

Ebu'l-Mutahhar İsmail el-Ensari (Rafi 
oğ lu), 57 

Ebu'l-Velid Utbe, 172, 184, 185 
Ebu Malik (Sa'lebe oglu) Kurezi, 17 
Ebu Mes'ud (Amr oglu), 236 
Ebu Muayd (Ebu Amr oglu), 190, 191, 237 
Ebu Muhammed Abdülmelik Nahvi (Hi-

şam oglu), 1 
Ebu Musa Eş 'arl, Abdullah (Kays o ğ lu), 208 
Ebu Muhriz, 4, 55 
Ebu Necih, 156, 202, 226 
Ebu Nuceyb el-Mekki, 119 
Ebu Rebia (Mug ıre oglu), 38, 42, 161, 205, 

210, 214, 215, 216, 217, 222, 223 
ebu Rigal, 32 
Ebu Runm (Abdüluzza oglu), 206, 211 
Ebu'r-Rum (Umeyreoglu), 208 
Ebu Safiy (Ha ş imoğ lu), 66, 67 
Ebu Said, 84 
Ebu Sa'lebe, Ahnes ( Şerik oglu), 200 
Ebu Salih es-Semmân, 48 
Ebu Sebre (Ebu Ruhm o ğ lu), 206 
Ebu Seleme, Abdullah (Abdülesed oglu), 

160, 206, 209 
Ebu Seleme (Avf oglu), 175 
Ebu Serh (Rebia oglu), 212 
Ebu Seyyare, 75 
Ebu's-Salt es-Sakafi (Ebu Rebia oglu), 8, 

31, 37, 38, 42, 144, 147 
Ebu Sufyan (Ala oglu), 148 
Ebu Sufyan (Harb o ğ lu), 53, 83, 92, 42, 165, 

172, 175, 185, 200, 208, 227 
Ebu Suleym, 121 
Ebu Suleyman (Cubeyr oglu), 126 
Ebu Sulma, 64 
Ebu Sumame Cunâde (Avf oglu), 30 

Sİ RE 16 
Ebu Ş eddad (Rebia o ğ lu), 202 
Ebu Şemir, Malik (Amr o ğ lu), 110 
Ebu Talib, Abdümenaf (Abdülmuttalib 

oğ lu), 38, 52, 53, 54, 67, 81, 83, 88, 90, 
92, 95, 102, 111, 112, 113, 128, 129, 
149, 153, 156, 157, 161, 164, 165, 166, 
167, 168, 170, 174, 175, 176, 205, 207, 
214, 216, 218, 224, 230, 231 

Ebu Ubeyde (Cerraho ğ lu), 160, 212 
Ebu Ubeyde Nahvi, 4, 27, 32, 40, 57, 62, 63, 

64, 71, 114, 123, 124, 176, 178 
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Gavs (Nebt oğ lu), 5, 9, 47 
Gayatil, 129 
el-Gaydak, 67 
Gaytal, 173 
Gaytale, 129 
Gaziyye (Amr oğ lu), 14 
Gazvan (Cabir o ğ lu), 66, 176, 208 
Gazze, 85, 86, 87 
el-G ıdrif, 58 
G ıfar (Muleyl oğ lu), 176 
Gifâri, Amr, 176 
Gıyere (Sa'd o ğ lu), 163 
Gubşan, 70, 72 
Gufra, 3 
Gumdan, 27, 42 

H 

Habbab (Erett oglu), 78, 160, 223, 224, 225, 
233, 

habbe, 139 
Habe ş , 10, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 178, 218, 219, 
220, 221, 222 

Habe ş istan, 42, 105, 142, 205, 206, 207, 209, 
212, 214, 215, 218, 219, 220, 223, 224, 

Habeş iyye (Selül o ğ lu), 66, 72, 210 
Habib (Suvae oğ lu), 31, 35, 56, 67 
Habib (Vehb oğ lu), 160, 161, 162, 206, 210 
Habil (Amr oglu), 179 
Hâbis Cerir el-Becell (Abdullah o ğ lu), 47 
Hâbis (İkal oğ lu), 46 
Habur, 45 
Hacar (Abd oğ lu), 117 
Hacc, 48, 73, 80, 81, 125, 169, 170, 171 
el-Haccac (Amir o ğ lu), 46, 156, 165, 183 
Hacer, 3, 4 
Hacer-i Esved, 71, 118, 120, 121, 122, 171, 

181, 189 
Hacer'ur-Rukn, 71 
Hâcib (Zurare o ğ lu), 124 
Hâcir (Abdumenaf o ğ lu), 68, 110 
Had (Abdulmuttalib oğ lu), 67 
Hacun, 71 
Haddab (Nufeyl oğ lu), 145 
Hadrami, 145 
el-Hâf (Kudaa o ğ lu), 6, 47, 50, 51, 60, 138, 

209 
el-Hafn, 3, 117 

el-Hafr, 92, 93, 110 
el-Hakem, Gıfari (Amr oğ lu), 84, 176 
Hakim (Cubayr o ğ lu), 204 
Hakim (Hizam o ğ lu), 157, 230, 231 
Hakim, Sulemi (Umeyye o ğ lu), 180 
Halal, 123 
Hale (Suveyd k ızı), 58 
Hâle (Vuheyb k ızı), 67 
Halef el-Ahmer, 4, 12, 45, 55 
Halef (Es'ad o ğ lu), 207 
Halef (Ubey oğ lu), 237 
Halef (Vehb oğ lu), 93, 119, 129, 162, 173, 

175, 185, 202, 203, 213, 232 
Halid (Abdumenaf o ğ lu), 2, 17, 45 
Halid (Abduluzza o ğ lu), 14 
Halid (Atiyye o ğ lu), 180 
Halid (Bukeyr o ğ lu), 163 
Halid el-Kelâi (Ma'dan o ğ lu), 104, 195 
Halid (Sahr o ğ lu), 209 
Halid (Said oğ lu), 143, 162, 207 
Halid, Seybani, 44 
Halid (Zubeyr oğ lu), 207 
Halide (Hâş im kız ı), 66, 67 
Halime (Ebu Zueyb Abdullah k ızı), 101, 

102, 103 
Hallad Sedusi (Kurre o ğ lu), 2, 42, 45 
Hamel (Bedr oğ lu), 178, 179 
Hamame, 202 
Hami, 48, 55, 56 
Hammad er-Ravi, 45 
Hammâle (Galib o ğ lu), 161 
Hammalet el-hatab, 231 
Hamra, 210 
Hamza Ebu Umare (Abdulmuttalib o ğ lu), 

67, 109, 182, 183, 224, 226, 229, 231 
Hanfa, 179 
Hanif, 38, 141, 142, 147, 
el-Hanteme (Hi şam k ız ı), 92, 228 
Hanzala (Malik o ğ lu), 39, 47, 55, 58, 59, 

124, 163 
haram aylar, 29 
Haram (Hidaş  oğ lu), 60, 73 
Harb (Umeyye oğ lu), 53, 92, 115, 142, 165, 

175, 185, 200, 207, 208, 231 
Harem, 123 
Hârice (Huzeyfe o ğ lu), 110 
Hârice (Sinan oğ lu), 63 
Harim (Sinan o ğ lu), 63 
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Hâris (Abdullah oğ lu), 223 
Haris (Abdugays o ğ lu), 212, 213 
el-Haris (Abdulmuttalib oglu), 67, 89, 91 
el-Haris (Abduluzza oglu), 101 
Hâris (Alkame o ğ lu), 189, 190, 233 
el-Haris (Avf o ğ lu), 63 
el-Haris (Cahcebi o ğ lu), 85 
Haris (Cebele oglu), 209 
el-Haris el-Cumahi (Hatiboglu), 102 
el-Haaris el-Curhumi (Mudad o ğ lu), 59, 65, 

71, 72 
Haris (Esed oğ lu), 208, 231 
el-Haris (Fihr o ğ lu), 59, 60, 65, 82, 160, 

157, 207, 212, 228, 235 
Hâris (Halid oğ lu), 209 
Hâris (Haris oğ lu), 211 
Haris (Hat ıboglu), 210 
el-Haris (el-Hazrec o ğ lu), 57, 179 
Haris (Hi şam oglu), 215 
Hâris el- İyadi, 46 
el-Haris (Kâ'b o ğ lu), 5a, 65 
Haris (Kays oğ lu), 179, 211, 212 
Hâris (Kelede o ğ lu), 185, 191, 208 
el-Haris (Luay o ğ lu), 60 
el-Haris (Malik oğ lu), 30 
el-Haris, Malik (Kinane o ğ lu), 29 
Hâris (Ma'mer o ğ lu), 161, 162, 210 
Haris (Muttalib o ğ lu), 160 
Hâris (Murre oglu), 6, 145 
el-Haris (Sa'd o ğ lu), 179 
el-Haris (Salebe oglu), 67 
Hâris (Suveyd oğ lu), 180 
Haris (Şemk oglu), 160, 209 
el-Haris ( Ş icne oğ lu), 74, 101 
Hâris (Temim oğ lu), 160, 209 
el-Haris, et-Teymi, 48, 83, 84 
Haris (Umeyye oğ lu), 179 
el-Haris (Zâlim oğ lu), 62, 63 
Haris (Zuhayr oğ lu), 179, 212 
Haris (Zuhre o ğ lu), 159, 162, 206, 208, 209 
Hârise (Amr o ğ lu), 57, 157 
Hârise (Evkas oğ lu), 180 
Hârise (el-Haris o ğ lu), 57 
Hârise (İmruulkays oğ lu), 5, 57, 65 
Hârise (Salebe o ğ lu), 13, 66, 179 
Hârise (Ş erahil oğ lu), 157 
Hârise (Ş urahbil oğ lu), 157 
el-Hârise (Zalim oğ lu), 62 

el-Hari ş  (Cahcebi oğ lu), 85 
harmel, 36 
Harmele (Malik oglu), 63, 208 
Harra, 10, 137 
Harun (İmran oğ lu), 14, 144 
Hasafe (Kays o ğ lu), 4, 8, 17, 31, 52, 101, 208 
el-Hasafi, Amir, 63 
Has'an, 9, 31, 46, 47, 53, 161, 207 
el-Has'ami Nufeyl (Habib oğ lu), 31, 35 
Hasan (Ali oglu), 128, 129, 152 
Hasan (Muhammed o ğ lu), 81 
Hasane, 210 
Hassan el-Kindi (Muaviye o ğ lu), 124 
Hassan b. Sabit Ensar;i, 5, 100 
Hassan (Sabit o ğ lu), 100, 101 
Hassan (Tuban o ğ lu), 12, 19, 20 
Haş im (Abdümenaf o ğ lu), 1, 32, 34, 52, 66, 

67, 68, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 
94, 105, 106, 109, 110, 111, 156, 167, 
168, 172, 173, 206, 207, 208, 229, 230, 
231 

Haş im (Hâris o ğ lu), 231 
Haş im (Harmele oğ lu), 63, 64 
Haş im (Sa'd o ğ lu), 211 
Haş im (Suayd oğ lu), 165 
el-Hatafa, 59 
Hât ıb (Amr oğ lu), 161, 162, 212 
Hâtıb (Haris oglu), 179 
Hât ıb (Ma'mer oğ lu), 161, 210 
Hatib el-Cumahi, 102 
Hatice (Huveylid k ı zı), 116, 117, 118, 151, 

152, 153, 155, 157, 158, 231 
Hatim, 120 
Hatm, 37 
Hatme, 176 
el-Hattab, (Nufeyl o ğ lu), 3, 6, 25, 27, 30, 32, 

63, 78, 130, 143, 146, 160, 161, 163, 
195, 203, 206, 211, 222, 223, 224, 225, 
226, 227 

Hattab (Haris o ğ lu), 161, 210 
Hattar, 179 
el-Davarnak, 54, 55 
Havazin (Mansur o ğ lu), 8, 17, 32, 42, 66, 

67, 101, 114, 115, 123 
Havlan, 59, 51 
Havle, 212 
el-Havn, 58 
Havt (Habiboğ lu), 179 
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Havteke (Eslum oğ lu), 80 
Havut, 131 
Havze (Amr oglu), 66 
Havzere, 226 
Hayber, 96 
Hayr (Neccam oglu), 14 
Hayvan, 50 
Hayye, (Abdümenaf k ızı), 66 
Hayye (Ha ş im kızı), 66, 67 
Hazer, 17 
Hazm, 25, 48, 52, 105, 126 
Hazm (Vehb oğ lu), 108 
el-Hazre (Yeym'ül-Lât o ğ lu), 67 
el-Hazrec (Amr oglu), 57, 138 
Hazrec (Haris oglu), 179 
Hazrec (Hârise o ğ lu), 5, 7, 13, 53, 57, 66, 

67, 176, 179, 180 
Hazrec (Sarlh o ğ lu), 14 
el-Heba:at, 63, 64 
Hebae, 179 
Hebbar (Sufyan oglu), 210 
Hedel, 14, 132 
Hemdan, 50 
el-Hendani, Malik (Namad oğ lu), 50 
Hemeysa (Amr oglu), 4, 6 
Hemeysa (Arencec o ğ lu), 12 
Hemmam (Galib oğ lu), 39 
Hendek, 141 
Hermi (Amir oglu), 209 
Heyşe (Haris oglu), 179 
hezec, 169 
Hezl (Fas oglu), 209 
Hıkk, Şeybani, 44 
Hira, 34, 146, 149, 150, 171 
Hıristiyan, 21, 23, 25, 98, 105, 112, 118, 125, 

134, 142, 143, 146, 147, 151 
el-H ıyar (Malik oğ lu), 50 
el-Hıyar (Zeyd oğ lu), 50 
Hibban (Abdullah oğ lu), 42 
Hicabe, 78, 80, 81, 82 
Hicaz, 89, 96 
el-Hicr, 68, 88, 120, 181, 213 
Hidaş  (Abdulmuttalib oğ lu), 66 
Hilal (Abdullah oglu), 160, 206, 209 
Hilal (Falic oğ lu), 66, 101, 115 
Hilal (Malik oglu), 212 
Hilal (Uheyb oglu), 160, 207, 212 
Hill, 79, 123 

Himyer (Sebe oğ lu), 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 
21, 27, 44, 50, 54, 71 

el-Himyeri, 32 
Himyeri, Seyf (Zu Yezen o ğ lu), 39 
el-Himyeri, (Zu Ceden o ğ lu), 26 
Himyeri, Zu Riayn, 19 
Hinb (Efsa oğ lu), 8, 67, 163 
Hind, 87 
Hind (Amr kızı), 67 
Hind (Surayr k ı zı), 65 
Hind, Ummu Seleme (Ebu Umeyye k ız ı ), 

209 
Hind (Utbe k ızı), 229 
hindif, 47 
Hindif (İmran kı zı), 47, 48 
Hire, 12, 114, 189 
el-Hirl Adiy (Zeyd o ğ lu), 7, 42, 43 
el-Hirl, Zeyd, 52 
Hisl (Amir oğ lu), 161, 162, 206, 210, 211, 

213 
Hişam (Abdülmelik oğ lu), 58 
Hişam (As oglu), 211 
Hiş am (Ebu Huzeyfe o ğ lu), 210 
Hiş am, Mahzumil, 215 
Hiş am (Mugire oğ lu), 165, 182, 185, 197, 

200, 225, 228, 238 
Hişam, Nahvii, 1 
Hişam (Urve oğ lu), 143, 153, 185, 202, 230, 

233 
Hiş am (Velid oglu), 205 
Hizam (Huveylid o ğ lu), 57, 230 
Hizzan, 60 
Horasan, 5 
Hubbey (Huley el-Huzai k ızı), 66, 72 
Hubel, 48, 51, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 144 
Hubeyre (Ebu Vehb o ğ lu), 119 
Hubş iyye (Selul oğ lu), 68, 73, 210 
Huceyr (Riab o ğ lu), 67 
Hucr el-Kindi, 54 
Hubeyl el-Huzai (Habe ş iyye oglu), 77, 72, 

73 
Hulvan (İmran oğ lu), 50, 60 
el-Human el-Murri, 62 
Humeme ed-Devri, 51 
Humeyne (Halef k ızı), 162 
Huml (Şı kk oglu), 207 
Humeze Süresi, 233 
Humm, 110 
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Hums, 123, 124, 125 
el-Hün (Huzeyme o ğ lu), 58, 160 
Hunata el-Himyeri, 32, 33, 34 
Huneys (Huzâfe o ğ lu), 161, 211 
Hunn (Rebia oğ lu), 73, 80 
hurma, 22, 23 
Hurrezad, 12 
Hursan (Avfao ğ lu), 211 
Hursan Zu'l- İ sba' el-Advani, 75 
el-Husay (Humam o ğ lu), 63 
el-Husayn, 63 
Husayn (Muhammed o ğ lu), 62, 199 
el-Husayn el-Murri (el-Humam o ğ lu), 62 
Hunays (Kâ'b o ğ lu), 37, 65, 66, 82, 117, 119, 

Huzeym, 79 
Huzeyme (Cehm o ğ lu), 208 
Huzeyme (Luey oglu), 60, 65 
Huzeyme (Mudrike o ğ lu), 29, 51, 53, 57, 

58, 142, 160, 161, 207, 208 
Hüseyin (Abdullah o ğ lu), 229 
Hüseyin (Ali o ğ lu), 83, 84, 143, 153 

Irak, 12, 86, 186 
Isba, 75 
Isfahan, 134 

120, 129, 160, 161, 162, 165, 175, 206, 
210, 211 

%adi, 43 
İbn-i Abbas, 139, 155, 185, 190, 196, 199, 

Huseni Ebu Zer, 171 202 
Hutaty (Cu ş em oğ lu), 27 İbn-i Ezher, 227 
Huveylid (Esed o ğ lu), 116, 117, 118, 124, 

153, 157, 159, 175, 206, 208, 230 
İbn-i Fushum, Yezid (Kays o ğ lu), 179 
İ bn-i Hatib, 63 

Huveylid (Murre oğ lu), 53 İbn-i Heyyeban, 133 
Huveylid Huzeli (Vâsile o ğ lu), 34 İbn-i Hi ş am, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 
Huveyris (Osman o ğ lu), 141, 142, 143, 231 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
Huzaa (Habe ş iyye oğ lu), 7, 48, 57, 59, 70, 42, 43, 55, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 

72, 73, 77, 78, 110, 118, 123, 160, 162, 
207, 208, 210 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 

Huzafe (Cumaho ğ lu), 119, 	160, 161, 162, 
202, 206, 210, 211, 213, 232, 237 

77, 80, 83, 85, 91, 92, 93, 94 95, 97, 
101, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 

Huzafe (Gânim o ğ lu), 206 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 
Huzafe (el-Haris k ızı), 101 130, 131, 132, 138, 143, 144, 145, 146, 
Huzâfe (Kays o ğ lu), 161, 211 147, 149, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 
el-Huzai, Amir (Malik oğ lu), 67 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 
el-Huzai, Amr, 60, 68, 72 170, 171, 174, 175, 176, 178, 179, 182, 
el-Huzai el-Cevn, 48 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 206, 
el-Huzai, Eksem (el-Cevm o ğ lu), 48 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 228, 
el-Huzai, Huley (Habe ş iyye oğ lu), 66 229, 230, 232, 233, 234, 238 
el-Huzal, Malik, 67 İ bn-i İshak, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
el-Huzal, Matrud (Kâ'b o ğ lu), 86 17, 18, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 
el-Huzai, Ebu Hura ş , 53 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
Huzeli, Huveylid (Vâsile o ğ lu), 34 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
Huzeyfe (Abd o ğ lu), 30 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
Huzeyfe (Bedr oğ lu), 59, 178, 179 67, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 
Huzeyfe (Gânim o ğ lu), 93, 94, 108 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
Huzeyfe (Kalemmes o ğ lu), 30 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 
Huzeyfe (Sa'd o ğ lu), 165 106, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 
Huzeyfe (Muha şş imoğ lu), 211 118, 120, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 
Huzeyl (Mudrike o ğ lu), 15, 16, 32, 34, 49, 

57, 59, 160, 209 
130, 132, 134, 138, 141, 142, 142„ 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 
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153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 
175, 176, 180, 181, 182, 185, 189, 190, 
191, 192, 193, 195, 196, 198. 199, 200, 
201, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 223, 
226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 
236, 238 

İbn-i Keb ş e, 124 
İbn-i Lehia, 3, 117 
İbn-i Mes'ud, 199 
İbn-i Ummu Mektum, Abdullah, 239 
İbn-i ez-Zi'be Sakafi, 27 
İbn-i Zuheyr, 84 
İbrahim (Hz.), 2, 3, 14, 16, 33, 38, 49, 52, 

68, 69, 71, 72, 93, 104, 120, 123, 137, 
141, 142, 143, 145, 146, 147, 157, 171 

İbrahim, 222 
İbrahim (Abdurrahmanoglu), 100, 1132 
İbrahim (Muhammed oğ lu), 17, 117 
İnrahirn (Tarih o ğ lu), 1, 2 
İ brahim et-Teymi (el-Haris oğ lu), 48, 83, 84 
Idris, (Hz.), 1 
İkal (Mucâ ş i oğ lu), 47 
İkrime (Amir oğ lu), 34, 66, 81 
İkrime (Hasafe o ğ lu), 4, 8, 17, 31, 52, 66, 

67, 101, 199, 208 
İ lac (Ebu Seleme o ğ lu), 128, 175 
bal, 171 
İ lyas (Mudar oğ lu), 1, 15, 29, 47, 49, 51, 57, 

64, 73 
İmad (Ekber oğ lu), 145 
İmlak (Lâviz o ğ lu), 4, 48 
İmlik, 48 
İmrân (el-Haf o ğ lu), 47, 50, 60 
İ mran (Mahzum o ğ lu), 67, 95, 108, 111, 119, 

226 
İmran (Yeshur o ğ lu), 14, 15 
İmru'ul-Kays (Amir o ğ lu), 157 
İııı ru'ul-Kays el-Kindi (Hucr o ğ lu), 53 
İmru'ul-Kays (Sa'lebe o ğ lu), 5, 57, 65 
Incil, 21, 25, 147, 148, 151 
han, 12, 39, 42, 43, 44, 134, 140, 189, 190 
İ ra ş  (Amr oğ lu), 9 
İraş  (Lihyan oğ lu), 9, 47 
İrem (Sam oğ lu, 4, 131 
İrem (Zu Yezer. oğ lu), 10, 43 

Isa (Hz.), 21, 23, 25, 104, 141, 147, 217, 218, 
221, 222, 235, 236 

İ saf (Bagy oğ lu), 51, 52, 68, 91, 96, 171 
İsfendiyar, 190, 234 
İshak (İbrahim oğ lu), 14 
İshak Muttalibl, 1, 2, 68, 69, 75, 83, 92, 101 
İshak, (Yesar o ğ lu), 81, 98 
İskender, 195 
Iskenderiye, 195 
İ slâm, 75, 117, 126, 134, 139, 153, 157, 158, 

164, 182, 213, 223, 226 
islâmiyet, 30, 54, 78, 81, 83, 131, 133, 185, 

204, 205, 225 
İsmail (Ebu Hakim oğ lu), 151 
İsmail, Ebu'l-Mutahhar el-Ensari (Run' 

oğ lu), 57 
İ smail (Hz.), (İ brahim oğ lu), 1, 2, 3, 4, 49, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 89, 93 
İ sra Sûresi, 197, 199, 238 
İsrail, 236 
İ srail (İ shak oğ lu), 14 
İyad (Maad oğ lu), 5 
İ yad (Nizar oğ lu), 31, 46, 54 
İyad (Zuheyr oğ lu), 212 
el-iyadi, Devs, 46 
iyadi, Ebu Duvat, 45, 46 
el-iyadi, Hâris, 46 
İyas (Bukeyr oğ lu), 163 
İyaz (Yaşkur oğ lu), 75 
İzra (Harun o ğ lu), 14 

K 

Kaare, 160, 161 
Kaari, 161 
Kâ'b (Abdullah oğ lu), 51, 58, 65 
Kalp (Abduluzza o ğ lu), 157 
Kâ'b (Âmir o ğ lu), 77 
Kâ'b (el-Haris o ğ lu), 51 

Kâ'b (Hazrec o ğ lu), 179 
Kâ'b el-Huzai (Amr oğ lu), 31, 60, 61, 66, 

68, 72, 210 
Kâ'b (el-Kayn o ğ lu), 60 
Kâ'b Kehf'üz-Zulm (Zeyd o ğ lu), 13 
Kâ'b (Luay o ğ lu), 1, 17, 37, 60, 63, 65, 66, 

67, 68, 78, 82, 83, 87, 91, 93, 94, 95, 
98, 108, 116, 117, 119, 120, 121, 129, 
142, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 174, 
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183, 203, 206, 207, 210, 211, 223, 228, 
230 

Kâ'b (Malik o ğ lu), 3, 50, 130, 161, 207 
Kâ'b (Rebia oglu), 8, 23, 25, 42, 85 
Kâ'b (Sa'd oğ lu), 17, 54, 74, 83, 158, 163, 

175, 182, 209 
Kâ'b (Seleme o ğ lu), 57 
Kâ'be, 13, 16, 17, 31, 32, 34, 35, 38, 49, 51, 

52,63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 
78, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 
101, 105, 106, 109, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 143, 146, 149, 151, 
171, 176, 181, 182, 185, 188, 203, 222, 
223, 226, 227, 229, 230, 232, 237 

Kâbil, 171 
Kadir, 152 
Kâfirûn Suresi, 238 
kafiz, 140 
Kahes (Laviz o ğ lu), 14 
Kahil (Haris oglu), 160, 209 
Kâhil (Uzre o ğ lu), 238 
kâhin, 8, 11, 28, 43, 126, 127, 129, 130, 131, 

169, 189 
kâhine, 89 
Kahtan (Abir oglu), 3, 4, 5 
Kahtan (Ayber oglu), 3 
Kala' (Abbad o ğ lu), 30 
al-Kalemmes, 29, 30 
Kamaa (Hindif oğ lu), 48 
Kamaa (İ lyas oğ lu), 47, 48 
el-kameran, 30 
Kanas (Maad o ğ lu), 6 
kantar, 140 
karga, 91 
Karid, 169 
Kas ım (Muhammed o ğ lu), 117 
Kas ıt (Hinb oğ lu), 60, 67, 163 
Kasiy (Munebbih oğ lu), 8, 27, 32 
Kasiy (en-Nebid oğ lu), 31 
Kasr (Abkar oğ lu), 7, 9 
Katade (Di'ame o ğ lu), 2, 131, 132, 134, 138, 

141, 149 
Katan (Arib oglu), 13 
Katura, 69 
Kayin (Anuş  oğ lu), 2 
Kayle (Amir el-Huzal k ızı), 67, 138 
el-Kayn (Cesr oglu), 60, 179 
Kayn (Ehved o ğ lu), 209 

Kaynen (Yani ş  oğ lu), 1 
Kays (Abdullah o ğ lu), 8, 30, 42, 46, 114, 

115 
Kays, (Abdüşems oğ lu), 212 
Kays (Abduşurahbil oğlu), 208 
Kays (Adiy o ğ lu), 37, 161, 211, 212 
Kays (Akil oglu), 174 
Kays (Amire o ğ lu), 37 
Kays (Aylan o ğ lu), 4, 8, 17, 28, 31, 52, 59, 

61, 64, 101, 114, 115, 208 
Kays (Cendel o ğ lu), 8 
Kays (Eslet o ğ lu), 176 
Kays (Gâlib o ğ lu), 60 
Kays (Hey şe oğ lu), 179 
Kays (Huzafe o ğ lu), 100 
Kays (Mahreme oglu), 100 
Kays (Malik oğ lu), 179 
Kays (Muaviye o ğ lu), 13 
Kays el-Muradi (Mek ş uh oğ lu), 27 
Kays er-Rukayyat, 39 
Kays (Sa'lebe o ğ lu), 8, 42, 45, 54, 64, 208 
Kays (Zuheyr o ğ lu), 178, 179 
Kayzer (İsmail oğ lu), 2, 79 
Kayzuma ( İsmail oglu), 2 
Kebir (Abd oğ lu), 208 
Kebir (Ganm oğ lu), 142, 161, 207 
Kebbeb, 38 
Kehf Süresi, 185, 191, 192, 193 
Kehl'üz-Zulm (Kâ'b), 13 
Kehlan (Sebe o ğ lu), 4, 5, 6, 9, 47, 50, 51, 

145 
el-Kelâl, Halid (Ma'dan o ğ lu), 104, 195 
Kelb (Vebre oğ lu), 49, 50, 137 
el-Kelbi, Cenâb, 54, 80 
el-Kelbi, el-Furâfise, 47 
el-Kelbi, Zuheyr (Cenâb oglu), 54, 80 
Kelede (Alkame oglu), 185, 16, 208, 230 
Kerib, (Safvan o ğ lu), 75 
Keysan, 149, 155 
Kıble, 75, 146 
K ıpti, 3, 117 
k ırat, 139 
k ırlang ıc, 35 
k ızam ık, 36 
kidam, 222 
kilâb ( ıkmir oğ lu), 124 
Kilâb (Murre oglu), 1, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 93, 98, 
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115, 116, 117, 142, 159, 160, 162, 163, 
165, 173, 175, 186, 206, 207, 208 

Kilâb (Rebia oğ lu), 114 
Kilübe (Suayd k ızı), 117 
Kilübi, Yezid (Saik o ğ lu), 124 
kilce, 140 
Kinane (Bekr oglu), 157 
Kinane (Huzeyme o ğ lu), 1, 17, 29, 30, 32, 

34, 49, 51, 58, 59, 63, 65, 70, 72, 73, 
77, 108, 109, 114, 115, 123, 129, 163, 
171, 175 

Kinde (Sevr o ğ lu), 38, 145 
el-Kindi, Hassan (Muaviye o ğ lu), 124 
el-Kindi, Hucr, 54 
el-Kindi, İmru'ul-Kays (Hucr o ğ lu), 53 
Kuaykian, 69, 70 
Kuba, 138 
Kudaa (Maad oğ lu), 5 
Kudaa (Malik oğ lu), 6, 47, 49, 50, 51, 57, 

60, 67, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 138, 209 
Kudame (Maz'un o ğ lu), 160, 210 
Kudeyf, 53 
Kfıfe, 45 
Kuhafe (Has'am oglu), 161, 207 
Kulübe (Abdumenad oğ lu), 66 
Kuleyb (Habe ş iyye oglu), 210 
Kuleyb (Malik oğ lu), 67 
Kuleyb (Yerbu o ğ lu), 58, 59 
Kulfe (Avf oğ lu), 85 
Kulikerib (Zeyd oglu), 12 
el-Kulleys, 29 
el-Kumeyt (Ş air oglu), 64 
el-Kumeyt (Zeyd oglu), 53, 65 
Kunfuz (Umeyr oglu), 83, 172, 175 
Kunus (Maad o ğ lu), 5, 6 
kur'a, 91, 92 
Kur'an, 49, 56, 127, 152, 169, 170, 184, 190, 

192, 196, 198, 199, 200, 201, 217, 223, 
224, 226, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239 

Kurazi, Ebu Malik, 17 
Kurazi, Ebu Malik, 17 
Kurazi, Muhammed (Kâ'b oglu), 23, 25, 

183 
Kurayza (Abduamr oglu), 14, 132, 133, 175 
Kurban, 16, 18, 49, 51, 52, 68, 91, 94, 96, 

131 
Kureyş , 6, 14, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 49, 

51, 52, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 72, 73, 

76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 96, 98, 103, 
105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
125, 126, 128, 129, 130, 141, 142, 143, 
146, 149, 156, 159, 165, 166, 167, 168, 
169, 175, 176, 178, 18, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 209, 
201, 202, 203, 204, 213, 214, 215, 217, 
218, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 235, 236, 238 

Kurre (Halid o ğ lu), 2, 42, 45 
Kurt (Riyah oğ lu), 142, 160 
Kurzul, 124 
Kusasiye, 230 
Kusay (Kilüb oglu), 1, 6, 32, 34, 55, 66, 67, 

68, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
98, 109, 110, 116, 117, 120, 142, 151, 
159, 160, 162, 163, 165, 167, 173, 175, 
186, 189, 191, 206, 207, 208, 229, 233 

Kuseyyir, Hazze, 59 
Kutay'a (Abs o ğ lu), 178 
kutsal aylar, 30 
Küçük Sebe, 13 

L 

la, 94 
Lahm (Adiyy o ğ lu), 6, 7, 147 
Lahnia, Yenuf Zu Ş enatir, 20, 21 
Lakit (Âmir oğ lu), 212 
Lakit, Darîmî (Zurare o ğ lu), 124 
el-Lat, 32, 50, 53, 112, 113, 144, 202, 203, 

205, 229 
Laviy (Hayr oğ lu), 14 
Laviy (Ya'kub oglu), 14 
Laviz (Sam oğ lu), 4, 48 
Lebbeyke'l-Lahumme, 49 
Lebid, 132, 134, 138 
Lebid (Haram o ğ lu), 66 
Lebid (Rebia oğ lu), 115 
Leheb Sûresi, 231 
leka, 125 
Lemk (Mettu ş alah oğ lu), 1, 2 
Levzan (Sa'lebe oglu), 178 
Leyla (Ebu Hasme kızı), 206, 211 
Leyla (Sa'd k ızı), 59 
Leyla ( Ş eyvan kızı), 60 

257 



Leys (Bekr o ğ lu), 77, 163 
Leys (Ebu Suleym oğ lu), 121 
Leys (Sevd oğ lu), 6, 138 
Leysi, Ubeyd (Katade oglu), 149 
el-Leysi, Yezid (Abdullah oglu), 83, 84 
Lihb, 111 
Lihyan (Amr oglu), 9, 47 
Lihyan (Kavs oğ lu), 9, 47 
Liva, 78, 80, 81, 82 
Lokman Süresi, 196 
Lubeyna, 31 
Lubnâ (Hacir k ızı), 68, 110 
Luey (Galib oglu), 1, 17, 37, 39, 60, 61, 62, 

63, 65, 66, 67, 68, 78, 69, 82, 83, 93, 
94, 95, 98, 108, 109, 116, 117, 119, 120, 
121, 122, 142, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 165, 173, 174, 177, 206, 207, 211, 
230, 239 

Luey (Sa'Iebe oglu), 209 
Luhay (Kamaa oglu), 48 
Lut, 20 

M 

Maad (Adnan oğ lu), 1, 4, 5, 6, 8, 30, 31, 46, 
• 79, 109, 173 

maafir, 16 
Ma'dan el-Kelai, 104, 195 
Ma'di Kerib, 27, 28, 123 
el-Madmüne, 88 
Mahmiyye (Ceza' oglu), 211 
Mahmud, 35 
Mahmud (Lebid oğ lu), 132, 134, 138 
Mahmud (Rebia oglu), 73 
mahrem, 125 
Mahreme (Abduluzza oglu), 211 
Mahreme (Nevfel o ğ lu), 84, 100 
Mahş iye (Seyban k ızı), 60 
Mahzum (Sahile oglu), 160, 209 
Mahzum (Yakaza oglu), 67, 82, 95, 96, 108, 

111, 119, 120, 122, 160, 161, 163, 165, 
167, 173, 175, 183, 188, 204, 205, 205, 
209, 210, 226 

Mahzumi, Hiş am, 215 
Mais (Amir oglu), 117 
Makbud, 169 
Maksud, 32 
Maksure, 78 
Malik, (Ahmer oglu), 179 

Malik (Amr oğ lu), 3, 4, 50, 58, 59, 67, 108, 
145 

Malik (Ca'fer oglu), 115, 124 
Malik (Dabbe oglu), 212 
Malik, Ebu Şemir (Amr oğ lu), 110 
Malik, Ebu Vakkas (Uheyb oglu), 159, 209 
Malik el-Ensari, 50 
Malik (Evs oğ lu), 37, 85, 179 
Malik (Gadb oglu), 13 
Malik (Hanzala oglu), 39, 47, 55, 124 
Malik (el-Haris oglu), 66, 67, 208 
Malik el-Haris (Kinane o ğ lu), 29 
Malik el-Hamedani (Namad oglu), 50 
Malik (el-Hıyar oglu), 50 
Malik (Himyer oğ lu), 6 
Malik (Hisl oglu), 161, 162, 06, 10, 211, 

212 
Malik (Hutayt oglu), 27 
Malik (Kâ'b oglu), 31 
Malik (Kinane oğ lu), 30 
Malik (Kuhafe oglu), 161, 207 
Malik (Nadr oğ lu), 1, 10, 17, 58, 59, 65, 

67, 68, 82 
Malik (Nasr oglu), 51, 58, 65 
Malik (Neccar oğ lu), 13, 14 
Malik (Rebia oğ lu), 209 
Malik (Şerid oglu), 209 
Malik (Uheyb oglu), 159 
Malik (Umeyle oglu), 208 
Malik (Zemea oglu), 212 
Malik (Zeyd oglu), 5, 9, 47, 50, 145 
Malik (Zeydu Menat oglu), 39, 47, 55, 58, 

59, 124, 163 
Malik (Zuheyr oğ lu), 178, 179 
Ma'mer (Abdullah oglu), 211, 227 
Ma'mer (Habib oglu), 161, 162, 210 
Ma'mer (Haris oglu), 162, 211 
man, 140 
Mansur (İkrime oglu), 4, 8, 17, 32, 52, 66, 

67, 101, 176, 208 
Mansur (Yekdum oglu), 31 
Mârib, 5, 7, 8 
Mariye, 3, 117 
Maş i (İsmail oğ lu), 2 
Matrud (Amr o ğ lu), 209 
Matrud el-Huzai (Kâ'b o ğ lu), 86, 110 
Maviye (Kâ'b k ı zı), 60 
Mâzin (Kutay'a oğ lu), 178 
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Mâzin (Mansuroglu), 9, 66, 76, 208 
Mâzin (Munebbih oğ lu), 27 
Mâzin (en-Neccar o ğ lu), 67 
Mazin (Esd oğ lu), 5, 57, 65 
Mâzin (Zi'b oğ lu), 9, 45 
Maz'un (Habib o ğ lu), 160, 162, 206, 207, 

210, 213 
mebsut, 169 
Mebzul, 13 
Mecusi, 134 
el-Medeni, Ebu Amr, 59, 116, 163 
Medine, 5, 7, 13, 14, 15, 85, 86, 96, 100, 101, 

106, 133, 137, 138, 174, 176, 190, 196, 
203, 223, 226, 228, 238 

Medyen, 213 
Megrâ, 75 
Mehlail (Kâyin oğ lu), 2 
Mehleyil (Kaynen oğ lu), 1, 2 
mehr, 117 
Mekke, 13, 14, 16, 17, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 43, 48, 49, 57, 62, 63, 65, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 96, 102, 103, 
105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 
118, 121, 123, 126, 130, 131, 132, 1, 
138, 145, 146, 147, 149, 151, 155, 156, 
163, 170, 171, 172, 185, 188, 180, 191, 
199, 202, 204, 209, 214, 215, 217, 219, 
224, 226, 228, 231, 236 

el-Mekki, Abdullah (Ebu Nuceyb o ğ lu), 219 
Mekş uh, 27 
mekuk, 140 
melek, 128, 151, 152, 187, 192, 235 
Melkum, 92 
Mellan (Nasır oğ lu), 101 
Menat, 53 
Menat (Kinane o ğ lu), 34, 53 
Merda' (Afir o ğ lu), 145 
Merda' (Malik o ğ lu), 145 
Merr, 7, 57, 79 
Merr'uz-Zahran, 57 
Mersed el-Yezeni (Abdullah o ğ lu), 88 
el-Marurat, 64 
Mervan (el-Hakem o ğ lu), 38, 58, 84, 141, 

143 
Merve, 171 
Meryem (Hz.), 21, 23, 25, 141, 147, 217, 

218, 221, 222, 235, 236  

Meryem Süresi, 191 
Merzuba, 195 
Merzuban, 40, 42 
Merzuban, Yunani (Merzuba o ğ lu), 195 
Merzuban (Vahriz o ğ lu), 43 
Mescid, 227 
Mesruk (Ebrehe o ğ lu), 39, 41, 42, 43 
Mes'ud (Haris o ğ lu), 160, 199, 209 
Mes'ud (Kaari oğ lu), 160 
Mes'ud (Mâzin oğ lu), 9, 45 
Mes'ud (Muattib o ğ lu), 31 
Mes'ud (Rebia o ğ lu), 161, 122 
Meşbe (İ smail oğ lu), 2 
el-Metâbih, 70 
Mettuş alah (Ehnuh o ğ lu), 2 
Mettuşalah (İdris oğ lu), 1, 2 
Meymun (Kays oğ lu), 8 
Meysere, 116, 118 
Mezhic (Udad oğ lu), 4, 27, 50, 51, 66, 163 
Mıkdad (Amr oğ lu), 209 
Mıkdad (Esved oğ lu), 209 
Mısır, 3, 4, 117, 195 

Yezid (Ebu Habib o ğ lu), 88, 141 
Midad el-Curhumi, 3, 69 
Mihsa (Amr oğ lu), 51, 145 
Mihşem (Utbe oğ lu), 163 
el-Mihzen, 54 
Milkan (Kinane o ğ lu), 51, 58 
Mina, 37, 74, 81, 172 
min gayriküm, 95 
minküm, 95 
Mirdas (Suleym oğ lu), 5, 7, 124 
Mis'ar (Kidam oğ lu), 222 
miskal, 139 
Misma (İsmail oğ lu), 2 
Misver (Mahreme oğ lu), 84 
el-Miyah, 95 
Muaddib Ayheme (Avf o ğ lu), 210 
Muaddib (Hamra oğ lu), 210 
Muatt ıb (Malik oğ lu), 31, 53 
Muaviye (Amr oğ lu), 13 
Muaviye (Bekr o ğ lu), 8, 17, 42, 66, 67, 114, 

123 
Muaviye (Cu ş em oğ lu), 13 
Muaviye (Ebu Sufyan oğ lu), 83, 227 
Muaviye (Kâ'b oğ lu), 60 
Muaviye el-Kindi, 124 
Muaviye (Malik oğ lu), 179 
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Muayk ıb (Ebu Fat ıma Devs oğ lu), 208 
Mubeşş ir (Sa'b oglu), 65 
el-Mubrik, Abdullah (Haris oglu), 213 
Mucahid (Cebr oğ lu), 156, 202, 226 
Mucasi (Dârim oğ lu), 39, 47 
Mucellil (Abdullah o ğ lu), 161, 210 
Mucezzer (Ziyad oglu), 180 
mud, 133, 140 
Mudad el-Curhumi, 2, 3, 59, 65, 69, 70, 71 
Mudar (Nizar o ğ lu), 1, 4, 8, 15, 29, 31, 46, 

47, 48, 49, 51, 54, 62, 64, 73 
Muddessir Sûresi, 18 , 198 
Mudhic, Kinani, 207 
Mudlic, 129 
Mudrike (İ lyas oğ lu), 1, 15, 29, 47, 49, 51, 

53, 57, 58, 59 
Muemmil, 203 
Mufattal el-Dabbi, 43 
el-Mugammis, 32, 38 
el-Mugire (Abdullah oğ lu), 96, 122, 161, 165, 

175, 185, 188, 206, 209, 210, 215, 228, 
235, 236 

Mugire (Ahnes oğ lu), 6, 128, 166, 167, 169, 
170, 237, 238 

el-Mugire (Ebu Lebid o ğ lu), 21 
Mugire (Kusay oğ lu), 1, 66, 86, 87, 119, 120, 

235 
Mugire (Velid oğ lu), 205 
el-Muhacir (Kunfuz o ğ lu), 83 
Muhallim (Aize o ğ lu), 160 
Muhammed Hz. (Abdullah oğ lu), 1, 3, 5, 

7, 25, 36, 43, 44, 48, 49, 52, 56, 68, 
95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 114, 118, 122, 125, 126, 130, 132, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 
164, 166, 169, 172, 174, 175, 181, 183, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 
198, 199, 200, 202, 204, 222, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238 

Muhammed (Ali oğ lu), 81, 143 
Muhammed (Amr o ğ lu) 25, 48, 52, 105, 126 
Muhammed (Ca'fer oğ lu), 62, 142 
Muhammed (Cubeyr o ğ lu), 84 
Muhammed Ebu Ca'fer (Ali oglu), g53 
Muhammed Ebu Huzeyfe oğ lu), 206, 221 
Muhammed, Ebu Lebibe (Abdurrahman 
oğ lu), 62, 129 

Muhammed (Hât ıboğ lu), 210 
Muhammed, Kurazi (Kâ'b o ğ lu), 23, 25, 

83 
Muhammed, Zuhri (Muslim o ğ lu), 3, 4, 6, 

211 
Muhammed el-Muttalibi ( İshak oğ lu), 2, 

68, 69, 75, 83, 92, 101 
Muhammed (Said o ğ lu), 106, 108 
Muhammed es-Sakafi (Yusuf o ğ lu), 92 
Muhammed (Talha oglu), 17 
Muhammed et-Teymi ( İbrahim oğ lu), 48, 

83, 84 
Muhammed Teymi (Zeyd oğ lu), 83 
Muhammed Zuhri (Muslim oglu), 128, 200 
Muharib (F ıhr o ğ lu), 59, 60, 65, 82 
Muharrem, 30 
Muharribe, 161 
Muharris (Hmnl oglu), 207 
Muhassab, 35 
Muhaşş im (Sa'd oğ lu), 211 
Mukavkıs, 3, 117 
Mukavvim (Abdulmuttalib o ğ lu), 67 
Mukavvim (Nahur oglu), 1, 4 
Mukbil, 56 
Muleyh (Amr oğ lu), 59, 119, 207, 208 
Muleyl (Damr o ğ lu), 176 
Mulsak, 95 
Munebbih (Bekr o ğ lu), 8, 32 
Munebbih (Haccac o ğ lu), 21, 23, 165, 185 
Munebbih (Mansur o ğ lu), 31 
Munebbih (Sa'b oglu), 27 
Munhamenna, 147, 148 
Munzir (Amr oğ lu), 6, 12, 39, 45, 62, 114 
Munzir (Munzir o ğ lu), 12 
Munzir (Nu'man o ğ lu), 12 
Murad, 27 
el-Muradi, Kays (Mek şuh oğ lu), 27 
Murr (Udd oğ lu), 58, 73, 74, 210, 211 
Murre (Abdumenaf o ğ lu), 129 
Murre (Avf o ğ lu), 62, 63, 64, 78 
Murre (Hilal oğ lu), 66 
Murre (Kâ'b o ğ lu), 1, 6, 17, 53, 65, 66, 67, 

68, 82, 83, 93, 95, 98, 116, 117, 122, 
129, 142, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 
173, 182, 206, 207, 209, 210 

Murre (Kebir o ğ lu), 142, 161, 207 
Murre (Luey o ğ lu), 158 
Murre (Malik o ğ lu), 37 
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Murre (Nuşbe oğ lu), 63 
Murre (Udad o ğ lu), 6, 51, 145 
Murre (Yakaza o ğ lu), 206 
el-Murri el-Humam, 62 
el-Murri, Husayn (el-Humam o ğ lu), 62 
murt ağ ac ı , 45 
Musa (Hz.), 127, 144, 151, 230 
Musa (Haris oğ lu), 209 
Mus'ab (Umeyr oğ lu), 206, 208 
Musafir (Ebu Amr o ğ lu), 93 
el-Musayyib (Hazm oglu), 106, 108 
Muslim (Ş ihab oğ lu), 128, 200 
Muslim (Ubeydullah oğ lu), 3 
Muslim Zuhri, 215 
el-Mustanzar, 92 
el-Mustavgır (Rebia o ğ lu), 54 
Mustanah, 79 
Musul, 136, 146 
Muşellel, 5, 53 
Mutaffifin Süresi, 190, 234 
el-Mutayyebün, 81, 82, 173 
el-Mut'im (Adiy oğ lu), 6, 84, 92, 126, 167, 

173, 175 
el-Muttalib (Abdullah o ğ lu), 100 

85, 86, 87, 88, 110, 160, 167, 168, 227, 
229, 230 

Muttalib (Esed oğ lu), 65, 85, 208, 237 
Muttalib (Ezher o ğ lu), 162, 209 
Muttalibl, İ shak, 2, 68, 69, 75 
el-Muttalibi, Muhammed ( İshak oğ lu), 2, 

68, 69, 75 
Muzdelife, 49, 75, 171 
Muzeyne (Udd oğ lu), 64 
Mücernmi, 78 
müdrik, 47 
mühr, 139 
mükâtebe, 139 
müzemmem, 232 

N 

Nabiga Ca'di, 8, 42 
Nâbit (İsmail oğ lu), 1, 2, 4, 69, 71 
Nadir, 14 
Nadle (Abduluzza oğ lu), 211 
Nadle (Haş im k ı zı), 66, 67 
Nadr (Haris o ğ lu), 185, 189, 190, 191, 229, 

234, 235 
Nadr (Kinane o ğ lu), 1, 10, 17, 58, 59, 65, 

67, 68, 82 

Nafi (Cubeyr oğ lu), 126, 155, 227 
Nafi, Cureş i, 130 
Nahham, Nuaym (Abdullah oğ lu), 162, 223 
Nâhis, 31 
Nahl, 64 
Nahle, 52 
Nahm, 162 
Nahur (Esra oğ lu), 2 
Nahur (Saruğ  oğ lu), 1 
Nahur (Teyrah o ğ lu), 1, 4 
Nahvi, Ebu Muhammed Hişam oğ lu Ab-
dulmelik, 1 
Nahvi, Hiş am, 1 
Naile (Dik k ı zı), 51, 52, 68, 91, 96, 171 
Na'm, 94 
Namad, 50 
namaz, 21, 23, 134, 135, 154, 155, 156 
Namus-1 Ekber, 151 
Nasıra (Fuseyye oğ lu), 101 
Nas ıra (Hilal o ğ lu), 101 
Nasr (Ebu Hârise oğ lu), 5, 7, 8, 12, 13 
Nasr (Malik oğ lu), 161, 162, 206, 210, 211, 

212 
Nasr, (Muaviye o ğ lu), 17 
Nasr (el-Esd o ğ lu), 51, 58, 65 
Nasr (Sa'd oğ lu), 101 
Nasr (Zehran oglu), 65 
en-Nasse, 70 
Nâş ib (Gıyere oğ lu), 163 
Nebiş  (İsmail oglu), 2 
en-Nebit (Munebbih o ğ lu), 31, 79 
Nebt (Malik oğ lu), 5, 9, 47 
Nebt (Udad oğ lu), 4 
Neca ş i, 26, 29, 143, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222 
Neccam (Tenhum o ğ lu), 14 
Neccar, 13, 14, 15, 66, 67, 85, 106 
Necd, 57, 109, 114, 172 
Necran, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 28 
Nedve, 78, 80, 82 
nefret, 58 
Nehd (Zeyd oğ lu), 80 
Nehdiyye, 203 
Nehşel (Darim oglu), 55 
en-Nemir (Kas ı t oğ lu), 60, 67, 163 
en-Nesee, 29, 30, 78 
Nesib (Malik o ğ lu), 208 
Nesr, 49, 50 
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Nevfel (Abdumenaf oğ lu), 6, 66, 81, 84, 86, 
87, 92, 167, 172, 173, 175, 208 

Nevfel, Adeviyye (Huveylid oglu), 175, 208 
Nevfel (Esed oglu), 98, 105, 118, 141, 142, 

147, 151, 202 
Nil, 3, 218 
Nizar (Maad o ğ lu), 1, 4, 8, 15, 31, 46, 47, 

67, 161, 163 
Nuaym, Nahham (Abdullah o ğ lu), 162, 

223, 224 
Nubeyh (Haccac oglu), 165, 185 
Nubeyh (Vehb o ğ lu), 81 
Nueyle (Muleyl oğ lu), 176 
Nufase (Adiy oglu), 34 
Nufeyl (Abduluzza oglu), 141, 142, 143, 

144, 145, 146, 160, 161, 163, 173, 223 
Nufeyl el-Has'emi (Habib oglu), 31, 35, 36 
Nuh (Lemk oglu), 1, 2, 3, 4, 38, 48, 195 
Nu'm (Kilâb k ı zı), 66 
Nu'man (Adiy oğ lu), 211 
Nu'man (Amir o ğ lu), 157 
Nu'man Ensâri (Be ş ir oglu), 138 
Nu'man (Malik oglu), 161, 207 
en-Nu'man (el-Munzir o ğ lu), 6, 12, 39, 45, 

62, 112 
Numeyr, 115 
Nuseyb (Malik o ğ lu), 66 
Nuseybin, 136 
Nuş be, 63 
Nuteyle (Cenab k ızı), 67 

O 

ok, 94 
Okka, 140 
el-Omeran, 30 
Osman (Abduddar oğ lu), 68, 98 
Osman b. Affan, 130, 206, 207, 213 
Osman (Amr oglu), 159, 199, 209 
Osman, Ebu Kuhafe, (Amir oglu), 58 
Osman (Ebu Suleyman o ğ lu), 126 
Osman (Huveyris oglu), 141, 142, 143 
Osman (Maz'un oglu), 160, 162, 172, 206, 

207, 210, 213, 214 
Osman (Osman oğ lu), 210 
Osman (Rebia o ğ lu), 211 
Osman (Şerid oğ lu), 209 
Osman (Ubeydullah oglu), 84, 175 
Ömer (Abdulazi7 oğ lu), 141 

Ömer (Hz.) (Hattab oglu), 3, 6, 25, 27, 30, 
62, 63, 78, 130, 143, 160, 195, 203, 228, 
204, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
229 

Ömer (Katade o ğ lu), 131, 132, 134, 138, 
141 

Ömer (Mahzum oğ lu), 122, 160, 161, 165, 
175, 188, 206, 209, 210 

P 

pazar, 21 

R 

Rabb, 17 
Rabban (Hulvan oglu), 60 
Ra'd Süresi, 196, 197 
Rafi el-Ensari, 57 
er-Rahhal, Urve (Utbe oglu), 114, 115 
Rahman, 187, 197 
er-Rai ş , 12 
Rakabe (Mudhic oğ lu), 207 
Ra'le (Mudad k ızı), 2 
Ramazan, 140, 149, 150, 152, 153 
radl, 140 
Rau (Faleh oglu), 1 
Ravâha (Hacar o ğ lu), 62, 117 
Ravâha (Rebia oglu), 178 
Rays (Kafatan o ğ lu), 61, 62 
Rebab, 202 
Rebi' Absi (Ziyad oglu), 179 
Rebi' (Rebia oglu), 9 
Rebia (Abduşems oğ lu), 163, 165, 206, 208, 

210, 211 
Rebia (Abduyalil o ğ lu), 27, 60, 76, 79, 80 
Rebia (Amir oglu), 8, 42, 114, 206 
Rebia (Amr oglu), 161 
Rebia (Ehban oglu), 211, 223 
Rebia (Evsele oglu), 50 
Rebia (Haram oglu), 73 
Rebia (Hâris oğ lu), 178 
Rebia (Hârise oglu), 57 
Rebia (Hilâl oglu), 207, 212 
Rebia (Kâ'b oglu), 54 
Rebia (Malik o ğ lu), 50, 115 
Rebia (Mes'ud o ğ lu), 9, 45 
Rebia (Nasr oğ lu), 6, 7, 8, 12, 13 
Rebia (Nizar o ğ lu), 8, 46, 67, 161, 163, 175, 

183, 185, 229 
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Rebia (Sumame oglu), 209 
Rebiulevvel, 100 
Receb, 30 
recez, 97, 169 
recm, 39 
Redman, 86, 87 
Remle (Ebu Avf k ı zı), 162, 209 
er-Resub, 54 
Reys (Gatafan o ğ lu), 61, 62, 178 
Reyta (Abdumenaf k ızı), 66 
Reyta (Hâris k ı zı), 209 
rıtl, 140 
Riab (Habib o ğ lu), 67 
Riab (Huzeyfe o ğ lu), 211 
Riab (Ya'mer oğ lu), 142, 161, 207 
Riam, 54 
Rifaa (Mellam oğ lu), 101 
rifade, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 88 
er-Ri ş  (Adiy oğ lu), 12, 13 
Riyah (Rizah o ğ lu), 142, 160 
Rizah (Adiy oglu), 142, 160 
Rizah (Rebia oğ lu), 73, 77, 79, 80 
Rizam (Nas ıra oğ lu), 101 
Ru'be (el-Accac oglu), 58 
Ruda, 54 
Rudeyne, 35 
Rufeyde (Kelboğ lu), 157 
Ruhat, 49 
Ruhm (Efrek o ğ lu), 9 
Ruhulkuds, 147 
er-Rukayyat, Kays, 39 
Rukayye (Ha ş im kızı), 66 
Rukayye (Muhammed k ızı), 117, 207 
Rukayye (Osman k ızı), 206 
Rum, 163 
Rinnan, 221 
Rumca, 148 
Rumm, 93 
Rustum Sindid, 190, 234 
rüya, 148 

S 

Sa'b (Ali oglu), 8, 60 
Sa'b (Duhman o ğ lu), 63 
Sa'b (Sa'du'ül-A ş ire oğ lu), 27 
Sa'b (Ye şkur oğ lu), 9 
saba, 180 
Sabire (Murre oglu), 142, 161, 207 

Sâbit, 100, 101 
Sabur (Hurrazad oglu), 12 
Sabur. Zu'l-Ektaf 45, 46 
Sa'd (Abdullah Zurare o ğ lu), 36 
Sa'd (Abduluzza oğ lu), 161 
Sa'd el-Advani (Zarib oglu), 59 
Sa'du'l-A ş ire (Mezhic oğ lu), 27, 51, 66 
Sa'd (Avf oğ lu), 31 
Sa'd (Bekr oğ lu), 101, 102, 103, 104, 105 
Sa'd (Dubey'a o ğ lu), 8, 51, 61, 62 
Sa'd (Ebu Vakkas oğ lu), 159, 160, 164 
Sa'd (Harmele o ğ lu), 208 
Sa'd (Havle oğ lu), 212, 213 
Sa'd (el-Hazre o ğ lu), 67 
Sa'd (Huzeyl oğ lu), 59, 160, 209 
Sa'd (Huzeym o ğ lu), 79 
Sa'd (İbrahim oğ lu), 222 
Sa'd (Kays o ğ lu), 28 
Sa'd (Laviz oglu), 14 
Sa'd (Leys oğ lu), 163 
Sa'd (Luey oğ lu), 61 
Sa'd (Muleyh oglu), 207, 208 
Sa'd (Sehm oglu), 37, 117, 161, 162, 165, 

209, 211, 212 
Sa'd (Seyel oğ lu), 65, 66, 73 
Sa'd (Teym o ğ lu), 17, 83, 158, 159, 163, 

175, 182, 209 
Sa'du Huzeym, 89 
Sa'd (Zeyd oglu), 73, 138 
Sa'd (Zeydu Menat oğ lu), 54, 74 
Sa'd (Zubyan oglu), 62 
Sa'd (Zuhayr o ğ lu), 209 
Sa'd (Zurare oglu), 52, 100 
sadak, 69 
es-Sa'di, Evs, 75 
Sa'di (Vakdan o ğ lu), 212 
Sadif, 145 
Safa, 68, 71, 171, 182, 224, 225 
Safer, 30 
Saferan, 30 
Safiyye (Abduymuttalib k ızı), 67, 106, 107 
Safiyye (Havze k ı zı), 66 
Safiyye (Zeyd k ızı), 145 
Safvan (Cenab oglu), 74, 75, 78 
Safvan (el-Haris o ğ lu), 74, 75, 78 
Safvan (Umeyye oğ lu), 119, 207 
sag, 140 
Sahile (Kahil oglu), 160, 209 
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Sahr (Amir oğ lu), 209 
Sahr, Ebu Sufyan (Harb o ğ lu), 165 
Sahr (el-Haris oğ lu), 67 
Sahre (Abd k ızı), 67 
es-Saib (Habbab o ğ lu), 78 
Saib (Haris o ğ lu), 211 
Sâib (Osman o ğ lu), 162, 210 
Sâibe, 55, 56 
Said (Iks o ğ lu), 143, 162, 207, 208 
Said (Halid oglu), 207 
Said (el-Müseyyib o ğ lu), 101, 106, 108 
Said (Zeyd o ğ lu), 143, 160, 223, 224 
Said (Zubeyr o ğ lu), 185, 204 
Saik el-Kilabi, 124 
Sakafi, Abdulmelik (Abdullah o ğ lu), 149 
Sakafi, Ahnes (Serik o ğ lu), 200 
Sakafi, İbn ez-Zi'b, 27 
es-Sakafi, Muhammed (Yusuf o ğ lu), 92 
Sakif (Kasiy o ğ lu), 8, 31, 32, 53, 66, 128, 236 
Sa'lebe (Abdullah oglu), 79 
Sa'lebe (Adiy o ğ lu), 178 
Sa'lebe (Amr oğ lu), 5, 13, 66 
Sa'lebe (Buhsâ o ğ lu), 66 
Sa'lebe (Ebu Malik oğ lu), 17 
Sa'lebe (el-Haris oğ lu), 30, 65, 67 
Sa'lebe (Hulvan o ğ lu), 45, 54, 60 
Sa'lebe (Kâ'b o ğ lu), 179 
Sa'lebe (Malik oglu), 209 
Sa'lebe (Malik el-Haris o ğ lu), 29 
Sa'lebe (Mâzin o ğ lu), 5, 57, 65, 67 
Sa'lebe (Sa'd oglu), 61, 62 
Sa'lebe (Sa'ye o ğ lu), 132 
Sa'lebe (Ukabe o ğ lu), 8, 42, 60 
Sa'lebe (Yerbu o ğ lu), 163 
Salih ( İbrahim oğ lu), 21, 22, 23, 132, 230 
Salih (Keysan o ğ lu), 155 
Salim (Malik o ğ lu), 27 
es-Salt (en-Nadr o ğ lu), 59 
Sam (Nuh oğ lu), 1, 2, 3, 4, 48 
Sâme (Luey o ğ lu), 60, 61, 63 
es-Samir, 21, 23, 24, 25 
Samit (Halid o ğ lu), 180 
San'a, 29, 36, 41, 43, 44, 54 
Sarih (Tev'eman oglu), 14 

Saruğ  (Rau oğ lu), 1 
Sarun, 45 

Sa'saa (Muaviye oglu), 8, 42, 56, 66, 67, 114, 
123, 124 

Sasani, 39 
Satih, 8, 9, 10, 11, 28, 43, 44, 45 
Satirun, 45 
savmaa, 116 
Sa'ye, 132 
Sayfi (Eslet o ğ lu), 37 
Sayfi (Sebe Esgar o ğ lu), 13 
Sebbak (Abduddar o ğ lu), 208 
sebe, 6, 145 
Sebe Ekber (Ya'rub o ğ lu), 13 
Sebe Esgar Kâ'b (Kehf'uz-Zulm o ğ lu), 13 
Sebe Süresi. 198 
Sebe (Ye ş cilb oğ lu), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 47, 

50, 51, 110 
sebi, 5 
Sebir, 17, 34, 149, 171 
Sebre (Ebu Ruhm oğ lu), 206, 211 
Secle, 92 
es-Sedir, 54, 55 
Sedüsi, Hallad (Kurre o ğ lu), 2, 42, 45 
Sehl (Amr oğ lu), 13 
Sehle, (Suheyl kızı), 206 
Sehm (Amr oğ lu), 37, 66, 82, 93, 117, 120, 

29, 160, 161, 162, 165, 173, 175, 185, 
209, 211, 212, 228, 234, 237 

Sehm (Murre oglu), 62 
Sekran (Amr oğ lu), 212 
Sekün (Eşres oğ lu), 145 
Selâme (Muharribe o ğ lu), 161 
Selâme (Vak ş  oğ lu), 132 
Seleme (Avf oğ lu), 59 
Seleme (Hi ş am o ğ lu), 205, 210 
Seleme (Mâzin oğ lu), 27, 57 
Seleme (Selâme o ğ lu), 32 
Selit (Amr oğ lu), 161, 212 
Selma (Abdule şhel kı zı), 54, 67 
Selma (Amr el-Huzai kızı), 60, 66, 67, 85, 

106 
Selman- ı  Bahili (Rebia oğ lu), 27, 28, 86, 

87 
Selman- ı  Farisi, 44, 134, 135, 138, 139, 140, 

141 
Selül (Kâ'b oğ lu), 66, 68, 72, 210 
Selül (Sa'saa o ğ lu), 66 
es-Semeyda, 69,70 
es-Samman, Ebu Salih, 48 
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Semra (Cundub k ızı), 67 
	

Sureyr (Sa'lebe o ğ lu),65 
Semut (Abir oğ lu), 4 
	

Suriye, 7,21,22,35,48,57,85,89,100,104, 
Sendad, 54, 55 
	

112,113,116,133,134,135,136,141, 
Serat,7 
	

186,188,226 
Sevad (Ganm p ğ lu),57 
	

Suya, 49 
Sevd (Eslum oğ lu), 6, 138 

	
Suvae (Amir oğ lu),67 

Sevde (Akk k ızı), 46 
	

Suveybit (Sa'd o ğ lu),208 
Sevde (Zemea k ızı), 212 

	
Suveyd (el-G ıdrif oğ lu),85 

Sevr, 2, 149, 171, 209 
	

Suveyd (Hermi oğ lu).209 
Sevr (Kelb o ğ lu), 157 

	
Suveyd (Sâmit oğ lu),180 

Sevr (Yezid o ğ lu), 104, 195 
	

es-Sünbüle,93 
Sevr (Zeyd o ğ lu), 145 

	
sünnet, 95 

Seyel, 65, 66, 73 
	

Süryanice, 184 
Seyf Himyeri (Zu Yezen o ğ lu), 39, 40, 41,42 
Sey'ullah (el-Esd oğ lu),60 
S ıbt (Elyesa oğ lu), 14 

	
Ş ahbur, 46 

sihirbaz, 23 
	

Şair, 64 
sikaye, 78,80,8182,84,85,88,90,109,111 

	
Şakik (Sevr oğ lu),2 

Silhin, 26 
	

Şaleh (Erfah şez oğ lu),1,2,3 
Sinan. (Ebu Harise oülu), 63, 163 

	
Şaleh (Yaktan o ğ lu), 3 

Sind, 40 	 eş -Ş eddah, 77 
Sindad. Bk. Sendad 
	

Ş ehran,31 
Sindid, Rustum, 234 
	

Şemh, (Mahzum oğ lu),160,209 
Sire şehri, 171 
	

Şemmas (Osman o ğ lu),209,210 
Suayd (Amr oglu), 211 

	
Şenüe, 58 ,65 

Suayd (Sa'd o ğ lu), 162 
	

Şerahil (Avf oğ lu),8 
Suayd (Sehm o ğ lu), 66117, 165, 209 

	
Şerâhil (Kâ'b o ğ lu), 157 

Subey (Cu'sume oğ lu), 207,208 
	

Şerid (Ebu Ehvez o ğ lç),209 
Subey' (Halid oğ lu), 175 

	
Ş erid (Suveyd oglu),209 

Subey' (el-Hun o ğ lu), 160,171 
	

Şerik, Sakafi (Amr o ğ lu),175,200,227, 
Subey'a (Ahabb k ızı), 17 
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Subeyre (Suayd o ğ lu),162 
	

Ş erman, 214 
sfıfe, 73,74,76,77,79 
	

Şeyban (Muharip o ğ lu),60,65 
Sufyan (Abdulsed o ğ lu),210 

	
Şeyban (Zuheyr o ğ lu), 2,52 

Sufyan (Ma'mer o ğ lu),210 
	

Ş eybani Hâlid, 44 
Suhayle,76 
	

Şebani, Hıkk, 44 
Suheyb (Sinan oğ lu),163 

	
Ş eybe (Haş im oğ lu), 1,85,16,107,108,109, 

Suheyl, 71 
	

Şeybe (Rebia o ğ lu), 165,185 
Suheyl (Amr oğ lu), 206,211,212 	 eş -Şeyma (el-Hâris k ızı), 101,102 
Suheyl (Beyda o ğ lu), 207,212 

	 şeytan, 104,126,127,152 
Suheyl (Vehb oğ lu),207 

	
Şeyvan (Muharip o ğ lu), 60 

Sukayye, 93 
	

Şeyvan (Sa'lebe oğ lu),60 
Sulemi, Abbas oğ lu), 324 

	
Şey'ullah (el-Esd oğ lu 60 

Sulemi Hakim (Umeyye oğ lu),180 
	

Şı kk (Rakabe oğ lu),207 
Sulemi Utbe (Gazvan oğ lu),66,176 

	
Şı kk (Sa'b oğ lu), 8,9,11,12,28,43,44,45 

Suleym (Mansur o ğ lu),4,52,66,176 
	

Ş icne (Câbir o ğ lu),101 
Suleyman (Abdulmelik oğ lu), 38,39 

	
Ş icne (Utarid o ğ lu), 74 

Sumame (Matrud o ğ lu),209 
	

eş -Ş ifa (Hâ ş im kızı), 66 67 
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Ş ihab, Zuhri, 3,6,128,200 
Ş is (Adem oglu),1,2 
eş -Şudah, 77 
Şukeyka (Akk k ızı),46 
Şukays, 60 
Şurahbil (Abdullah oğ lu), 211 
Şurahbil (Hasane oglu), 210 
Şurahbil Kâ'b oglu), 157 
Şureyf, 56 
ş uub, 129 

T 

tâbiha,47 
Tâbiha (İ lyas oğ lu), 47,64,73 
taglib, 30 
Taglib (Hulvan oglu), 50 
Taglib (Vail oglu), 54 
Taha Süresi, 224 225 
Tahir (Muhammed oglu),117 
Tahmur (Abd k ızı), 67 
Taif, 31,32, 53,236 
Talha, Teymi (Ubeydullah oglu),17 157 

159 
Talha, Zuhri (Abdullah oglu), 83 
Talib (Ebu Talib oğ lu), 138,156 
Talla (Amir k ı z ı), 13,14,15 
Tamhur (Kusay k ızı), 66 
Tamu, 233,235 
Tanrı , her sayfada geçmektedir 
Tarih, 1,„„2 
Tasm (Laviz oglu), 4 
tasuc, 139 
taş  atmak,49 
taşa tapmak, 49 
tavaf, 52,125,151 
et-Taviy,92 
Taybe, 88 
Tayy (Udad oğ lu), 50,54 
Teyyib (Muhammed oğ lu), 117 
Tebale, 53 
tekarru ş , 58, 59 
tekbir, 89, 225 

telbiye, 49 
Temim (Megra oglu), 75 
Temim (Murr oglu),39,42,54,55,58,59 

59,74,124,161,163,210 
Temim (Sa'd oglu), 160,209 

Temim (Ubey oglu),56 
et-Temimi, el-Akra (Hâbis Cerir el-Be-

celi oğ lu), 47 
Temmam, 113 
Tenhum (Azer oglu), 14 
Teslis, 124 
Tev'eman (S ıbt oglu), 14 
Tevrat, 18,131,148, 151, 190,196 
Teym (Amr oglu), 214 
Teym (Murr oglu),17,60,65,82,83,84, 

155,158,159,163,167,175,182,209211 
et-Teymi, el-Haris, 48, 83, 84 
et-Teymi, İbrahim (el-Haris oglu), 48, 

83, 84 
et-Teymi Muhammed ( İbrahim oğ lu), 48, 

83, 84 
Teymi, Muhammed (Zeyd oğ lu), 83 
Teyml, Talha (Ubeydullah oglu), 175 
Teym'u-llah (Sa'lebe o ğ lu), 13, 66 
Teym'ul-lât (Nemr o ğ lu), 67 
Teym'ul-lât (Nemr oglu), 67 
Teymen zı  Tı lal, 114, 115 & 
Teynucan, 43 

Teyrah (Ya'rub oglu), 1, 4 
tigale, 36 
Tihame, 32, 34, 57, 79 
Tima (İsmail oğ lu), 2 
Tuban Es'ad Kerib (Kuli kerib oglu), 12, 

13, 19, 20, 110 
Tubba', 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 43, 70 
Tufeyl (Malik oglu), 124 
Tuleyb (Umeyr oglu), 208 
Tumad ır Ebu Amr (Abdumenaf oğ lu), 66 
Türk, 171 
Türkçe, 148 

U 

Ubey, Ahnes Sakafi ( Şerik oğ lu), 75 
Ubey (Mukbil oglu), 156, 172 
Ubey (Vehb oglu), 237 
Ubeyd (Huzeyme oğ lu), 60, 133 
Ubeyd Leysi (Katade o ğ lu), 149 
Ubeyd (Uveyc oglu), 98, 206, 211 
Ubeyde (Haris oglu), 160 
Ubeydullah (Cah ş  oglu), 141, 142, 207, 

208 
Ubeydullah (Osman oglu), 159 
Ubeydullah (Ş ihab oglu), 3 
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Ubeydullah et-Teymi 17, 84, 175 
Uded (Malik oglu), 50 
Udad (Mezhic oglu), 50 
Udad (Mukavvim oglu), 1, 4 
Udad (Zeyd o ğ lu), 4, 6, 50, 51, 145 
Udd (Mukavvim oglu), 1, 4 
Udd (Tâbiha oğ lu), 64, 73, 74 
Udsan (Abdullah oglu), 5, 51 
Udus (Zeyd oglu), 124 
Uhdud, 21, 23, 25 
Uhayha (el-Culah o ğ lu), 85 
Uheyb (Abdumenaf oğ lu), 159, 209 
Uheyb (Dabbe oglu), 160, 207, 212 
Uhud, 92, 129, 139, 203 
Ukabe (Sa'b oglu), 8, 60 
Ukayş  (Amir oglu), 208 
Ukbe (Ebu Muayd oğ lu), 175, 190, 191, 

237 
Ukkaşe, 205 
uman, 7, 61 
umare (Velid oğ lu), 167 
Umeyle (el-Azel o ğ lu), 75 
Umeyle (Sebbak oğ lu), 208 
Umeym (Lâviz oglu), 4 
Umeyme (Abdulmuttalib kızı), 67, 106, 

108, 142 
Umeyne (Halef k ızı), 207 
Umeyr (Cud'an oglu), 175 
Umeyr (Ebu Vakkas oglu), 160 
Umeyr (Hâ ş im oğ lu) 206, 208 
Umeyr (Katade o ğ lu), 149 
Umeyr (Kays o ğ lu), 30 
Umeyr (Riab oğ lu), 211 
Umeyr (Vehb oglu), 208, 236 
Umeys (Nu'man o ğ lu), 161, 207 
Umeyye, (Abdu şems oğ lu), 92, 93, 115, 

128, 159, 161, 162, 165, 175, 180, 
191, 206, 207, 208, 231 

Umeyye Damri, 143 
Umeyye (Ebu's-Salt oglu), Sakafi, 8, 31, 

32, 37, 38, 42, 144, 147 
Umeyye (Halef o ğ lu), 119, 185, 202, 203, 

213, 232, 237 
Umeyy (Hâris oglu), 208 
Umeyye (Hârise oglu), 180 
Umeyye (Kala' oglu), 30 
Umeyye (Muaviye oglu), 179 
Umeyye (Muharris oglu),£ .207 

Umeyye (Zarib o ğ lu), 212 
Umman, 7 
Ummu Abdullah (Ebu Hasme kızı), 223 
Ummu Ahrad, 93 
Ummu Cemil, 231, 232 
Ummu Habib (Esed k ızı), 68, 98, 143 
Ummu Habibe (Ebu Sufyan kı zı), 142, 

208 
Ummu Hakim el-Beyda (Abdulmuttalib 

kı zı), 67, 106, 107 
Ummu Harmele (Abdulesver k ızı), 208 
Ummu Kulsum (Muhammed k ızı), 117, 

182 
Ummu Kulsum (Suheyl k ızı), 211 
Ummulahsen (Abdumenaf k ı zı). 66 
Ummul-Arab, 3 
Ummu Seleme, Hind (Ebu Umeyye k ızı), 

206, 209, 215, 217, 218, 219 
Ummu Sufyan (Abdumenaf k ızı), 66 
Ummu Ubeys, 203 
Umre, 49 
Umyanis, 50 
Uneys, 33 
Uneyse (el-Hâris k ızı), 101 
Urve er-Rahhal (Utbe o ğ lu), 114, 115 
Urve (Zubeyr oğ lu), 143, 148, 153, 155, 

181, 199, 202, 219, 221 
Usame (el-Hâdi oglu), 83, 84 
Usfan, 15 
uşer, 36 
Utarid (Avf o ğ lu), 74 
Utbe (Ca'fer o ğ lu), 114 
Utbe (Ebu Sufyan o ğ lu), 36, 83, 84 
Utbe (Mes'ud oğ lu), 209 
Utbe (Mugire oglu), 6, 128, 166, 172 
Utbe (Muslim oğ lu), 155 
Utbe (Rebia o ğ lu), 163, 165, 175, 183, 

184, 185, 206, 208, 210, 229 
Utbe Sulemi (Gazvan o ğ lu), 66, 176, 208 
Uveyc (Adiy oğ lu), 62, 68, 98, 206, 211 
Uzeyr, 235 
Uzre (Sa'd o ğ lu), 73, 80, 138 
Uzre (Zeydullât o ğ lu), 157 
el-Uzza, 50, 52, 53, 112, 113, 144, 202, 

203, 205, 229 

V 

Vadi ül-Kura, 137 
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Vahriz, 40, 41, 42, 43 
Vahş iyye (Ş eyban k ızı), 65 
Vail (Gavs oğ lu), 13 
Vail (Ha ş im oğ lu), 165, 185, 211 
Vail (Hinb oğ lu), 8, 54, 58, 60, 161, 171, 

176, 206, 214, 228, 233, 237 
Vail (Sa'd o ğ lu), 211 
Vail (Zeyd oğ lu), 37 
Vakdan (Abdu şems oğ lu), 212 
Vak ıf, 176 
Vakid (Abdullah oğ lu), 163 
Vakide (Amr k ı z ı), 66 
Vakide (Ebu Adiy k ı zı), 67 
Vakidi, 34 
Vakiyye, 139, 140, 141 
Vakş , 132 
Varaka (Nevfel o ğ lu), 98, 105, 118, 141, 

142, 147, 151, 202 
Varikan, 79 
Vasile, 34, 48, 55, 56 
Vebre (Kelb oğ lu), 157 
Vebre (Kudaa o ğ lu), 49 
Vebre (Kusay k ı z ı), 66 
Vebre (Sa'lebe o ğ lu), 60 
Vebre (Tagrib o ğ lu), 50 
Vedd, 49, 50 
Vehb (Abdumenaf o ğ lu), 3, 17, 68, 98, 

100, 105, 175, 200, 209 
Vehb (Âmir oğ lu), 81 
Vehb (Amr oğ lu), 108 
Vehb (Halef o ğ lu), 93 
Vehb (Huzafe oğ lu), 119, 160, 161, 202, 

206, 210, 211, 213, 232, 236, 237 
Vehb (Kebir o ğ lu), 208 
Vehb (Keysan oğ lu), 149 
Vehb (Nesib oğ lu), 208 
Vehb (Nuseyb oğ lu), 66 
Vehb (Rebia oğ lu), 207 
Vehb Yemâni (Munebbih oğ lu), 21, 23 
Velid Mugire oğ lu), 119, 120, 165, 167, 169, 

170, 185, 207, 235, 236, 237, 238 
Velid (Utbe o ğ lu), 83, 84 
Velid (Velid oglu), 205 
Vibe, 140 
Vuheyd (Abrumenaf o ğ lu), 67 

Y 

Yafes (Nuho ğ lu), 195 

Ya'fur en-Ne şheli, 55 
yağmur duas ı , 133 
Yagus, 49, 50 
Yahlûd (Malik oğ lu), 50 
Yahudi, 13, 15, 18, 25, 100, 101, 113, 121, 

126, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 
139, 140, 141, 143, 146, 147, 176, 
179, 190, 191, 194, 196, 235 

Yahya (Abdüved oğ lu), 74, 111 
Yahya, el-Ensari (Abdullah oğ lu), 100 
Yahya (Urve oğ lu), 181, 199 
Yakaza (Murre o ğ lu), 65, 67, 82, 95, 96, 

160, 161, 163, 165, 206, 209, 210 
Yakdum (Efsa o ğ lu), 31 
Yaktan (Ayber o ğ lu), 3 
Ya'kub (Utbe o ğ lu), 6, 14, 36, 128, 166 
Ya'mele, 63 
Ya'mer (Sabire o ğ lu), 142, 161, 207 
Ya'mur (Avf o ğ lu), 77 
Ya'mur (Nufase o ğ lu), 34 
Yaniş  (Sis oğ lu), 1 
Ya'rub (Kahtan o ğ lu), 5, 13 
Ya'rub (Ye şcub oğ lu), 1, 4, 13 
Yâsin Sûresi, 37 
Yâsir, 163, 04, 1 
Ya'sur (Kays o ğ lu), 8 
Ya'uk, 49, 50 
Yeksum (Ebrehe el-E şrem oğ lu), 39, 43 
Yemame, 187, 197 
Yemani, 	6 
Yemanl, Vehb (Munebbih oğ lu), 1 
Yemen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 , 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 
31, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 
54, 57, 60, 65, 69, 71, 72, 80, 86, 
120, 130, 132, 177, 212, 228 

Yenuf, Lahnia Zu Ş enatir, 20 
Yerbu' (Hanzala o ğ lu), 58, 59, 62, 163 
Yerd (Mehleyil o ğ lu), 1, 2 
Yeşsa, 81, 98, 162, 208, 210 
Yeshur (Kahes o ğ lu), 14 
Yesrib, 7, 12, 15, 53, 100 
Yeşcub (Kehtan oglu), 4, 13 
Yeşcub (Nâbit oglu), 1, 4 
Ye şcub (Ya'rub o ğ lu), 5, 13 
Ye şcub (Zeyd oğ lu), 4, 6 
Ye şilova, 3 
Ye şkur (Advan o ğ lu), 58, 75 
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Yeşkur (Mube şş ir oğ lu), 164 
Ye şkur (Ruhm oğ lu), 9 
el-Ye şkuri, Ebu Cilde, 58 
Yetur (İsmail oğ lu), 2 
el-Yezeni, Mersed (Abdullah o ğ lu), 88 
Yezid, İbn Fushum (Kays oğ lu), 179 
Yezid el-LeYsi (Abdullah o ğ lu), 83, 84, 

104, 195 
Yezid el-M ısrl (Ebu Habib oğ lu), 88, 141 
Yezid el-Kilâbi (Saik o ğ lu), 124 
Yezid (Rfımanoglu), 221 
Yezid (Zemea o ğ lu), 208 
Yezid (Ziyad oğ lu), 23, 183 
yılan, 119, 122 
yılancıl kuşu, 122 
yı ldızlarla ta ş lama, 128 
Yuhâbir, 27, 71 
Yuhanna, 147, 148 
Yunan (Yâfes o ğ lu), 195 
Yunanca, 148 
Yunani, Merzuban (Merzuba o ğ lu), 195 
Yunus, 44, 145 
Yunus (Habib oğ lu), 56 
Yusuf, 21, 38, 123 
Yusuf es-Sakafi, 92 

Z 

Zaide (el-Esamm oğ lu), 117 
Zaife (Hi şam k ız), 66, 67 
Zâlim (Cezime oğ lu), 62, 63 
Zarib el-Advani, 59 
Zarib (Amr o ğ lu), 75 
Zarib (Hâris oğ lu), 212 
Zat, ül-Aber, 27 
Zebine (Cuzeyme o ğ lu), 17 
Zehran (el-Haris o ğ lu), 65 
Zehran (el-Esd oğ lu), 51 
Zehran (Kâ'b o ğ lu), 51 
Zekvan (Sa'lebe o ğ lu), 66 
Zemar, 44 
Zemea (Esved o ğ lu), 185, 208 
Zemea (Kays o ğ lu), 212 
Zemzem, 68, 69, 71, 88, 89, 90, 92, 93, 

94, 109, 111 
Zerih, 131 
Zerr, 209 
zerre, 139 
Zeyd (Abdullah o ğ lu), 53, 73, 80, 124 

Zeyd (Amr oğ lu), 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 160, 223, 224 

Zeyd (Amr Zu'l-Ez'ar o ğ lu), 12 
Zeyd (Cueyye o ğ lu), 178 
Zeyd (Evsele oğ lu), 50 
Zeyd (Hâris oğ lu), 157, 158, 159 
Zeyd (Hemeysa o ğ lu), 4, 6 
Zeyd el-Hiri, 42, 45, 46 
Zeyd (Kays o ğ lu), 37 
Zeyd (Kehlan o ğ lu), 4, 5, 6, 9, 47, 50, 51, 

145 
Zeyd-i Kelbi (Hârise o ğ lu), 57 
Zeyd (Kilâb o ğ lu), 1 
Zeyd (Lebid oglu), 66 
Zeyd (Leys o ğ lu), 6, 138 
Zeydullât (Rufeyde oğ lu), 157 
Zeydu Menat (Amir o ğ lu), 67 
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Zu'l-Merve, 83 
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