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Dindarl~ k, insanlar~ n, varl~~~~hususunda görü~~birli~i içinde olduklar~ ,
fakat ayn~~zamanda uygulan~~~~konusunda farkl~~ gruplara ayr~ ld~ klar~~bir olgudur. Araplar da, di~er milletler gibi birçok dine mensup olmu~lard~ r ki,
H~ ristiyanl~ k da bunlardan birisidir. Sonra ~slam dini ortaya ç~ kt~~ve insanlarda gel-git olay~ n~~ and~ ran bir dü~ünce ak~ m~ n~ n meydana gelmesine sebep
oldu. ~nsanlar~ n dü~ünce hayat~ nda bir durumdan di~erine geçi~~ve de~i~kenlik kabiliyeti her zaman canl~l~~~n~~ korumu~sa da, bu olay kolay bir ~ekilde gerçekle~memi~tir. Hatta bu olgu, kendine has baz~~k~s~ tlamalarla kar~~la~t~~~~gibi, en az~ ndan ba~lang~ç safhas~ nda muhalefetin varl~~~n~~ da engelleyememi~tir.
Bu ara~t~ rma, Arap kökenli H~ ristiyanlar ile ~slam'~ n yay~ l~~~~aras~ ndaki
ili~kileri ö~renmeye yönelik bir çal~~mad~ r. Ayr~ca onlar~ n (H~ ristiyanlar~ n)
~slam fetih hareketine ve bu hareketin Arap Yar~ madas~, Suriye ve Irak'taki
yay~l~~~ na kar~~~göstermi~~olduklar~~ reaksiyonlar~~izlemek, bunlar~~ belirleyen
faktörleri ortaya ç~ karmak ve bu faktörlere etki yapan ~slami faaliyetin rolünü
tespit etmek amac~ n~~ ta~~maktad~ r. Konunun genel seyri, giri~te ~slam öncesi
devirlerde, ad~~ geçen bölgelerde H~ ristiyan inanc~ n~ n Araplar aras~ nda yay~l~~~ n~~ ele almay~~ gerekli k~ lm~~t~ r.
~sa (A.S.)'n~ n, insanlar~ , Allah ~~ bilmeye ça~r~s~ ndan k~sa süre sonra,1
Filistin topraklar~ nda onun inanc~ n~~ payla~an taraftarlar~ , Yahudilerin dü~Bu çal~~ma, Dr. Muhammed Dayfallah el-Batâyine taraf~ ndan yaz~ lan ve " el-Alâkat~~~
Beyne Nasârâ el-Arab ve Hareketi'l Fetl~i'l-~slami fil-Cezireti'l-Arabiyye ‘•e ~-~am ve'l-lrak " ad~~ ile
el-Müarrihu'l-Arabi dergisinin (London, 1982, S. 22) 37-112. Sahifeleri aras~ nda yer alan
makalenin tercümesidir.
Yermük Üniversitesi, ~ nsani ilimler Fakültesi ~slam Medeniyeti Tarihi Bölümü Ö~retim
Üyesi - ~rbid (Ürdün).
F~rat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi - Elaz~~.
Bkz. "~ b~ n~ 'l-~ bri. Tarihi" Muhtasari'd-Düvel", Beyrut, 1958, s. 66-70. Yazar, baz~~
dipnotlarda eserlerin cilt ye sayfa numaralar~ n~ , baz~ lar~ nda da bask~~ yeri ve tarihlerini
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manca tutumlan2 ve Roma imparatorlar~ n~ n yo~un bask~s~s gibi çok a~~r ~artlar alt~ nda onun idealini devam ettirmeye çal~~t~ lar. Bu durum ise, insanlar~n
H~ ristiyanl~~a kar~~~so~uk davranmalar~ na sebep oldu. Böylece bu dini seçen
ki~iler, gözlerden uzak kalmaya ve a~~ r~~gizlili~e büründüler4. Bu a~~ r~~bask~lar
sonucunda baz~~ H~ ristiyanlar, daha tehlikesiz bölgelere göç etmek zorunda
kald~ lar'. Görüldü~ü gibi i~te onlar, H~ ristiyanl~~~ n yay~ l~~~tarihinin bu
devresinde, buralarda, bu dinin yay~lmas~ na zemin haz~ rlam~~lard~r.
Roma imparatorlar~ n~ n, H~ ristiyanlara bask~~politikalar~, ayn~~biçimde ve
aral~ ks~z olmam~~t~r. Onlardan baz~lar~ , imparator Konstantinos'un M. 314
y~ l~ nda6 bu dini resmen kabul etmesine kadar, H~ ristiyanlara yak~ nl~ k gösterdiler'. Bu a~amadan sonra da H~ristiyanl~ k yeni bir devreye girmi~~oldu.
~sa (A.S.)'n~ n getirdi~i dinin ortaya ç~ k~~~~ile, Konstantinos'un, H~ ristiyanl~k'
kabulü aras~ndaki zaman zarf~ n~~yakla~~ k üç yüz y~l olarak tespit etmek mümkündür'. ~üphesiz ki, H~ ristiyanl~ k, bu dönemde kar~~ la~t~~~~olaylardan büyük ~ekilde etkilenmi~tir. Konstantinos, H~ ristiyanl~k ilmini ö~renmek istedi~inde, nakledilen rivâyetlere göre, bu ilmin toplam onüç makaleden meydana geldi~ini gördü°.
Roma, Konstantinos'un H~ ristiyanl~~~~seçmesinden sonra, bu inanc~~desteklemeye ba~lad~ . Hatta H~ ristiyanl~ k, zamanla Roma nüfüz ve hâkimiyetinin
göstermemi~~ve yazmalar~~ matbu gibi vermi~tir. Bunlar~~ düzelterek ilgili dipnotun sonunda
vermeye çal~~t~ k. (Çev.).
2 Bkz. ~ bn B~ trik, "et-Tarihu'l-Mecmu. alt -Tahkik ve't-Tasdik", Beyrut, 1909, s. 6.
fi't-Tarih", Beyrut, (Trz.), c. I, s. 230; el3 ~ bnu'l-~ bri, "Tarih", s. 66-79; ~ t~nu'l-Esir,
~ sfahani, "Tarihu Sini Mülüki'l-Arz ve'l-Enbiya", Leipzig, 1844, s. 65-66; Trimingham, J.
Christianity Among "The Arabs ~ n Pre ~slamie Times", London, p. 6.
4 el-Ya'kubi, "Tarihu'l-Ya'kubi", Beyrut, 1960, c. I, s. 74; Cevad Ali, "el-Mufassal fi Tarihi'lArab Kable'l-~sLâm", Ba~dat, 1976, c. VI, s. 624.
~ bn Kuteybe, el-Me'arif, (Thk: Muhammed ~smail Abdullah el-~ badi), s. 25, 277; elYa'kubi, Tarih, c. I, s. 199; el-Mes'ficli, "Murficu'z-Zeheb ve Me'adini'l-Cevher", (Thk: Muhammed Muhyeddin Abdulhamid), M~s~ r, 1966, c. I, s. 47-48; en-Niiveyri, "Nihayetü'l-Ereb fi funiini'l-Edeb", Kahire, 1347, c. IV, s. 259; Trimingham, Christianity, p. 63.
6 ~ bnu'l-~ bri, Tarih, s. 76-79.
7 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 153; ~bnu'l-~ bri, "Tarih", s. 79; Norman H. Baynes, "el-~ mbaratoriyyetii'l-Bizanuyye"-, (Trc: Hüseyn Munis-Mahmud Yusuf Zay~d), Kahire, 1957, s. 8-9.
el-~sfahani, "Tarih", s. 60-61; ~bnu'l-~bri, "Tarih", s. 65-89.
9 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 153. Ayr~ ca bk. Muhammed Ebu Zahre, "Muhadarât f~r~lNasraniyye", Kahire, 1966, s. 35-41; Mary b. Süleyman, "Ahbaru Betârikatu Kursiyyi'l-Ma~r~ k,
Rumiye el-Kubra", 1899, s. 14.
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simgelerinden birisi haline geldi. H~ ristiyan dininin yay~ lmas~ n~~ daha da art~ran bu deste~e ve imparatorlu~un sarfetmi~~oldu~u yo~un çabalara ra~men,
Roma Devleti, H~ ristiyan dü~üncesini birle~tirmeyi ba~aramam~~t~ r. Yine de
bu olay, her iki taraf aras~ ndaki diyalo~u ve bu diyalo~un taraflara sa~lad~~~~
faydalar~~ azaltmamaktad~ r. Hatta, -Konstantinos görmü~~oldu~u bir rüya neticesinde H~ ristiyanl~~~~seçti- denilmesi de onun k~ymetini azaltmazw.
imparatorlu~un durumuna gelince, büyük ihtimalle H~ ristiyanl~~~~din
olarak seçmesinden sonra Roma imparatorlu~u, kendi halklar~ na ve Fars
kültürünün yay~lmas~ na kar~~~direncini art~rm~~t~ r''. Bununla da Roma, halklar~~kendine yak~ nla~t~ rmak amac~yla d~~~ili~kiler alan~ nda ve siyasi nüfüzunt~~
geni~letmede, dü~manlar~~ ma~lup etmek maksad~yla ordular~ n~~ güçlendirmede ve ekonomisini iyile~tirmede, H~ ristiyanl~~~~bir koz olarak kullanma f~ rsat~ n~~yakalam~~ur12.
Bu durumdan sonra Roma imparatorlu~u, H~ ristiyanl~~~ n destekçisi ve
hamisi oldu. Ayr~ca yabanc~~ devletlerin yanda~~~durumundaki H~ ristiyanlar~n
problemleri ile ilgilenmek, art~ k Roma d~~~siyasetinin vazgeçilmez unsurlar~ ndan birisi haline geldi. Hatta Roma'n~ n, H~ ristiyanl~~~ , di~er yabanc~~devletlerin içi~lerine müdahalede kullanmas~~ bile engellenmemekteydi.
Örne~in, Sasani Hükümdar~~ Kisra Perviz zaman~ nda Fars-Bizans ili~kileri
çerçevesinde ilginç bir olay meydana geldi. Kisra, kaybetmi~~oldu~u taht~ n~~
geri almak için Bizans Kral~~ Maurikios'tan yard~ m istedi. Onun bu iste~i gerçekle~ince de bir fel-man ç~kararak H~ ristiyanlara iyi muamele edilmesini ve
onlara her hususta öncelik tan~ nmas~ n~~emretti'3. Ayr~ca ülkesinde onlara iki
heykel (mabed) in~a edilmesine izin verdi". Nakledilen rivyetlere göre
Maurikios, bu krala, içlerinde haç resmi bulunan iki elbise hediye etti, o da
hiç tereddüt etmeden bunlar~~ giydi, Farslar bunu görünce, onun
H~ ristiyanl~~~~seçti~ini ileri sürdüler'5.
I() Bkz. ibnu'l-~ bri, "Tarih", s. 79; en-Nüveyri, "Nihâye", c. XV, s. 273; Mary b. Süleyman,
Ahbar, s. 13.
I L Bkz. Norman H. Baynes, el-~ mbaratoriyye, s. 9.
12 Cevad Ali, el-Mufassal, s. 594-596. Ayr~ca bk. Ahmed ~ brahim e~-~erif, "Kurey~~KabiletülArab Kable'l-~slâm", "Mecelletü Külliyeti'l-Adâb set-Terbiye", Kuveyt, 1972/1392, S. 1, s. 50.
13 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I. s. 169; et-Taberi, "Tarihu'r-Rusul vel-Mülük", (Thk: Muhammed
Ebu'l-Faz1 ~ brahim), M~s~r, (Trz.), c. II, s. 175-182; el-Mes'udi, Muri~c, c. I, s. 206-209; ~ b~nfl-Esir,
el-Kamil, c. I, s. 191-192; en-Nüveyri, Nihâye, c. XV, s. 217-219; Mary b. Süleyma~~ , Ahbar, s. 56;
Butler, "The Arab Conq~~est of Egypt" Sec. ed. Oxford, pp. 55.
Il ~ bnu'l-Esir, "Tarih", c. I, s. 91; ~ bn Haldun, "Tarihu ~ bn Haldun", M~s~ r, 1971, c. II, s.
220.
15 el-Yalubi, "Tarih", c. I, s. 43.
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Bizans, H~ ristiyan dinini, kendine tabi olan halklara ve civar bölgelerin
halklar~ na etki yapmak için kulland~~~~vas~ talardan biri haline getirdi.
Araplar da bu topluluklardan birisiydi ki, bir k~sm~~ Bizans'a, di~er k~sm~~da ya
Fars Devletine ba~l~yd~~ya da bu iki devletin (Bizans ve Sasani) nüf~lz alan~n~ n d~~~nda kalm~~ t~.
Araplar, milattan önce geçim s~ k~ nt~s~~ve kendi kabileleri aras~nda meydana gelen olaylar sebebiyle Arap Yar~madas~'mn d~~~ na yarlm~~lard~ '". Tarih
ve co~rafyar ele alan kaynaklarda, özellikle de ~slam'~ n ortaya gk~~~ ndan az
önceki dönemde ya~ayan kabilelerin ve oturduklar~~bölgelerin büyük k~sm~~
zikredilmektedir. ~am'da Kuda'a'ya ba~l~~ baz~~kabileler ikâmet etmekteydi ki,
K~ nnesrin ve Haleb dolaylar~ nda yerle~en Tenül~~onlardand~ r'7. ~slam fetih
hareketinin ba~lad~~~~güne kadar Süleyh kolu da burada ikâmet ediyordu'".
Cüheyne de bunlardand~ r ve ~slam'~ n zuhuru ve Hz. Peygamberin Medine'ye
hicret etti~i zamana kadar bu kabilenin ikâmet yeri, Beli ve Cüzam kabilelerinin yak~ n~ ndaki bir çiftlik bölgesindeydit". Behra Kabilesi'nin ikamet yeri
ise, Beli Kabilesi'nin ikâmet etti~i bölgenin kuzeyinde, Yenbu'dan Akabetu
Eyle'ye kadar t~zan~yorclu2". Kelb Kabilesi'nin ikâmet bölgesi, Cahiliye devrinde Dumetü'l-Cendel, Tebük, Suriye dolaylarmdan Tayy Kabilesi'nin bulundu~u yere kadar uzan~yordu2'. Sonra Tenül~~ve Siileylf den sonra Gassân
Kabilesi de Suriye'ye yerle~ti. Bu kabilenin ikâmet yerinin Yermük, Culân,
~otatu D~ ma~k, Belka' ve Ürdün'de oldu~u zikredilmi~tir22. Cüzâm Kabilesi
de, Suriye'nin güneyinde yer alan Eyle ile Medyen, oradan Tebiik'e, oradan
da Ezrulf a uzanan Hasmi bölgesindeydi23. Tayy Kabilesi, Beni Esed
Kabilesi'nin yak~ n~ na yerle~mi~ti ve burada bulunan Ecâ ve Selma ad~ ndaki
iki da~a hâkim olmu~tu. Bu kabile mensuplar~, ~slam fetihlerinin yap~ ld~~~~

et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 43; el-~sfahani, "Tarih", s. 86.
~ bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 278-279; el-Mes'udi, "Murüc", c. I, s. 365-366; ~ bn
Abdirabbih, "el-~ kdu'l-Fericl", (Thk: Ahmed Emin-Ahmed ez-Zeyn el-Ebyâri), Kahire, (Trz.), c.
17

II, s. 371-374.
18 el-Belazuri, "Fütühu'l-Buldan", (Thk: Abdullah Enis et-Tabbâ'-Ömer Enis et-Tabbâ'),
M~s~ r, 1957, s. 150-151; el-Kalkasandi, "Subhu'l-A'sa fi S~ na'ati'l-~nsâ", M~s~r, (Trz.), c. I, s. 318.
19 el-Bekri, "M~l'cem~l mâ ~sta'cem Juin Esmai'l-Bilâd vel-Mevazi", (Thk: Mustafa es-Sakka),
M~s~r, 1945, c. I, s. 50.
2() el-Kalkasancli, "Subh", c. I, s. 317.
21 el-Bekri, "Mu'cem", c. I, s. 50; el-Kalkasandi, "Subh", c. I, s. 316.
22 el-Mes'udi, "Murüc", c. I, s. 367; el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 205-207.
23 el-He~nclani, "S~fatu Cezireti'l-Arab", M~s~ r, (Trz.), s. 129.
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zamana kadar bu bölgede ya~ad~ lar, bu tarihten sonra da buradan ayr~ld~lar2 '. Baz~~ Araplar da Rakka ~ehrine yerle~tiler25.
Araplar Irak'a da yay~lm~~lard~ , onlardan Eyâd Kabilesi el-Cezire topraklar~~ile Basra topraklar~~ aras~ nda yer alan ~rak Sevad'~ na yerle~mi~ti'''. Sonra
baz~lar~~ buradan ayr~larak F~ rat Ceziresi'ne, di~erleri de Suriye'ye geçti".
Rabia'ya ba~l~~ kabilelerden olan Bekr, Anze ve Zubey'a Kabileleri, Ta~lib
Kabilesi'ni ma~lup ettikten sonra Yemâme'den ba~layarak ~rak Sevad~'mn etraf~ na, oradan da Eyle ve Hit'e kadar uzanan bölgeye yay~lm~~lard128. Hire
~ehri, Temim, Tayy, Gassân, ~bâd ve di~er kabilelerin kar~~~ m~ ndan meydana
gelen Araplar ~~ bar~ nd~ r~ yordu2". Tenûh da Enbar bölgesinden ayr~ larak
Hire'ye yerle~ti. Onlarla Lahmiler ve Farslar aras~ nda sava~lar ç~ km~~t~. Bu
sebeple Tenûll'a ba~l~~bir topluluk buradan ayr~larak Suriye'ye geçti30. Rabia
ve Mudar Kabilelerine mensup baz~~ Arap topluluklar~~ da F~ rat ve Dicle aras~ nda yer alan el-Cezire bölgesine yerle~ tiler ve burada yurtlara ve meralara
sahip oldular3'. Y~ne Yemen, Rabia ve Mudar Kabilelerine ba~l~~baz~~kitleler
Suriye bölgesine yarld~lar32. ~rak, Suriye ve Yemen Ovas~'nda bulunan bölgelerde, meralar~ ndan ve sular~ ndan yararlan~ p da, Araplar~ n yerle~medi~i bir
yer kalmam~~t~33. ~~te Araplar~ n bu bölgelere yay~lmas~ ndand~ r ki, Yunanl~ lar
ve Romal~ lar, Araplar~ n ya~ad~~~~topraklar~, Arap Yar~ madas~~ ve ~am Bölgesi
(Bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin topraklar~ n~~ kaps~yor) olarak
görmü~ler ve tan~ tm~~lard~ r3 t.
~rak ve ~am m~ nt~ kalarma yay~lan Arap Kabilelerinin Bizans'la, ~ran aras~ nda yer alan bir bölgede yerle~meleri, aralar~ ndaki siyasi nüfûz ve kar~~l~ kl~~
ç~ kar sebebiyle her iki devletin de ilgisini çekiyordu35. Bu sebepten dolay~~da
21 el-Kalka~andi,

"Subh", c. I, s. 320.
"Fütüh", s. 237.
26 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 208.
27 ~bn Kl~ teybe, "e~-Sir ve'~-~u'ara", (Thk: Ahmed Muhammed ~akir), M~s~r, 1966, s. 199200; el-~sfahani, "Tarih", s. 85-86.
28 el-Bekri, "Mu'cem", s. 85-86.
29 Ebu Ubeyd, "Kitabu'l-Emval", (Thk: Muhammed Halil Heras), M~s~ r, (Trz.), s. 39.
3(1 et-Taberi, "Tarih", s. 42.
31 el-~stahri, "el-Mesâlik ve'l-Memâlik", (Thk: Muhammed Gabir Abdul'al el-Hüseyn), M~s~ r,
1961, s. 20; ~ bn Havkal, "Kitâbu Suretil-Arz", Beyrut, (Trz.), s. 29.
32 el-~stahri, "el-Mesalik", s. 26; ~ bn Havkal, "Kitab", s. 29.
33 ~ bn Havkal, "Kitab", s. 41.
31 Cevad Ali, "el-Mtifassal", c. I, s. 21.
35 Irfan Kawar, "The Arab kingdom of Ghassan", Tl~e Muslim World. 1956, Vol. 46, pp.
202.
25 el-Belazuri,
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ad~~geçen devletler, di~er kabileler üzerindeki otoritelerini tan~ mak ve y~ll~ k
baz~~ maddi yard~ mlar kar~~l~~~ nda baz~~ kabileleri müttefik ilan edip, s~ n~ rlar~~
ve korunmas~~ güç olan bölgeleri korumak ve ba~ ka kabilelerin buralara yapm~~~olduklar~~sald~ r~ lar~~püskürtmek maksad~yla onlara yetki vermeye ba~lad~lar. Bizans ve Sasani Devleti'nin, bu kabilelere kar~~~tutum ve davran~~lar~ ,
onlar~ n siyasi, dini ve ekonomik durumlar~ n~~ büyük bir ihtimalle etkilemi~tir.
Hatta bu etkinin baz~~ uzant~lar~ n~, daha sonra bu kabilelerle ~slam Devleti ve
~slam'~ n yarl~~~hareketi aras~ ndaki ili~kilerin yap~s~ nda görmemiz mümkündür:4".
Islam'~ n ortaya ç~ k~~~ na yak~ n bir dönemde Lahmiler Irak'ta Farslarla,
Gassâniler de Suriye ve civarlar~ nda Bizans'la ittifak olu~turmu~lard137.
~bn Habib'in, el-Muhabber adl~~eserinde konuyla ilgili zekretti~i bir rivâyet, yukar~da belirtilen müttefikler aras~ ndaki ili~kilerin baz~~ yönlerini ve hedeflerini anlatm~~~olsa gerektir. ~bn Habib burada: "Gassân Kabilesi, Süleyh
Kabilesini ma~lup edince, Bizans hükümdar~ , Gassânilerin Farslarla yak~n
ili~kiler kuraca~~ndan korktu ve onlara ~öyle bir mektup yazd~: "Ben sizleri
Süleyh Kabilesinin bulundu~u konuma getiriyorum". Ayr~ ca kendisiyle onlar
aras~ nda imzalanacak ~u anla~may~~ yazd~: "Araplardan size herhangi bir tehlike gelirse k~ rkbin Bizans askeriyle sizi desteklerim. Araplardan bize yönelik
bir tehlike söz konusu olursa, siz de bize yirmi bin askerle destek olacaks~ n~z.
Buna mukabil, bizimle ~ ranl~lar aras~ ndaki meselelere kar~~mayacaks~ n~z"
~eklinde bilgi verir. Rivâyetin devam~ nda onlar da bu anla~may~~ kabul ettiler
ve iki taraf aras~ nda baz~~ yar~~malar gerçekle~tirildi denilmektedir38.
Anlat~lan yard~ m hacmindeki abarn aç~ kça görülmektedir. ~ki taraf aras~ nda bir anla~ma yap~lm~~~olsun veya olmas~ n, nakledilen haber, aralar~ nda
imzalanan anla~man~ n hedeflerini yans~ tmaktad~ r. Gassânilerden, Bizansla
~ ranl~ lar aras~ na girmemelerini istemeye gelince, bununla Bizans'a kar~~~
~ranl~ lardan yana taraf olmak kastediliyorsa, bu do~rudur. Yok e~er bununla
tarafs~z kalmalar~~ kastediliyorsa, bu olay, Gassânilerin ~ ranl~ lar'a kar~~,
Bizans'~ n yan~ nda yer almalar~ n~~ gösteren tarihi gerçeklere ters dü~mektedir.
Philip Mayerson'un belirtti~ine göre Bizans imparatoru Justinianos (m.
527-565), el-Hâris el-Gassâni'yi müttefiki yapt~~ ve bu ~ahs~ n bütün Arap
31; C,evad

Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 4-42, 601-604.
"Tarih", c. II, s. 149; "Trimingham", Christianity, p. 180.
38 ~ bn Habib, "el-Muhabber", (Thk: Eliza Lichtenstater), Haydarabad, 1942, s. 371.
37 et-Taberi,
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Kabileleri üzerine kabul ettirece~i otoritesini tan~ d~ . Justinianos,
Gassânilerin, ~ranl~lar~ n müttefikleri yapt~klar~~ ve Bizans s~ n~rlar~ na ba~ar~l~~
bask~ nlar düzenlettikleri Lahmilerle e~it duruma gelmeleri için bu yola ba~vurdu. Bundan ba~ka Justinianos, sava~~tekni~ini iyi bilen bir dü~mana kar~~~
s~ n~ rlar~~ savunmak için Araplar~~sava~ta kullanma siyasetinin askeri ve ekonomik yönden pratik ve sonuç verici bir çözüm olaca~~n~~ kavr~yordu".
Bizans'~ n, Gassânileri, di~er Arap kabilelerine kar~~~desteklemesi kar~~s~nda et-Taberi, tarihle ilgili eserinde40, ~ranhlar~ n, ~am topraklar~ n~~ve kendilerine yak~ n ili~kide bulunmayan Araplar~ n yurtlar~m ele geçirmek maksad~yla Lahmi emirinin emrine iki bölük asker verdiklerini ve bu bölüklerin
ed-Duser ve e~-~ehba diye adland~ r~ld~ klar~n~~ zikretmektedir. ~bn Abdirabbih
ise el-~ kdu'l-Ferid" adl~~ eserinde, ad~~ geçen iki bölü~e es-Sanki' ve el-Vezâi'
~eklinde an~lan iki bölük daha eklemektedir.
Lahmilerle, ~ranl~lar ve Gassânilerle, Bizans aras~ ndaki köklü ili~kiler, bu
kabilelerin siyasi hayat~ nda yeni bir sayfa açm~~~oldu. Tabii ki, bu ili~kilerde
her iki Arap Emirli~i'nin de Bizans'a ve ~ranl~ lara ba~~ml~l~~~~söz konusudur'''. Bu durum, ayn~~ zamanda iki emirli~in kendi aralar~ ndaki kar~~l~ kl~~ ili~kileri ve bu ili~kilerin, Bizans ile ~ranl~lar aras~ nda sava~~ve bar~~~~eklinde devam eden durumdan etkilenmesini de kaps~ yordu. Hatta bu durum
Lahmilerle, Gassânilerin di~er Arap Kabilelerini kendi hâkimiyetleri alt~ na
alma çabalar~ n~~da içine al~yordu. Elbette ki, bu çabalar, içiçe bulunan iki daire ~eklinde yürütülüyordu. Bunlardan birincisi Lahmilerle Gassânilerin ç~kar ve nüfüzlarm~~ temsil ediyor, bunu içine alan di~er ikincisi de ayr~~ ayr~~
~ranl~larla, Bizans'~ n ç~ kar ve nüfüzlar~m gözetmekteydi.
39 Bkz. Philip Mayerson, "The First Muslim Attacks on Southern Palestine" " A.D. 633-634".
1964, pp. 188-189.
et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 67; el-~sfahani, "Tarih", s. 88.
41 ~ bn Abdirrabbih, "el-~ kd", e. Il, s. 234. ~ bn Abdirabbih, "el-~ kdu'l-Ferid" adl~~eserinde esSanai. kavram~ n~, en-Nu'man'a kat~ lan Araplar olarak tan~ mlarken, el-Vezâi' kavram~ n~n daHire'de, en-Nu'man'~ n yan~ nda ikamet eden Araplar için kullan~ ld~~~ n~~ ifade etmektedir. (Bkz.
~ bn Abdirrabbili, el-~ kd, c. Il, s. 234). El-Meydani'nin, "Mecma'u'l-Emsal" adl~~eserinde, es-Sanâi'
için ~öyle denmektedir: Salebe'rlin iki o~lu Bener Kays ve Ben() Temimul-Lat demektir. Onlar
kral~ n has adamlar~ ndand~ lar ve kap~s~ n~~ hiç bo~~b~ rakmazlard~ . El-Vezai' ise, Fars
hükümdar~ n~n, Arap emirlerini korumak maksad~yla Hire'de yerle~tirmi~~oldu~u bin ki~iden
olu~an Fars birli~idir. Bu birlik, bir y~l boyunca bu görevi sürdürdükten sonra memleketine
döner, yerine yine bin ki~iden meydana gelen yeni bir birlik gelirdi. Bkz. el-Meydani, Mecma'u'lEmsal, Kahire, 1342, c. I, s. 124.
42 R.N. Frye: "The Cambridge History of Iran", Vol. 4, pp. 2.
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Buna ra~men ad~~geçen iki emirli~in gücünü ve otoritesini fazlaca büyütmememiz gerekir. Ba~~ml~l~ldan yan~nda, tabi olman~n devaml~l~~~~ve bekas~~her zaman metbu'un (tâbi olunan) insiyatif~ne ba~l~d~r. Bu iki emirli~in yetkileri, merkezi hükümetin tayin etmi~~oldu~u idarecinin yetkilerine
ba~l~yd144. Bunlar~n yan~nda, ~ranl~larla, Bizansl~lar~n, kendi bölgelerinde
sald~r~larda bulunan dü~man kuvvetlerini püskürtmek için kulland~klan baz~~
karakollar ve müstahkem ~ehirler de bulunmaktayd~45. ~bn Havkal ve el~stahri, Araplar~n bu bölgedeki durumunun, Arap kabilelerinin buradaki iki
büyük devletin tâbiiyetinde olmalar~~ve dinlerinden etkilenmeleri sebebiyle,
~ranl~larla Bizanshlara ba~~ml~l~ktan ibaret oldu~unu söylemektedirler.
~bnu'l-Esir47 ise, bu konuda ~öyle der: Gassâniler, Hire emirleri ve
Araplar, ~ahsi ve milli bak~mdan bir kar~~~toprakta bile ba~~ms~z de~illerdi.
Arap Yar~madas~, özellikle de stratejik bölgeler sonunda iki büyük devletin ilgi oda~~~haline geldi. Böylece Yemen bu iki devletin nüfüzlanmn çak~~mas~~neticesinde büyük çalkant~lara maruz kald~~ve topraklar~nda ba~kalar~na
ba~~ml~~siyasi idareler kuruldu. Buradaki çalkant~lann tesiri Hicaz bölgesine
de s~çrad~. Neticede Habe~istanl~~Ebrehe Mekke'yi ele geçirmek istedi, fakat
bunda ba~ar~l~~olamad~. Bizans, Mekke'yi hâkimiyeti alan~na sokmak istedi. O
da bunu ba~ararnad~. Bizans'~n, Mekke'yi kendi mihverine almak istedi~ini
gören baz~~kan~ tlar bulunmaktad~r. ~bn Kuteybe, el-Me'arif48 adl~~eserinde
Huzâahlann bu dönemde Kâbe'yi idare ettiklerini ve bu esnada putlar~~buraya yerle~tirdiklerini, sonra Kusay'm Mekke'yi ele geçirerek onlarla sava~t~~~n~~ve bu sava~ta Bizans hükümdar~~Kayser'in ona destek sa~lad~~~n~~nakletmektedir. ~bn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye49 adl~~eserinde el-Amidi'den
nakletti~i ve ~a~~rt~c~~haber olarak nitelendirdi~i bir rivâyeti kaydetmektedir.
Bu rivâyetin özeti ~öyledir: Osman b. el-Huveyris H~ristiyanl~~~~seçti ve kendi
kavrni olan Kurey~'e kar~~~Kayser'den yard~m istedi. Bu durum üzerine
Kayser ~am'daki Araplar~n meliki ~bn Cüfne'ye bir emir vererek Kurey~le sava~mak için bir ordu haz~rlamas~n~~talep etti. Fakat bu hamle gerçekle~e13 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 604.
41 Nöldeke,

"Umerâu Gassân", (Trc: Bendli Cevzi-Kostantin Zurayk), Beyrut, 1933, s. 16.
"el-Allbaru't-Tivar, Kahire, (Trz.), s. 117; ~bn Rilste, "el-ATâku'n-Nefise",
Leiden, 1891, c. VII, s. 108.
~bn Havkal, "Kitab", s. 29; el-~stahri, "el-Mesâlik", s. 50.
47 ~bnu'l-Esir, "el-Kamil", c. I, s. 303.
48 ibn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 279.
~bn Kesir, "el-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih", M~s~r, 1932, c. ~~. s. 243.
45 ed-Dineveri,
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medi. Zira bedeviler, Mekke'nin azametini ve Allah'~n, fil ordusunu nas~l cezaland~ rd~~~ n~~gördüklerinden, ~bn Cüfne'yi böyle bir i~e kalk~~maktan menettiler.
E~er bu haber do~ruysa, bu hâdise el-Bekri'nin" i~aret etti~i gibi
Ebrehe'nin Mekke'yi ele geçirmek için ba~latm~~~oldu~u ba~ar~s~z muhasaradan sonra meydana gelmi~ tir. Bir habere göre en-Numan b. el-Hâris elGassâni Vâdi'l-Kura ve orada ya~ayan insanlar üzerine bir sald~ r~~düzenlemek
istemi~~ve bunun için de haz~ rl~klar yapm~~t~r. Fakat Zübyân O~ullar'~ndan
bir ~ah~s onu, bu konuda uyarm~~t~. Bu haber, ~bn Kesir taraf~ndan nakledilen habere t~pat~p uymaktad~r. Her ne ise, gerçek odur ki, Hicaz Bölgesi, ad~~
geçen iki devletten hiç birinin nüfûzuna tâbi olmam~~t~ rm. Buna ra~men taraflar aras~ nda özellikle de ticari konular~~kapsaya~~~baz~~ili~kiler sürdürülmekteydi.
~~te kom~uluk zorunluluklar~ n~ n ve problemlerinin yap~s~ nda büyük rol
oynad~~~~bu siyasi ortamda, dini dü~ünceler, ba~~ml~~ durumdaki müttefikler
ve kom~ular aras~nda yay~l~yordu. Bu ak~mlar genellikle güçlüden zay~fa
do~ru yönelmekteydi. Ticaret ve misyonerlikte -daha ziyade H~ ristiyanl~k için
geçerlidir- bu dü~üncelerin Arap Kabileleri aras~ nda yay~lmas~n~~sa~layan di~er faktörlerdi.
Arap kabileleri -bir dine intibaklarm~~gösteren özelliklerin büyük k~sm~ n~~
ölçü olarak de~erlendirirsek-putperestli~i seçmi~lerdi. Sonra aralar~ nda
H~ ristiyanla~ma belirtileri görülmeye ba~lad~. Böylece s~ ras~yla Tenûh, Süleyh
ve Gassân Kabileleri Bizans'~n hâkimiyeti alt~nda bulunan ~am'a yerle~tiler ve
H~ ristiyan oldular". Eyâd, Bekr ve Ta~lib kabileleri de Sindad da bulunan
Zal-Ka'bât putuna tap~yorlard~53. Eyâd kabilesinden bir topluluk ~am'a gideTa~lib Kabilesi, el-Cezire bölgesine yerle~erek
rek orada H~ ristiyanl~~~~
burada H~ristiyanla~t~55. Bu s~ rada Fels ad~ nda bir puta tapan Tayy Kabilesi de
H~ ristiyanl~~~~kabul etti5". Arkas~ ndan Mezhiç, Behra', Lahm, Cüzam, Beli"
r;<) el-Bekri, Mu'cem, s. 50.
51 Ahmed ~ brahim e~-~erif,

Kurey~, s. 35.
~ bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 278-279; el-Mes'udi, "Mudic", c. I, s. 365-366.
53 ~ bn Hi~am, "es-Siretü'n-Nebeviyye", (Thk: Mustafa es-Sakka ve arkada~lar~ ), Beyrut, 1971,
c. I, s. 79-81; Trimingham, Christianity, p. 118-122.
5 el-Bekri, "Mu'cem", c. I, s. 75-76.
55 ~ lmi Havkal, "Kitab", s. 29; el-~stahri, "el-Mesâlik", s. 20.
51' ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. I, s. 89; ~bnu'l-Kelbi, "Kitabu'l-Esnâm", (Thk: Ahmed Zeki Pa~a),
Kahire, 1924, s. 61.
57 el-Ya'kubl, "Tarih", c. I, s. 257.
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ve Vedd58 ad~nda bir puta tapan Kelb Kabilesinin büyük bir k~sm~~H~ristiyan
dinine girdiler'''. Y~ne bu esnada Dumetül-Cenderde ikamet eden Ükeydir
kabilesi de H~ristiyanl~~~~seçmi~ti60. Irak'ta Sasanilerin hakimiyeti alt~nda bulunan Arap kabilelerine mensup baz~~Araplar, Bizans'~n, kendi ç~karlar~n~~
gözetmek maksad~yla" destekledi~i ki~isel ve resmi misyonerlik faaliyetler62
ve Bizans ile Sasani Devleti aras~nda yürütülen ticari hareket63 neticesinde
H~ristiyanl~~~~kabul ettiler. Hire'de de H~ristiyanl~k görülmeye ba~lad~~ve burada Allah'~n kullar~~anlam~na gelen ibâd kelimesinin kullan~m~~yaygmla~t~".
H~ristiyanl~k, Arap Yar~madas~'nda da yay~ld~. Bunun sonucunda Bekr b.
Vâil ve Abdulkays kabilelerinden bir çok ki~i H~ristiyan oldu". Yemen'de
Necrân bölgesinde ya~ayan el-Haris b. Ka'b o~ullar~~gibi baz~~Necranl~lar da
H~ristiyanl~~~~seçtiler60. Bu arada Kurey~~Kabilesine mensup birkaç ki~i de
ayn~~dine girdi"'.
H~ristiyanl~~a dönü~teki bu geli~meye ra~men, di~er kabilelerde ~irk ve
puta tapma gelene~i devam etti. Görünen odur ki, H~ristiyanl~k, Arap kabileleri aras~nda ayn~~derecede yarlmam~~ur. Bu geli~menin seyri, ~am'da
~rak'tan, Arap Yar~madas~'n~n etrafinda, bu bölgenin iç lus~mlar~ndan, Bizans
ve Sasani topraklar~na yak~n kritik ve i~lek bölgelerde, di~erlerinden daha
h~zl~~olmu~tur. Hatta Arap kabilelerindeki H~ristiyanla~ma olay~, Bizans'~n siyasi nüfûzunun çizgisi ile parelellik gösterir görünümdedir. el-Yakubi, ~bn
Havkal ve el-~stahri,68 bu konuya temas etmi~lerdir. Fakat bu geli~me hiçbir
Hi~am, "es-Sire", c. I, s. 80.
~bn Hazm, "Cemheretil Ensâbil-Arab", (Thk: Abdussellâm Muhammed Hariln), M~s~r,
1981, s. 491.
e~-~afil, "Kitabu'l-üm, Kahire", 1968, c. IV, s. 96; ~bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 169.
61 el-Mes'udi, "Murt~c", c. I, s. 235.
112 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 627, c. III, s. 533, c. IV, s. 171, c. VI, s. 533; ~srail
Welfonson, "Tarihu'l-Yah~ld tl Bilâdi'l-Arab fil-Cahiliyye ve Sad~-~'l-~slam', Kahire, 1927, s. 41.
63 Selmanu'l-Farisi hakk~ndaki haber için bkz. ~bn Hi~am, es-Sire, c. I, s. 229-232.
64 el-Bekri, "Mu'cem", c. I, s. 23-24. ~bnu'l-~bri, "Tarihu Muhtasan'd-Dilvel" adl~~eserinde
~unu nakleder: " el-~bad, çe~itli kabilelerden koparak biraraya toplanan ve Hire d~~~nda
kendilerine ihti~amh evler yapan Arap H~ristiyanlar~ndan bir topluluktur. Onlar bu ismi, kelime
olarak sadece Yaratan'a izâfet edilebildi~i için kullanrn~~lard~r ". Bkz. ibnu'l-~bri, Tarih, s. 144.
65 ~bn Hazm, "Cemhere", s. 491.
66 e~-~afil, "Kitab", c. IV, s. 95; el-I3elazuri, "Ff~ ti~ h", s. 90-91; ~bn Sa'd, "et-Tabakâtu'lKubra", Leiden, 1325, c. I, s. 339; el-~sfahani, 'Tarih", s. 113.
67 ~bn Hi~am, "es-Sire", s. 238-247.
68 ~bn Mutahhar el-Makdisi, "el-Bed' ve't-Tarih", Paris, 1916, c. IV, s. 31.
09 el-Ya'kubi, 'Tarih", c. I, s. 254; ~bn Havkal, "Kitab", s. 29; el-~stahri, "el-Mesâlik", s. 20.
58 ~bn
59
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zaman süreklilik ve bütünlük arz etmemi~tir. Zira bu geli~mede, di~er baz~~
sebep ve ~artlar neticesinde ortaya ç~kan istisnalar da rol oynam~~ur.
Siyasi ortam~n tesiri, Arap Kabilelerinin dini durumundan kayarak ekonomik kaynaklara yöneldi. Bilindi~i gibi Bizans ve Sasani Devletleri, Arap
kabilelerinin büyüyüp geli~mesinden ve bu kabilelerin askeri faaliyetlerinden
rahats~z oluyorlard~. Zaten ad~~ geçen iki devletin, bu dü~manca faaliyeti
frenlemesi ve kendi lehlerine çevirmesi de, Lahmi ve Gassani Emirliklerinin
kurulmas~n~n sebeplerinden birini te~kil eder. Bunun sonucunda da her iki
emirlik te, iki devlet (Bizans ve Sasani) aras~nda yer alan bölgedeki Arap
Kabilelerine, otoritelerini kabul ettirdiler, ayn~~m~nukada ticaret kervanlar~n~n geçi~lerini teminat alt~na ald~lar", kabilelerin bu ticaret kervanlar~ndan
fazla vergi almalar~n~~engellediler ve onlara ve ~ehirlerde ya~ayan insanlara
eziyet etmelerini durdurdular". Görülüyor ki, Gassanilerle Lahmiler, zarar
vermek maksad~ yla bazen bu kabilelerden bir miktar para topluyorlar" ve
baz~~meralar~~kendi hayvanlanna tahsis ederek, ba~kalar~n~~da ancak kendilerinden izin almalar~~neticesinde buralardan yararlanabileceklerine milsade
ediyorlard~".
Bu görevlerin yerine getirilmesi, genellikle bu emirlilder ile kabileler ve
bir emirlik ile di~eri aras~nda sava~lar~n meydana gelmesine sebep oluyordu".
Arap Emirlikleri, tabi olduklar~~devletten maddi destek al~yorlard~". Bu
emirlikler, maddi kaynak elde etmek için herhangi bir kabilenin veya emirli~in üzerine bask~n düzenlemeyi me~ru bir davran~~~olarak telakki ediyorlard~". Onlar bunu, sald~r~ ya maruz kalan kabilelerden temin ettikleri gibi,
baslunlara kat~lan askerlere da~~tmak bahanesiyle tabi olduklar~~devletten de
al~yorlard~. Baz~~kabileler de ganimet toplamak için sava~lara kaullyordu".
70 R.N. Frye, "The Cambridge History of Iran", Vol. 4, pp. 2.
71 et-Taberi, "Tarih", s. 169; Cevad Ali, "el-Mufassal",

c. II, s. 605-606; el-Bicâvi ve
arkada~lar~ , "Eyyâmu'l-Arab fil-Cahiliyye", Kahire, (Trz.), s. 2-3.
72 el-isfahani, "Tarih", s. 84435; ~bnu'l-Esir, "el-Kamil", c. I, s. 305.
73 Nöldeke, "Umera", s. 41.
74 ibnu'l-Esir, "el-Kamil", c. II, s. 334-335; "el-Kalka~andi", Subh, c. 1, s. 391; el-~sfahani,
"Tarih", s. 90-92; ~bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 284-285.
75 et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 95-96; Noldeke, Umera', s. 25; Cevad Ali, el-Mufassal, c.I1, s. 3.
76 Nöldeke, Umera', s. 25.
77 el-Bekri, Mu'cem, c. I, s. 70-71.
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Görülüyor ki, devletin, kendine tâbi olan emirli~e verdi~i bu parasal
yard~ mlar, emirli~in iktisadi geliri yönünden önemli bir maddi kaynak te~kil
ediyordu ve ba~~ml~~ oldu~u devlet ile olan ili~kilerinde de büyük rol oynuyordu. Hatta bu devlet, kendine tâbi olan emirli~in en ufak bir kusuru söz
konusu oldu~unda, bu yard~mlar~, k~l~ç gibi, emirli~in üzerine musallat ediyordu. ~üphesiz ki, bu parasal yard~ mlar, emirli~i, tâbi olunan devlete ba~layan güçlü etkenlerden biriydi ve onu, zor günlerinde yan~ nda durmaya zorluyordu. Bunun kar~~l~~~ nda tabi olan emirli~e, yard~ m~ n kesilmesi ve ödemede kusur görülmesi de iki taraf aras~ ndaki ili~kilerin bozulmas~ n~~gerektirecek sebeplerdendi78.
Yukar~daki bilgilerden, bir emirlik ile di~eri ve ayn~~zamanda bunlarla,
tâbi olduklar~~ devletler aras~ ndaki ili~kilerde, Lahmilerde iktidar ve maddi
güç, Gassânilerde de iktidar, maddi güç ve dinin temel unsur te~kil etti~ini
görüyoruz.
Herhangi bir güce ba~~ ml~~ olan kabilelerin durumuna gelince, onlar,
kendi aralar~ ndaki bir gelene~e göre -tâbi olunan emirlik, bu kabileleri birarada tutabildi~i ve onlar~~askeri hamlelerde organize edebildi~i sürece ~u
veya bu emirli~in himayesine giriyorlard~ . Bu kabileler güçlü bir duruma
geldiklerini veya tâbi olduklar~~ emirli~in zay~f dü~tü~ünü hissettikleri an, ona
kar~~~dü~manca tutum sergilemeye kalk~~~yorlard~.
Burada ~una de~inmek gerekir ki, ~am s~ n~ rlar~~içinde yerle~erek burada
ziraatle7" u~ra~an ve medeniyet aç~s~ ndan di~erlerinden daha ileride olan
Tenül~~gibi baz~~Arap Kabilelerinin, direkt olarak Gassâniler Emirli~i'nin
otoritesi alt~ nda olmad~~~~görülmektedir". Bu gibi istisnalar~~ve bir emirlik
ile ona tâbi olal~~kabileler aras~ nda meydana gelen ayr~ l~ k durumlar~n~~ bir
yana b~ rak~ rsak, iki taraf aras~ ndaki ili~kiler, genellikle bir emirlik ve ona tabi
olan kabileler ile tâbi olunan devletler aras~ ndaki ili~kiler ~eklindeydi.
Görülen odur ki, iki taraf aras~ ndaki ili~kilerin dayand~~~~temeller, bu ili~kilere ay~n derecede etki yapmaktayd~ . Bunlar aras~ nda yer alan din faktörü ise,
zikredilen faktörlerin sonuncusu olarak görülmektedir.
78 Cevad

Ali, "el-Mufassal", c. Il, s. 631, 643; Nöldeke, Umera', s. 31-32. Ayr~ca bk. Philip

Maye~son, "The First Muslim Attacks on Southern Palestine". (A.D. 633-634) Vol. 95, 1964, pp.
158.
78 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 38.
Nöldeke, "Umera", s. 44; R. Beli. "The Origin of Islam in its Chridtian Environment".
Tl~e G~~~~ i~~g lectures Edinburgh Universsity 1928 Frant Cass and Co. Ltd 1968, pp. 22-23.
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Farslar~n hâkimiyeti alt~ ndaki topraklar~ n çok yak~ n~ nda yer alan bölgeye
yay~lan Arap Kabilelerine mensup baz~~ insanlar H~ ristiyanl~k.' seçmi~lerdi.
Onlar, Farslarla olan ili~kilerinde karde~leri putperest Araplar~ n ya~ad~ klar~ n~~
ya~ad~lar. Rivâyet edilir ki, Havze b. Ali el-Hanefi bir H~ ristiyand~~ ve Farslarla
çok yak~ n ili~ki içerisindeydi. Kisra ona taç giydirmi~~ve Beni Temim
Kabilesini bertaraf etmek maksad~yla her iki tarafta bir pakt kurmu~lard~"'.
Yine bir rivâyete göre el Münzir b. Sâvi H~ ristiyanl~k' seçmi~ti ve Farslar ad~ na
Bahreyn Valisi olarak görev yap~ yordu82. Ayn~~ zamanda H~ ristiyan bir Arap
toplulu~u olan el-~bad'Iar Hire'de ikamet ediyorlard~~ve Farslar, onlar~, kendileri ile Araplar aras~ ndaki yaz~~malar için tercüman olarak görevlendirmi~lerdi83. Ayn~~ zamanda Lahmiler de putperest bir topluluktu ve idareciler olarak Farslar için çal~~~yorlarch8
Burada bu ili~kileri yorumlarken, Farslar~n hâkimiyeti alt~ ndaki Arap kökenli H~ristiyanlar~ n büyük bir bölümünün, Bizans'~ n resmi mezhebine kar~~~
olan (Nasturi) mezhebinin yanda~lar~~ oldu~unu söylemek mümkün de~ilBizans'~n, s~ n~ rlar~~ d~~~nda uygulad~~~~siyaset, mezhebi ne olursa olsun
H~ ristiyanl~k' desteklemeye yönelikti. Hatta Bizans imparatoru, hâkimiyeti alt~nda bulunan bütün topraklarda kendini H~ ristiyanl~~~n bir numaral~~ hâmisi
olarak görüyordu". Ayr~ca görülüyorki, Farslar~ n hâkimiyeti alt~ ndaki Arap
kökenli H~ ristiyanlar, birbirleri ile olan ili~kilerinde kabile te~ekkülü çerçevesinde ya~am~~lar ve çevreyi asla a~mam~~lard~ r. Hatta Benü Ta~lib gibi
H~ ristiyan kabileler, di~er Arap kabilelerine kar~~~bask~ nlar düzenledikleri
gibi, din faktörüne ba~l~~ kalmadan Gassânilere kar~~~Lahmilerin yan~ nda sava~a da kat~lm~~lard~ r87.
Bizans'~ n hâkimiyeti alt~ nda bul~man Arap kökenli H~ ristiyanlar
-kendileri ile Bizansl~lar~~H~ ristiyanl~ k kayna~urd~~~~halde- kabile sistemi çerçevesinde ya~amaya devam ettiler. Onlar~ n, Lahmilerle olan sava~lar~~
-genellikle Bizans-Sasani ili~kileri mil~verinde döndü~ü halde- kabile taassubuna dayan~yordu ve bu sava~~ n ç~ kmas~ nda kabile lehine öç al~nak ve kabilenin ç~ karlar~ n~~ savunmak gibi sebepler k~~k~ rt~c~~ amil olarak rol oynuyordu.
81 et-Taberi,

"Tarih". c. II. s. 169.
el-Belazuri, "Fütt-th", s. 89.
83 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. III, s. 171.
81 R. Beli, "The Origin of Islam", pp. 26-27.
~ bit Haldun, "Tarih", c. II, s. 216.
Esed Rüstem, "er-Riun ve Stlâtihim bil-Arab", Beyrut, 1955, c. I, s. 168.
87 Philip Hitti, "Tarihu'l-Arab el-Mutavval", Beyrut, 1965, c. I, s. 31.
Belleten C. LXIII, 56
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Bizans ile Farslar aras~ nda sava~~olmamas~ na ra~men bu kesimler aras~ nda
çarp~~malar meydana gelebiliyorduss. Yukar~daki bilgiler, baz~lar~~taraf~ndan
ileri sürülen Justinianos ve kendisinden sonra iktidara gelen halefieri dönemindeki Bizans devleti ile el-Hâris b. Cebele ve halefleri" gibi Gassâni emirleri aras~nda meydana gelen anla~mazl~ klar~n, Bizans'~n iç bünyesinde ba~~
gösteren mezhebe dayal~~bölünmelerden kaynakland~~~~dü~üncesine ters dü~ebilir. üstelik Bizans bu dönemde Ortadoks mezhebini kendine resmi mezhep olarak seçmi~ti". Ayn~~zamanda kendi vatanda~lar~n~~ resmi kilisenin
bünyesine çekmeyegt, di~er mezheplere kar~~~da kaba kuvvet kullanarak
mensuplar~ n~~sindirmeye çal~~~yordu. Buna mukabil Gassân Emirleri, monofizit mezhebinin yanda~lanyd~lar92. Bu esnada onlar~n ilgi ve alakalar~~neticesinde baz~~dini gruplar faâliyet halindeydi. Ayr~ca bu emirler, devlet taraf~ ndan uygulanan bask~ lara maruz kalan ad~~geçen mezhep taraftarlar~n~~korumaya çal~~~yorlard~. Bu davran~~~ise, söz konusu emirlerin dini duygular~n~n
sa~lam ve mezheplerine ba~l~l~ klar~ n~n kuvvetli oldu~unu ve her ~eye ra~men onu koruduklann~~göstermektedir.
Nöldeke, bu krizi ele al~rken Yuhanna el-Efesrnin konu hakk~ nda yazm~~~
oldu~u bilgilere dayanmaktad~ r. Yuhanna el-Efesi (M. 505-585) monofizit
mezhebine ba~l~~bir tarihçiydi. Justinianos, onu ~stanburcla bulunan monofizit yanda~lar~n~n grubuna ba~kan yapt~". Bu ~ah~s Gassân Emirli~i'nin ate~li
savunucular~ ndand194. ibnu'l-~bri de monofizit mezhebinin yanda~lar~ndand~". Bu Tarihçi de görevi gere~i, Yuhanna el-Efesrden naklediyordu.
Görülüyor ki, Bizansl~larla Gassân Emirleri aras~ ndaki mevcut anla~mazl~~~,
dini bir yoruma tabi tutmak, Yuhanna el-Efesrnin e~ilimlerine uygun dü~mekteydi. Yuhanna'n~ n, Gassân Emirlerini, monofizit mezhebinin savucular~~
ve u~runda hayatlar~ n~~feda eden ve yanda~lann~~korumaya çal~~an kimseler
olarak göstermesi, onun bu dü~ünceyi desteklemesi, yanda~lann~~ me~hur
etmesi ve onlar~~savunmaya çal~~mas~~ile ilgili olabilir. Onun bu dü~ünce sa-

Nöldeke, "Umera", s. 24-25, 81; "Trimingham", Christianity, p. 197.
il~nu'l-~bri, "Tarih", s. 87; Nöldeke, "Umera", s. 21-33.
Abdulkâdir Ahmed el-Yusuf, "el-imbaratoriyyetül-Bizanuyye", Sayda-Beyrut, (Trz.), s. 78.
91 Oman, C.W.C, "el-~ mbaratoriyyetill-Bizanuyye", (Trc: Mustafa Bedir), Beyrut, 1953, s.

88
89

82.
~ bnu'l-~ bri, "Tarih", s. 87.
New Columbia Encyclopedia" adl~~ eserde geçen John Ephesus maddesine bakma.
91 Nöldeke. Umera', Hâsiye k~sm~, s. 25, 29.
"Tarihu Muhtasari'd-Df~vel" adl~~eserinin mukaddimesine bak~ n~z.
92

93 'The
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hiplerini böyle tan~tmas~n~n ba~ka amaçlar~~da bulunmaktad~r. O, bu davran~~lar~yla, mensubu oldu~u mezhebe ba~l~~kimselerin çekmi~~oldu~u s~k~nt~lar~~ortadan kald~rmak gibi güçten de mahrum oldu~unu anlatmaya çal~~maktad~r. Son olarak da bu olay~~anlat~rken, kabahat~, monof~zit mezhebinin
kar~~ tlar~~olan Bizans Devlet adamlar~na ba~lamak ve bu s~ralarda meydana
gelen anla~mazl~klar~n sorumlulu~unu ve vebal~n~~onlara yûklemek istemektedir.
Fakat Bizans'~n, bu anla.~mazl~~a kucak açan miladi alt~nc~~yüzy~ldaki genel durumunu ele almadan, bu anla~mazl~~~~ve onu ortaya ç~karan sebepleri
kavramak mümkün de~ildir.
Justinianos (M. 527-565), berberilerin Roma topraklar~ndan kopard~klar~~yerleri almakla me~guldü ve o bu yönde büyük ba~ar~~elde etti. Onun
bu ba~ar~s~, Farslar~~korkuttu ve projesini tamamlamadan onunla çat~~maya
girmelerine sebep oldu97. Böylece Justinianos, Farslarla sava~mak ve neticesinde de M. 532 y~l~nda onlarla bar~~~anda~mas~~imzalamak zorunda kald~".
Sonra M. 542 y~l~nda Bizans, üçyüz y~ldan beri emsâli görülmemi~~bir veba
salg~n~na maruz kald~. Bu salg~n hastal~~~n neticeleri, Prokopiyos'un belirtti~ine göre Bizans.' zay~f dü~ûrmedeki etki bak~m~ndan di~er herhangi bir
amilden daha ~iddetli olmas~~hususunda ~ilpheye mahal b~rakmamaktad~r99.
Bu s~rada Farslar~n, Bizans'a kar~~~sald~r~lar~~ da ~iddetlendi. Böylece
Justinianos M. 545 y~l~nda onlarla bar~~~anda~mas~~imzalamaya mecbur
edildi. Hatta onun anla~may~~imzalamadan önce Farslara büyük miktarda alt~n verdi~i de söylenirm.
Justinianos'un, Bizans'', do~uda bulunan ~rar~~ve bat~da yer alan ~talya ve
Afrika gibi dü~manlarlyla çetin bir sava~a sürükleyen proje ve ihtiraslar', devlete pahal~ya mal oldu. Böylece M. 556 y~l~ndan itibaren devlet bir karga~a ve
gerileme dönemine girdi.
Justinianos daha ölmeden önce büyük çabalar neticesinde meydana getirdi~i geli~me grafi~i gerilemeye ba~lad~. Böylece Bizans, içte mali ve askeri
aç~dan iflas~n e~i~ine geldigini duyurdu. Bu olay akabinde de Fars tehlikesi
96 Norman H. Baynes, "el-~mbaratoriyyedi'l-Bizanuyye", s. 49.
97 Oman, C.W.C., "el-imbaratoriyyetül-Bizannyye". s. 77.

9s iba Haldun, "Tarih", c. II, s. 218-219.
99 Norman H. Baynes, "el-imbaratoriyyetill-Bizanuyye", s. 51; °man, C.W.C., "elimbaratoriyyetfil-Bizannyye", s. 79.
IQ° Oman, C.W.C., "el-~mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 78.
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korkunç bir ~ekilde devletin üzerine çöktül"1 . Justinianos'dan sonra i~~ba~~ na
gelen idareciler, bu kötü durum kar~~s~ nda onun siyasetini ve Farslarla u~ra~may~~bir kenara b~ rakt~lari"2. Onlarla sava~maya mecbur edildiklerinde de
hemen kendileriyle bar~~~antla~mas~~ imzalamaya ba~lad~lar1"3. Bununla birlikte, Gassân Emirli~i'ne tahsis edilen maddi yard~ mlar~~ da k~st~ lari".
Bizans'~ n Miladi alt~ nc~~yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda geçirmi~~oldu~u bu kötü mali
krizi gösteren bir görüntü de, Justinianos'dan sonra iktidara gelen hükümdarlarm mevcut ekonomik durumu düzeltmemeleridir. Ekonomideki bu y~k~ m durmadan devam etti. Akabinde de Bizans, Herakleios'~m iktidar~ n~n ilk
y~llar~ nda Ba~kent halk~ na da~~t~m~~ yap~lan g~da maddelerinin al~ m~~için ayr~lan ödenekleri durdurdum5.
Daha önce de ele ald~~~m~z gibi Bizansla Iran aras~ ndaki bar~~~döneminde Gassanilerle Lahmiler aras~ nda baz~~ sava~lar meydana gelmi~tir°"".
Ayr~ca Gassani emin i el-Münzir b. el-Hâris, Lahmilerle sava~~yapmak için
Bizans'tan kredi talebinde bulunmu~, fakat Bizans, bu sava~~n sorumlulu~unu
ona yükleyerek para yard~m~n~~geri çevirmi~tim. Ve nihayet Farslar~n, M.540
y~l~ nda yapt~ klar~~gibi, Gassanilerle Lahmilerin birbirine yönelik olumsuz
tutumlar~ n~~ bahane ederek, kendisiyle müttefiklerine kar~~~sava~~açma
ihtimalinden çekinen Bizans, ~ranl~lara kar~~~dü~manca tav~ r tak~ nmaktan
korkuyordut"8.
Gassanilerin, Bizanshlarm yan~ nda yer alarak Farslara kar~~~olumsuz tav~ rlar~~mevcuttu. Nöldeke, Gassaniler hakk~nda " el-Hâris b. Cebele, devlet
kilisesi ile Ya'kubiler Kilisesi veya devlet kilisesi ile Ya'kubiler Kilisesinin bölünmü~~oldu~u di~er gruplar aras~ ndaki anla~mazl~klara yol açan problemlerin mahiyeti konusunda fazla bilgi sahibi de~ildi. Buna mukabil o, siyasi
nedenlerle böyle hareket ediyord~~."100 yorumunu yapmaktad~ r. Ayn~~yazar,
el-Münzir b. el-Hâris'in bir kaç kad~ nla evlendi~inim° ve en-Numan b. el1°1 Charles Diehl, "el-~mbaratoriyyetül-Bizanuyye", Kahire, 1955, s. 333.
102 Bu halefler ikinci Justinianos (M. 565-578), Tiberios (M. 578-582) ve Maurikios (M.
582-602)'dur.
I()3 Normal' Baynes, "el-~mbaratoriyyetül-Bizannyye", s. 52.
LOu
Rom Landau, "el-~slam ve'l-Arab, (Trc: Münir el-Balebekki)", Beyrut, 1977, s. 25.
1()5 Norman Baynes, "el-~mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 160.
~ ()'' Nöldeke, "Umera", s. 18; "Cevad Ali, el-Mufassal", c. III, s. 413.
107 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. III, s. 413.
I08 Oman, C.W.C., "el-~mbaratoriyyenYI-Bizanuyye", s. 77.
"19 Nöldeke, "Umera", s. 22.
~ l° Nöldeke, "U~nera", s. 31.
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Münzir'in, babas~n~n intikam~n~~almak maksad~yla karde~leri ile birlikte
Bizans'a kar~~~ayakland~~~m ileri sürmektedirui. Bununla birlikte Hi~am b. elKelbil", el-Hâris b. Cebelen3 olarak tan~nan ~bnu'l-Hâris b. Ebi ~imr hakk~nda: " bu ~ah~s Menât veya Fels putuna iki k~l~ç hediye etti. Sonra
Müslümanlar bu putlar~~lurd~lar ve tap~nmalarm~~ortadan kald~rarak bunlar~~
beraberlerinde götürdüler." ~eklinde bir haber naldeder.
Bizans'~n yukar~daki durumu ile daha önceki durumu aras~nda bir ba~lant~~kurarsak ve bunlara son haber ve yorumlar~~da eklersek, netice itibar~yla
Gassan Emirli~i ile Bizans Devleti aras~nda var olan anla~mazl~klar~n dini sebeplerden ziyade siyasi sebeplerden kaynakland~~~~görülecektir.
Tritton, bu kabilelerin H~ristiyanl~~a kar~~~so~uk tutumlar~n~~dile getirmi~~ve ~öyle demi~tir: "Onlar~n bu dine kar~~~sempatileri ismen mevcuttu."'
Richard Bell ise bu konuda ~u iddiada bulunmu~tur: "Kilise, hiçbir zaman
kendini Araplara kabul ettirmeyi ba~aramam~~ur. "115. Richard Beli, ayn~~zamanda Lewis ~eyho'nun bu kabilelerin H~ristiyanl~~~~hususundaki tezini asla
kabul etmemi~~ve bu konuda ~öyle demi~tin "Bu kabilelerin hayat~nda din
faktörünün önemli bir yer tutmad~~~n~~söylemek mihnkündür"6. Welfonson
ise bu konuda ~u iddiay~~ileri sürmil~tür: "Ben, H~ristiyanl~~~n Araplar~~yenemedi~ine inamyorumul.
Belki de H~ristiyanl~~~n, bir din dili olarak Arapça yerine, Aramca'y~~
seçmesi, ~ncil'in Arapça tercümesinin Araplar aras~nda bulunmay~~~, Arap
kabileleri aras~nda milli bir kilisenin faaliyet göstermemesi'18 ve gerçe~i yorumlama konusunda sadece kendi görü~ünün do~ru oldu~unu iddia eden
H~ristiyan topluluklar~~aras~nda hüküm süren çeki~meler"9, bu kabilelerde
H~ristiyanl~k etkisinin zay~flamas~nda bir nebze de olsa sorumluydu. Bütün
bu faktörlerin d~~~nda H~ristiyanl~k, vicdana dayal~~bir inançur, ondan hayat~n bütün problemlerine çözüm getirmesi beklenemez ve ayn~~zamanda
I

Nöldeke, "Umera", s. 32.
"~bnu'l-Kelbl", Kitab, s. 15, 62.
115 Nöldeke, "Un~era", s. 22, 57.
I Tritton. The Caliphs and Their non-Muslim Subject. Frank Cass and GO Ltd 1970, pp.

112 Bkz.

76.
115 R.

Beli. 'The Origin of Islam", pp. 16.
R. Beli. 'The °ligin of Islam", pp. 17.
117 Bkz. israil Welfonson, Tarih, s. 37.
115 Trimingham, "Christianity among of Araba", p. 17, 79.
119 Rom Landau, "el-~slam", s. 40.
1141

MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATAY~NE—ABDULHALIK BAKIR

886

Araplar~ n ya~ama tarzlar~ na meydan okumaya ve hayatlar~ nda uygulad~ klar~~
sitili de~i~tirmeye gücü de yetmez120.
Miladi alt~ nc~~yüzy~l~ n son demleri, Arap, Fars ve Bizans ili~kilerinde sars~ nt~ lara ~ahit oldu. Kisra Perviz, Lahmileri tasfiye ederek yerlerine ~yas b.
Kabisa et-Tai'yi Hire'ye vali yapt~121. Lahmilerin nüfUzunun ortadan kald~ r~lmas~ na yol açan sebepler hakk~ ndaki haberler çeli~kili ve farkl~~ bir görünümdedir.
en-Nt~ 'man b. el-Münzir'in, Behram'dan kaçan Kisra Perviz'e, ihtiyaç
duydu~u deste~i sa~lamad~~~~söylenir. Halbuki ~yas b. Kabisa, ona, ihtiyaç
duydu~u bütün yard~mlar~~ yapt~ 122, Kisra tac~m geri ald~ ktan sonra otoritesini
elinden almak suretiyle el-Nu'man'~~ cezaland~ rd~, ~yas'~~ ise idareci s~fat~yla
görevlendirerek ödüllendirdi. Bunun Lahmi ailesini iktidardan uzakla~urmak için yeterli bir sebep olmad~~~~a~ikard~ r. Bu konuyu, en-Numan b. elMünzir'i dü~ürmek için do~ru haber olarak kabul etsek bile, Lahmi ailesinin
otoritesini bütünüyle ortadan kald~ rd~~~ m kan~ tlamak için onun yeterli bir
delil te~kil etti~ini kabul edemeyiz.
Yine denilir ki, en-Numan, en-Nu'rnan'~ n hapishanesinde öldürülen babas~~ Adi'nin intikarn~m almak ve en-Nu'man'~~ taht~ ndan dü~ürmek maksad~ yla Kisra'n~ n tercumanlar~ ndan olan Zeyd b. Adi el-~badi'nin, aleyhinde
ba~latm~~~oldu~u komplonun kurban~~ olmu~tur123.
Bu konu, el-Al~bar~ft-T~val°2° adl~~ eserde yer alan ve Kisra'n~ n, ~iraveyh'e
cevab~~ olarak gösterilen belgede "Lahmilerin iktidardan uzakla~t~ r~lmas~, enNuman ve yak~ n akrabalar~ n~ n Araplarla samimi ili~kiler kurmalar~~ neticesinde siyasi otoritenin Farslardan Araplara geçebilece~ini tahmin etmelerinden kaynaklanm~~t~. ~~te bu sebeple onlar~ n iktidar~ na son vermi~ler ve bu
önemli hususu kavramaktan aciz olan ~yas b. Kabisa'y~~iktidara getirmi~lerdir"
~eklinde anlaulmaktad~~~
en-Numan ve yak~ n akrabalar~ n~ n, siyasi otoritenin Farslardan Araplara
geçi~ini tahmin etmeleri hususunu ileri sürmek sa~l~ kl~~ bir tez olmasa gerek12()

Trimingham, "Christianity among of Arabs", p. 308-309.
"Tarih", c. Il, s. 213; el-Mes'ucli, "Murüc", c. I, s. 363; el-~sfahani, "Tarih", s.

121 et-Taberi,

96.
122

et_Taberi, "Tarih", c. II, s. 206.
"Tarih", c. Il, s. 193.
121 ed-Dineveri, "el-Ahbar", s. 109-110.
123 et-Taberi,
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tir. Zira o dönemde insanlar~ n kalplerine, Farslara ait siyasi otoritenin
Araplara geçece~i umudunu yerle~tiren ve bu gibi beklentiyi harekete geçiren bir Arap kuvveti bulunmamaktayd~. Belki de Farslara ait iktidar~ n,
Bizansl~lara geçme beklentisi, Araplara geçi~inden daha da yak~nd~.
en-Nu'man'~n mesele hakk~ nda uyan~ k, ~yas'~n ise kavramaktan aciz oldu~unu gösteren rivâyete gelince, e~er bununla kabilelerin ~yas'tan memnuniyetsizli~i kastedilmiyorsa, bu husus haberin do~ruluk derecesini zapflatmaktad~r.
Belki de Lahmilerin otorite kayb~, onlar~n Arap kabilelerini kontrol
edememeleri ve bu kabilelerin, Fars bölgelerine yapt~klar~~ ak~nlar~~ durdurmaktan aciz olmalar~ ndan kaynaklanmaktayd~ '25. Lahmilerin iktidar~~kaybedi~leri, Kisra ile Bizans imparatoru Maurikios aras~nda -birinci ~ahs~n, taht~n~~
geri almak maksad~yla ikinci ~ahsa yard~m etmesi ve bu olay akabinde de iki
taraf aras~ nda iyi dostluk durumunun ortaya ç~ kmas~~ ~eklinde- geli~en ili~kilere kar~~ l~ k, Kisra'n~ n ödün vermesi sonucunda gerçekle~mi~~olabilir.
Böylece Kisra, Gassânilere kar~~~dü~manca tav~ r tak~nan ve iki taraf aras~nda
sava~a sebep olan Lahmileri, iktidardan uzakla~t~rd~~ve onlar~n yerine de ~yas
b. Kabisa et-Tai'yi idareci olarak atad~.
Durum ne olursa olsun, ~yas b. Kabisa, Farslara kar~~~dü~manl~klan artan
kabileleri kontrol alt~ na alma hususunda ba~ar~l~~ olamad~. Kisra, ~yas b.
Kabisa'ya ba~l~~ kuvvetler ile Arap-Fars Bölgesi'ndeki di~er Arap idarecilere
ba~l~~güçleri ve Ta~lib ve ~yâd gibi baz~~ Arap Kabilelerini silah alt~na alarak
Farslara kar~~~ayaklanan Arap Kabilelerini'2" bast~rmak maksad~yla onlar~~ bir
Fars ordusuyla desteklemeye çal~~t~ysa da, onun bu plan~~büyük bir ihtimalle
M. 604-61 1 y~llar~~aras~ nda meydana gelen Zikâr Sava~~'nda ba~ar~s~zl~ kla sonuçland1127. Burada Bekr b. Vâil Kabilesi'ne ba~l~~ kuvvetler büyük bir ba~ar~~
elde ederek Farslar'~~ destekleyen kuvvetleri hezimete u~ratt~lar128. Farslar'~~
destekleyen kuvvetlerin yenilgiye u~ramas~~ ~u sebeplerden kaynaklanm~~~
olabilir: Bu kuvvetlerin, ayaklanan kabilelerin önünde zay~f görülmeleri ve
bu kabilelerin Farslara ve onlar~ n yanda~lanna kar~~~cesurca davranmalar~ ,
Farslarla, yanda~lan aras~ nda siyasi kopuklu~un var olmas~. Ayr~ca Bekr b.
125 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. I, s. 169.
126 et_Taberi, "Tarih", c. II, s. 207; ~ bnu'l-Esir,

"el-Kamil", c. I, s. 290.
N. Frye, "The Cambridge History of Iran", Vol. 4, pp. 4.
128 ibn Habib, "el-Muhabber", s. 360; et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 213.

127 R.
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Vâil Kabilesinin Fars Bölgesini fethetmeye gönderilen ~slam ordusunun en
ön saflar~nda yer almas~~da bu konu ile ili~kili olsa gerektir.
Bütün bu olaylar Farslar~, Hire'deki idari i~lerin yetkisini Arap idarecilerin elinden alarak bir Fars idareciye teslim etmeye zorlad~"' .
Yemen'de ise, Seyf b. Ziyezen'in, orada insanlara zulmeden Habe~lileri
ülke d~~~na atmak maksad~yla Kayser'den yard~ m almak için ona gitti~i söylenir. Seyf in bu maksatla Kayser'e gitti~i haberi do~ru ise, Habe~lilerle
Bizansl~lar aras~ ndaki ~yi ili~kilerden dolay~, onun bu davran~~~ n~~bir gaf olarak yorumlamak gerekir. Ayr~ca Kayser, Seyf den ~üphelenmiyordu, ayn~~zamanda Seyf, bu hareketiyle ondan istedi~ini elde edememi~tir'30. Aksine ona
destek, Bizansl~lar~n dü~man~~olan Farslardan gelmi~tir. Bu olay neticesinde
de Habe~liler Yemen'den kovuldular. Fakat bu ülke, bundan sonra Farslar taraf~ndan atanan bir vali taraf~ ndan idare edilmeye ba~land1131.
Bizans'~ n hâkimiyeti alt~ ndaki bölgelerde ya~ayan Arap Kabilelerine gelince, onlar~n, el-Münzir b. el-Hâris'in tutsak al~nmas~~ve o~lu en-Nu'man'~n
yakalanarak hapse aulmas~ndan sonra çe~itli yörelere da~~ld~klar~~söylenir.
Onlardan bir k~sm~~Farslara yana~~ rken, di~er bir k~sm~~da çöle yerle~ti. Bu
de~i~iklik, ister istemez daha önce Gassâniler taraf~ ndan bask~ nlardan korunan bölgede siyasi durumu etkiledi. Böylece bu bölgede ba~~bo~luk ve karga~a görüldü ve buras~~bedevilerin bask~nlanna ve Farslar~n valilerinin sald~r~ lar~ na maruz kald~. Bu durum kar~~s~ nda Bizans, menfaatlanna di~er Arap
kabilelerinden daha fazla hizmet ettikleri için Gassânileri yeniden i~~ba~~na
getirmek mecburiyetinde kald~ m.
Fakat Farslar bölgeyi ihmal etmediler ve buraya M. 610-619 y~llar~~ aras~nda bask~nlar düzenlediler ve özellikle Kudüs ~ehrinde H~ ristiyanlara kar~~~
bir dizi katliamlar gerçekle~tirdiler°33. Farslar~n, ~am ülkelerini ele geçirdikleri dönemle ilgili haberlerde bölgedeki Arap Kabileleri~~i~~~ durumu hak123 el-Mes'udi. "Murüc", c. I, s. 363; el-~sfahani, "Tarih", s. 96; William Muir. The
Caliphade. ~ ts Rise, Dedine and Fay With Anew Introduction by: Zeine Beirut, Khayats 1963, pp.
58.
131) ~br~~Hisarn, "es-Sire", c. I. s. 64-70; el-~sfahani, "Tarih", s. 114.
131 ~bn Hi~am, "es-Sire", c. I, s. 71.
132 Nöldel "Umera", s. 33, 45-46.
133 et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 175-182; el-Mes'udi, "Muri~c", c. I, s. 206-207; 'binin-Esir, "elKamil", c. I, s. 191-192; °man. C.W.C., "el-~ mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 103; Butler, "The
Arab Conguest of Egypt", pp. 58-60.
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k~ nda aç~k ve net bir bilgiye rastlamak mümkün olmamaktad~ r. Buna ra~men
bu kabilelerden baz~~askerlerin Bizans ordusu saflar~nda yer ald~ klar~~muhakkakt~ r'34. Belki de bu kabileler, Farslar~ n ve beraberlerindeki kar~~ t baz~~
Arap Kabilelerinin sald~r~lan neticesinde taarruza geçen dü~man ordular~na
tutsak olmamak için çöle do~ru çekilmi~ler, sonra Fars sald~r~s~ndan dolay~~
meydana gelen karga~a ortam~ n~~ f~ rsat bilerek ~ehirlere sald~rm~~lard~ r'".
Fakat görüldü~ü gibi bu s~ ralarda Gassânilerin iktidar~ na son verilmi~ti'.
Burada Bizans'~n, ~am ülkelerini yeniden Farslardan geri ald~ ktan sonra
Gassânfleri iktidara getirmesi ihtimal dahilindedirm. Hatta baz~~kaynaklarda
baz~~ Arap iradecilerinin Bizans Devleti taraf~ ndan görevlendirildiklerine dair
i~aretler bulunmaktad~r ki, Ferve b. An-~r el-Cüzami bunlardan biridir. Bu valinin görev yerinin, bir rivâyete göre Belka' (bugünkü Ürdün topraklar~ )
bölgesinde bulunan Me'an'38, di~erine göre ayn~~bölgede yer alan Arnman'3"
~ehrinde oldu~u söylenir. Farslarm, ~am topraklar~n~~ele geçirmeleri ve bu
olay neticesinde Bizansl~ lann önlerinden kaçmalar~, yirmi y~la yak~n bir süre
boyunca Bizans'~ n Arap Kabileleri üzerindeki otoritesinin kalkmas~~ ve bu
devletin kar~~la~m~~~oldu~u problemler sonucunda bu kabileler Bizansla olan
ili~kilerinde daha da ba~~ms~z oldular ve onunla münâsebetleri önceki dönemlerden daha da zay~f bir duruma geldi. Fakat onlar~ n Farslar ve
Bizansl~larla olan ili~kilerindeki bu azalma, ayn~~Arap Kabileleri aras~ ndaki
ili~kilerin kuwetlenmesi ile paralellik göstermedi ve bu söz konusu ili~kiler
eskisi gibi bozulmu~~bir ~ekilde devam etti. Bu arada ~ahsi ç~karlar, yine eskisi
gibi kabile gelene~ini belirlemede ve bu ç~karlara hizmet etmek maksad~yla
kabile ba~~ms~zl~~~ n~~ peki~tirmede etkisini göstermeyi sürdürdü. Kabileler
aras~ ndaki antla~malar da bu kavrama dayan~yordu. Hatta neredeyse kabileler aras~ nda meydana gelen anla~mazl~ klar' ve kabileye kar~~~duyulan taassub
s~ n~ r~n~~a~m~yordu.

H., "Dirasât fi Hadaretil-~slam", (Trc: ~ hsan Abbas), Beyrut, 1964, s. 64.
Philip Mayerson, "The First Muslim attacks on outhern Palesdne" (AD. 633-639) pp.

131 Gibb,
135

191.
1.3( ' Nöldeke, "Umera", s. 45-46.
137

Nöldeke, "Umera", s. 35; Abdulaziz Salim, "Dirasât fi Tarihi'l-Arab", M~s~r, 1967, e. I, s.

293.
138 ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 237-238; el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 79; en-Ntiveyri,
"Nihâye", c. XVIII, s. 29; ~ bn Seyyidii'n-Nâs, "Uyunu'l-Eser fi Funönfl-Me~âzi ve'~-~email ve'sSiyer", Beyrut, 1974, c. Il, s. 244.
139 ~bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 262.
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~unu aç~ kça söylemek gerekir ki, Arap, Fars ve Bizans ili~kilerinin dayand~~~~temeller maddi kaynak, otorite ve dinden olu~maktayd~~ ve bu temeller, hiç bir zaman Arap Kabilelerinin, Bizans ve Fars toplumu içerisinde erimelerine yol açmad~. Ayn~~zamanda onlara güç de katmad~~ve onlara has bir
toplum da meydana getirmedi. Aksine bu temeller, etkisi kabilelere uzanan
bir sars~nuya maruz kald~ . Bu sars~nt~, onlar~~ (ad~~ geçen temelleri) zarflatu,
fakat tamamen ortadan kald~rmad~~ veya onlara kar~~~herhangi bir tepkiyi körüklemedi. Araplar~ n hayat~ nda görülmeye ba~layan kuvvet, bu kabilelerden
ve Fars ve Bizans nüfüzu alan~ ndan uzakta yer alan Hicaz bölgesinde ortaya
ç~ kt~~ve ~slam'~ n do~u~u ile kendini göstermi~~oldu.
~slam'~ n ortaya ç~ k~~~, bir yandan kendisi ile Arap Kabilelerine adet ve gelenek ~eklinde intikal eden inançlar aras~ nda, di~er yandan kendisi ile kitap
ehli olarak tan~ mlanan yahudi ve H~ ristiyan kesimlerin ve onlara söz ve inanç
yönünden ba~l~~ bulunan Araplar'~ n inançlar~~ aras~ nda büyük bir çau~mar
ba~latm~~~oldu. Taraflar aras~ ndaki bu mücadele ba~lang~ çta dü~ünceye dayanm~yordu. Fakat bu mücadele ~ekli k~sa süre sonra fikri ve askeri bir eyleme dönü~tü. Bu yeni inanç sistemi (~slam) insan~ n di~er yarat~ klara ve
Yaratan'a bak~~~ m ele ald~ . Böylece Kuran ~ n çe~itli ayetleri bu inanç ekseni
etraf~nda döndü ve akl~~ve f~ trau, Allah ~~ bir bilmeye ve bunu savunmaya ça~~rd~ , ayn~~ zamanda konuyu hükümdar ve inanç sahipleri ile ele almaya ve
tart~~maya da ba~lad~.
~slam Devleti tarihinin ilk y~llar~ nda görülen odur ki, ~slam'a kar~~~dü~manca tav~r takmanlar, Kurey~~Kabilesi mensuplar~~ve ona destek veren di~er
Arap Kabilelerinden olu~maktayd~~ ve bunlar~ n tümü putperestti.
Bunlara zaman zaman, Müslümanlarla sürtü~me durumundaki baz~~yahudiler yard~m ediyorlard~. Görülüyor ki, ~slamla, dü~manlar~~aras~ ndaki çat~~ma dönemlerinden biri olan bu dönemde, H~ ristiyanlardan hiç söz aç~lmamaktad~ r. Hatta Allah'~ n Elçisi (A.S.)'nin, Müslümanlar~ n ilk hicretlerini
gerçekle~tirmeleri için H~ristiyan Habe~istan'~~ seçti~ini ve buran~ n o andaki
hükümdarm~~övdü~ünü görüyoruzi"'.
k m il~n Hi~am, "es-Sire", c. I, s. 344. et-Taberi, "Camiu'l-Berân fi TeMli'l-Kur'an" adl~~
eserinde, Maide suresinin 82. ayetinde geçen " Ey Muhammed! ~ nananlara en ~iddetli dü~man
olarak, insanlardan yahudileri ve Allah'a e~~ko~anlan bulursun. Onlardan, inananlara sevgice en
yak~ n "Biz H~ ristiyan~z" diyenleri bulursun. Bu onlar~ n içinde bilginler ve râhibler
bulunmas~ndan ve büyüklük taslamalar~ ndand~ r." ~eklindeki aç~ klamalar~~ tefsir ederken, Said b.
Cübeyr, Mucâhid, ~ bn Abbas, es-Sediy ve Ata'dan gelen rivâyetlere dayanarak ~öyle der: " Bu
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Dü~ünce alan~nda ise, Yahudilere de~inen Kur'an ayetleri, inançla ilgili
hususlara temas ederken H~ristiyanlar~~da anlatrnay~~ihmal etmemi~tir"' ve
bu iki kesim (Yahudi ve H~ristiyanlar) hakk~nda bir~eyler anlatmak istedi~inde "Ehl-i Kitap" deyimini kullanm~~t~r"2.
Arap Yar~madas~'nda bulunan di~er Araplar~n büyük bir k~sm~~ da
Müslümanlarla Kurey~~ve müttefikleri aras~nda meydana gelen siyasi olaylar~~
dikkatle izliyordu. Bu konuyu ~bn ~shak ~öyle anlat~r: "Araplar ~slam'~,
Kurey~'in bu kesimini (Müslüman olanlar~) ve Allah'~n Elçisi'nin durumunu
dikkatle izliyorlard~~ve ancak Müslümanlar Kurey~'i yendi~i takdirde Hz.
Muhammed'in do~ru söylemi~~olaca~~n~~ve Peygamberli~ini ispadam~~~olabilece~ini dü~ünüyorlard~''.
Kurey~'in, Müslümanlar kar~~s~ nda sava~~~kaybederek Mekke'nin fethi
esnas~nda ~slam'~~kabul etmesi ve Müslümanlar~n Kâbe ~ehri Mekke dahil
Hicaz'~~ele geçirmelerinden sonra, ~slam'~n durumu önceki devrelerden
daha iyi bir konuma yükseldi, Müslümanlar~n a~~rl~~~~daha da artt~~ve bu
yükseli~in yank~s~~Arap Yar~madas~'n~n bütün yörelerine yay~ld~. Hatta bu
çerçeveyi de a~arak Gayr-i Müslim toplumlarla s~cak temasa geçildi ve bu ili~kiler normal bir çizgi üzerinde yürümeye ba~lad~. H. 9 y~l~nda nâzil olan
teybe suresinin ayetleri, putperest Araplar dahil mü~rilderle olan ili~kilerin
boyutlar~n~~sm~rland~rm~~~oldu. Bu ayetler ayn~~zamanda H~ ristiyanlar dahil
ehl-i kitap'la olan ili~kileri de s~n~rland~rd~, mü~riklerin Beytill-Harâm
(Kâbe'ye) giri~lerini yasaklad~~ve ~slam'~~kabul etmelerini sa~lamak maksad~yla onlarla sava~ma)/ duyurdu ve Müslüman olmalar~~veya Müslümanlara
cizye ödemelerine kadar Ehl-i kitab (Yahudi, H~ristiyan ve di~erleri)'a kar~~~
cihada kat~lmay~~emrettit ".
Bu kesin tutum, Arap elçilik heyetlerinin Medine'ye s~k s~k gelmelerinin
di~er bir sebebini te~kil etse gerektir. Böylece Medine, Arap Yar~madas~'nda
Arap Kabilelerinin gözlerinin devaml~~ bakt~~~~ve elçilerinin s~k s~k u~rad~~~~
ayetin, Habe~istan Kral~~ en-Necâ~i ve onunla birlikte ~slam'~~kabul eden arkada~tan hakk~nda
nâzil oldu~u söytenmektedir. " Bkz. et-Taberi, "Camiu'l-Beyhan fi Te'vili'l-Kur'an", Beyrut, 1992,
c. V, s. 3.
I Il Bkz. Bakara, 62, 113, 120; Mide, 18, 51, 82; Hac, 17; Teybe, 30.
142 Bkz. Al-i ~mrân, 64, 67, 69, 70, 71, 98, 110, 111, 113, 171, 199; "Mide", 5, 65, 68.
"3 ~bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 205; ~bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 335; en-Nüveyri,
"Nihâye", c. XVIII, s. 95.
144 ~bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 188-193.
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bir merkez haline geldi. Burada H~ristiyanl~ kla ilgisi olan veya ilgisi oldu~u
söylenen ve ~slam davetini olumlu kar~~layan Arap elçilik heyetlerini anlatmakla yetinece~iz.
Necrânl~lar, Medine'ye elçilik heyeti gönderen Yemenlilerden baz~larlyd~lar. H~ ristiyanl~ k onlara Suriye, iki nehir aras~~ (Dicle ile F~rat aras~nda yer
alan el-Cezire bölgesini kasdediyor) ve Habe~istan'daki H~ristiyan merkezlerden nüft~' z etmi~ti"5. Tarihi rivâyetler, iki Necrân elçilik heyetinin Medine'ye
geldi~ini bildirmektedir. Bunlardan biri Ben~l el-Haris b. Ka'b heyetiydi.
Bunlar daha önce H~ristiyanl~~~~kabul etmi~lerdi' i". Allah'~n Elçisi, Müslüman
olmalar~~için onlara Halid b. el-Velid'i gönderdi ve bu ça~r~y~~ kabul ettiler.
Arkas~ndan onlara ait elçilik heyeti Medine'ye geldi. Sonra Hz. Peygamber,
Amr b. Hazm'i, onlar~~din konusunda bilgilendirmek, sünneti ve ~slam'~n
genel prensiplerini ö~retmek için gönderdi ve onlara ~slam'~ n hüküm, kural
ve kanunlar~n~~ihtiva eden bir mektup ta yazd~ ' '7.
~kinci heyet ise Necrân H~ ristiyanlar~ndan altm~~~ki~iyi kapsamaktayd~.
Bekr b. Vailo~ullarma mensup Ebu Hal-ise b. Alkama da bunlar aras~ ndayd~.
Bu adam, ad~~ geçen toplulu~un piskoposu, bilgini ve idarecisi konumuna
sahipti. Onu bizzat H~ristiyan krallar yüceltmi~~ve H~ristiyanlara ruhani lider
yapm~~lard~. Heyet aras~ nda di~er baz~~ ki~iler de yer al~yordu ki, adlar~, Arap
kökenli olduklar~n~~rahatça göstermektedir. Mesela EVS, el-Haris, Yezid, Kays,
Amr, Halid ve benzeri adlar ta~~yan ki~iler onlar~ n aras~nda yer allyorduN8.
Bu heyette bulunan ki~iler Medine'de günlerce kalarak Allah'~ n Elçisi ile baz~~
itikadi meseleleri tart~~t~lar. Hatta Kur'an-~~Kerim'de yer alan "Al-i ~mran suresinin seksen küsur ayetinin bunlarla ilgili olarak indi~i söylenir. Buna ra~men heyet mensuplar~~ Müslüman olmad~lar. Ebu Hârise, buna sebep olarak
bu konuda kavminin kendisine kar~~~olduklar~n~, dinini de~i~tirmesi halinde
yetkilerinin elinden al~ naca~~ n~~ Allah'~n Elçisi (A.S.)'ne bildirdi H". Fakat
Necrân Bölgesi ile d~~~ nda yer alan bölgeler aras~ndaki ili~kilerin bunda etkili
oldu~u da göz önünde bulundurulmal~d~r.
115 Richard Beli, "The Origin of Islam", p. 17, 36.
en-Nisabüri, "Me~azi'n-Nebiyy", Defterdâr Hakim o~lu Ali Pa~a. Ktb. Nu. 804, ~stanbul,
I
s. 326 b.
"7 ~ bn Hi~am, "es-Sil-e", c. IV, s. 239-242; ~ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 339; en-Ni~veyri,
"Nil~â'ye", c. XVIII, s. 103; el-Kilâ'i, "el-~ ktifau fi's-Siyer ve Me~'azi'l-Hulefais-Selâse", Ayasofya Ktb.
N~~. 2972, ~stanbul, c. II, s. 49 a; ~ b~ll~'l-Esir, "el-Kamil", Beyrut, (Trz.), c. II, 200.
"8 ~ b~l Hi~am, "es-Sire", c. II, s. 222-224.
I P-1 ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. Il, s. 995-232.
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Heyet, Allah'~n Elçisi'nden, kendilerine dokunulmayaca~ma dair söz
ald~. Bunun kar~~l~~~ nda da onlara ba~~vergisi olarak toplam seksenbin dirhem nakit veya bu miktar nisbetinde mal ödemeleri ~art~~konuldu. Bu mebla~~ikibin hulle (de~erli elbise) olarak tespit edildi, bunun yar~s~n~~ Safer, di~er yar~s~ n~~ da Receb ay~ nda Müslümanlara teslim ediyorlard~". Ayr~ca
Yemen'de sava~~meydana geldi~inde Müslümanlara ödünç olarak otuz z~ rh,
otuz at ve otuz deve vermeleri ~art~~da getirildi. Ebu Davud, Sünen'inde: "Ve
sava~larda kulland~ klar~~ silahlar~ n her türünden otuz silah" ~eklinde bir
madde de eklemektedir151. Müslümanlar, onlardan ödünç al~ nacak bu sava~~
araç ve gereçlerini geri vereceklerine ve olumsuz bir tav~ rlar~~söz konusu olmad~ kça ve faiz yemedikleri müddetçe dini hürriyederine dokunulmayaca~~na, bir papaz~ n sürgüne gönderilmeyece~ine ve kendileri ile yap~lan herhangi bir antla~man~n iptal edilmeyece~ine dair söz verdiler152. Bu anda~ma
yap~ld~ ktan sonra heyet Yemen'e geri döndü. Allah'~ n Elçisi'nin, Ebu Ubeyde
b. el-Cerrah'~, mallardan dolay~~ anla~mazl~~a dü~tükleri baz~~ problemleri
çözmesi için onlarla gönderdi~i de rivâyet edilir153.
el-Cezireenin do~usundaki baz~~ Arap Kabileleri de iyi niyet heyetlerini
Medine'ye gönderdiler. Abdulkays Kabilesi'ne ba~l~~heyette el-Carüd b. Bi~r
b. el-Mu'alla bulunmaktayd~. el-Carf~d H~ ristiyand~. O, yeni dinin, kendi dininden daha zay~f bir din oldu~undan korkuyordu. Fakat Allah'~n Elçisi, onu
bu konuda ikna etti ve ~slam'~n, inanmakta oldu~u dininden daha hay~ rl~~oldu~unu haber verdi. Böylece el-Carüd ve beraberindekiler Müslüman oldular-154. Bu durum üzerine Allah'~n Elçisi onlar hakk~nda ~öyle buyurdu: "Hiç
bir maddi menfaat dilemeden bana geldiler ve onlar do~u insanlar~ n~ n en
harrldar~d~ rlart55.
el-Carüd güçlü bir iman ve güçlü bir inançla tan~n~ r. Baz~~ insanlar aras~ nda dinden dönme olaylar~~ yay~ld~~~nda, o, ~slam'~ n yan~nda durdu, kavBkz. "et-Taberi' Camiu'l-Beyâ~l", c. III, s. 298.
Davud, "Sünen", (~stanbul, 1992, c. 111, s. 430).
152 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 139; el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 83; ~ b~lu't-Talla', "Akd~yatu
Resulillah", (Thk: Muhammed Ziya el-A'zami), Kahire, 1978, s. 277-278.
153 ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. II, s. 233.
151 ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 222; ~ b~~~Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 314; et-Taberi, "Tarih",
c. III, s. 136; ed-Diyarbekri, "el-Hamis fi Ehvali'n-Nefsi'n-Nefis", Kahire, 1302, c. II, s. 547 ; elKilâ'i, "el-~ktifa'', c. II, s. 103 a.
155 en-Nuveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 65.
151 Ebu
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mine bir konu~ma yapt~~ve onlar~~Müslüman olarak kalmaya ve mürtedlerle
mücâdele etmeye ça~~rd~~'56.
Allah'~n Elçisi, H~ ristiyan oldu~u söylenen Havze b. Ali el-Hanefi'ye
Müslüman olmas~~için bir mektup yazm~~t~. Havze, Hz. Peygamber'in bu davetini olumlu kar~~lam~~t~. Fakat o, bu ça~r~y~~ kabul etmek için Allah'~n
Elçisi'nden, vefat~ndan sonra kendisine bir yerde idarecilik vermesini istemi~ti. Allah'~n Elçisi de onun bu iste~ini geri çevirmi~ti. Havze Mekke'nin
fethi s~ ras~ nda öldü'57 ve idarecilik tutkusu onu Müslüman olmaktan al~koydu. Bu ~ah~s öldükten sonra Benü Hanife mensuplar~, ~slam'~~kabul ettiklerini bildirmesi maksad~yla elçilik heyederini Medine'ye gönderdiler. Bu heyet memleketine geri döndükten sonra ~ehir kilisesini mescide dönü~türdüler ve içinde ezan okumaya ba~lad~lar. Bu kilisede H~ ristiyan ayinlerini yerine
getirmekle görevli papaz~n yabanc~~ oldu~u görülmektedir. Zira o, yeni geli~meyi farkedince Bent'l Hanife ülkesini terketti".
H~ ristiyan oldu~u söylenen Bahreyn Kral~~el-Münzir b. Sâvi el-Abdi
Müslüman oldu. Onunla birlikte kavminden ~slam'~~seven ve be~enen baz~~
~ah~slar da Müslüman oldular. Bir rivâyete göre burada bulunan Araplar~n
tümü ~slam'~~kabul ettiler°5". el-Münzir, bölgesindeki bu geli~meyi Allah'~n
Elçisi'ne bildirdi ve topraklar~nda mecusi ve yahudiler bulundu~unu ve onlar
hakk~nda ne dü~ündü~ünü sordu. Allah'~n Elçisi de ona cevap olarak bir
mektup gönderdi ve nas~l hareket edece~ini gösterdi".
Arap Yar~ madas~'n~~~~kuzey bölgelerine yerle~en Arap Kabilelerine gelince, ~slam fütühat~~hicretin be~inci y~l~ ndan itibaren buralarda görülmeye
ba~lad~. Daha sonra da bu bölgelerde Allah'~n Elçisi'nin seriyye ve gazveleri
artmaya ba~lad~~ ve O'nun vefat~na kadar da hiç kesilmeden devam etti.
Halbuki ayn~~ geli~me Farslara yak~ n Arap bölgesinde veya Arap
Yar~madas~' n~ n güneyinde meydana gelmedi. Bu Bölgenin bir özelli~i de
Hicaz'la ~am aras~ nda yap~lan ticaret yolunu temsil etmesidir. Burada ikâmet
eden Arap Kabileleri, ister istemez ekonomik yönden ~amla yak~ n ili~kiler
el-Kilâ'i, "el-~ ktifa', c. II, s. 103a.
~bn Sa'd, et-Tabakât, c. I, s. 262; ~ bn Seyyidüen-Nâs, Uyün, c. II, s. 269; en-Nüveyri,
Nihaye, c. XVIII, s. 166; ~bnu'l-Esir, el-Kamil, c. II, s. 146.
158 en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 72.
159 el-Belazuri, Fütf~ h, s. 91.
16f) ~ bn Sa'd, et-Tabakât, c. I, s. 263; ~ bnu'l-Esir, el-Kamil, c. II, s. 203; ed-Diyarbekri, elHamis, c. II, s. 478; en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 166.
156
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kurmaktayd~lar. Böylece bu kabileler aras~nda yay~lan H~ristiyanl~k, dolayl~~
bir ~ekilde Bizans ve ç~karlar~~ile içiçeydi. Ayr~ca burada zamanla Arapla~an
Yahudi topluluklar~~da bulunmaktayd~. Bunlar Hicaz'~n kuzeyinde yer alan
köylerde ya~~yorlard~~ve Filistin'deki Yahudilerle s~k~~ili~kiler içindeydiler161.
Di~er yandan Müslümanlarla iç içe ya~ayan Yahudiler hileye dayanan bir
siyâset takip ederek antla~ma ve sözle~meleri bozdular ve imzalam~~~olduklar~~
belgelere ayk~r~~hareket ettiler. Böylece Allah'~n Elçisi onlardan Kaynuka'
okullar~n~~Dibab'a, el-Nadiro~ullar~'m da Ezru'at Bölgesi'ne göç ettirdim. Bu
topluluklar gittikleri yerlerde putperest Araplar~, Müslümanlara kar~~~k~~k~rtmaya ba~lad~lar ve onlar~~Medine üzerine yürümeye te~vik ettiler.
Müslümanlara kar~~~yap~lan bu tahriklerde Ka'b b. el-E~ref ve Hayber'de
ikârnet eden ve ayn~~zamanda ~aml~larm me~hur tüccar~~olan Selam b. EbrlHukayk gibi yahudiler büyük rol oynad~lart63. Sonra Hendek Sava~~'nda
Kureyzao~ullar~, Kurey~le i~birli~i yaparak tuzak haz~rlad~lar ve Medine'de
Müslümanlara hiyanet ettiler ve neticede öldürülmelerine karar verildi.
Bütün bu olaylar, yahudileri Müslümanlara kar~~~daha da dü~manca bir tav~r
tak~nmaya ve haklar~ nda kötü propaganda yapmaya sevketti. Hatta onlar~n
bu propagandas~~ba~lang~çta Müslümanlara kar~~~nefret uyand~rmaya ve onlar~~kötü göstermeye yol açm~~~olabilir. Bir rivâyete göre Tayy Kabilesi ba~bu kabile mensuplar~n~n Hayber, Fedek ve
kan~~Adiyy b. Hatim et
Teyma' Yahudileri ile kom~uluk münâsebetleri bulunmaktayd~- Allah'~n
Elçisi'ne kar~~~büyük dü~manl~k beslemekteydi ve kendisi H~ristiyan& Bu ~ah~s, ~slam ordusunun Tayy Kabilesi'nin putunu k~rmak için gelmekte oldu~unu duyunca, a~~rl~klar~n~~alarak ~am'a kaço1"4. Di~er bir rivâyete göre
Cüzam Kabilesi'ne ba~l~~Zübeybo~ullar~ndan baz~~kimseler, Rüfa'a elCüzami'ye gelerek ona ~öyle dediler: "Sen burada oturmu~~keçi sa~~yorsun,
Cüzam kad~nlar~~ise tutsakt~r. Onlar~~bu hale dü~üren, getirmi~~oldu~un
mektubundur"6565. Onlar, bunu söylemekle suçu, Allah'~n Elçisi'nin mektubuna göre hareket eden Rüfa'a'ya yüklemek istemi~lerdi. Onlara göre
Rüfa'a'n~n böyle davranmamas~~gerekirdi.
161 Brokelmann, Carl, "Tarihu'l-Edebi'l-Arabi", (Trc: Abdulhalim en-Neccar), M~s~r, 195962, c. I, s. 121.
I" et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 479-481.
163 et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 550-553.
164 ed-Diyarbekri, "el-Hamis", c. I, s. 380.
165 ~bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 225; ~bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 322.
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~üphesiz ki, Yahudiler Arap Yar~ madas~~ ile ~am topraklar~~ aras~ nda yer
alan bölgelerde Müslümanlara kar~~~sürdürdükleri bu y~ k~c~~faaliyetlerinde
fazla zorluk çekmiyorlard~. Zira akrabalar~ n~ n bar~ naklar~~ bu bölgelerde bulunuyordu.
Öte yandan bu bölgedeki kabileler, ç~ karlar~~ nedeniyle ~am Bölgesiyle
s~ k~~ ili~kiler içindeydiler. Bu kabilelerden bir k~sm~ n~n ba~kanlar~~ Bizans
devleti ad~ na valilik görevinde bul~mmaktayd~~ ki, Me'an ve civarlar~ nda görev
yapan Ferve b. Amr el-Cüzami bunlardand~r. Y~ne bunlardan olan Kuda'a ve
ona ba~l~~ Süleym, Beli, Kelb, Uzre ve Behra' kollar~~ da Kuzey Arap
Yar~ madas~~ ile ~am m~ nt~ kas~~ aras~ nda yer alan bölgeye yay~lm~~lard~.
Bunlardan baz~ lar~~ Bizans devletinden y~ ll~ k maddi yard~ m al~yorlard~ .
Bizans'~ n resmi dini olan ve ayn~~zamanda ~am'da güç kayna~~n~~ te~kil eden
H~ ristiyanl~ k, s~ n~ rl~~ bir ~ekilde bu putperest kabilelerinin baz~~fertleri aras~ nda yay~lm~~t~. Bu yüzden bu kabilelerin ve bu kabileler bünyesinde yer
alan H~ ristiyan Araplar~ n gözünde, H~ristiyanl~k.' b~ rak~ p ~slam'a yana~mak,
dolayl~~ ve dolays~z bir ~ekilde Bizans aç~s~ndan ç~ karlar~ na zarar verir anlam~ n~~ ta~~ maktayd~. Hatta bunu, güçlerinin üstünde bir olay olarak görüyorlar
ve bu gibi tabili~i kabul etmek için daha kendilerini haz~ rl~ kl~~ görmüyorlard~.
Onlar, di~er taraf~ n (Müslümanlar) böyle bir bo~lu~u dolduraca~ma da
inanm~yorlard~. Allah'~ n Elçisi, Adiyy b. Hâtem et-Tâi'ye: "Ey Adiyy! Belki de
onlar (Müslümanlar) ~ n maddi s~ k~ nt~ lar içinde olmalar~~ seni bu dine
(~slam'a) girmekten al~ koymaktad~ r. Allah'a yemin ederim ki, çok yak~ nda
mallar~~öyle ço~alacak ki, hatta o mallar~~alacak bir kimse bulunmayacaktir.""
~eklinde hitab ederken sanki bu noktaya temas etmektedir.
Ayn~~ zamanda Bizans, H~ristiyanl~k~~din olarak seçmeyen ve bu dönü~ümün (H~ristiyan Araplar~n ~slam'~~kabul etmelerinin), Araplar~, kendilerine
kar~~~cesaretlendirip üzerlerine gelmeleri d~~~ nda Arap kökenli
H~ ristiyanlarm din de~i~tirerek ~slam'a girmeleri ile ilgilenmeyen Farslar~ n
tersine bu dönü~üme iyimser bakm~yordu.
Bu sebeple bu m~ nt~ kadaki Arap Kabileleri ba~lang~çta ~slam fetih hareketine kar~~~dü~manca bir tutum sergilediler, baz~ lar~~ da Mu' te Sava~~'nda
Müslümanlara kar~~~Rumlar~ n yan~ nda yer ald~.
~ b~l Hi~am. "es-Sire", c. IV, s. 227; ilgimi-Esir,

c. I, s. 195.

ARAP KÖKENLI HIR~ST~YANLAR

897

Konunun di~er bir boyutu da bu bölgenin Hicaz ile ~am aras~ndaki ticaret yolunu temsil etmesidir. Bölgenin bu konumu Allah'~n Elçisi devrinde de
devam etti ve Kurey~, Müslümanlar taraf~ndan ticaret kervanlar~n~n geçi~i
engellenince büyük zararlara u~rad~'"7. Allah'~n Elçisi, Müslümanlar'a maddi
yarar sa~lamak ve tüccarlar vas~ tas~yla ~slam Devletini yaymak maksad~yla burada güvenli~i tesis etmeye ve ticari al~~~veri~in sa~l~kl~~yürütülmesine özen
gösterdi. Bölgenin güvenli~ini bozmaya çal~~anlar~~ cezaland~rmak ve tüccarlardan olu~an yolcular~~korumak için Dumetü'l-Cendel'e gönderilen orduyu
bizzat kendisi (Hz. Peygamber) idare etti°68. Ayr~ca Zeyd b. Hârise'yi ayn~~
amaçla önce Vâdi'l-Kura yöresinde ya~ayan ümmü K~rfe'nin üzerine, sonra
da yine Vâdi'l-Kura'n~n arka taraf~nda bulunan Hisma bölgesine gönderdi''.
Buna kar~~l~k ed-Diyarbekri'nin belirtti~ine göre H~ristiyanlar gibi baz~~
çevreler bölgenin bu ticari özelli~ini istismar konusu yapmaktayd~lar. Bu çevreler, Medine'ye ticaret maksad~yla giden Nabatl~~tüccarlar~ n önünde
Bizar~s'~n Medine'yi ele geçirmek için büyük bir ordu haz~rlad~~~~~aiasm~~ ortaya at~yorlard~. Görülüyor ki, onlar, Medine'ye giden yol boyunca yerle~en
kabilelerin içine korku salmak, onlar~~ ~slam'dan uzakla~urmak ve aralar~nda
yay~lmas~n~~engellemek maksad~yla böyle bir faaliyette bulunuyorlard~ u".
Bölgedeki kabilelerin ~slam fetih hareketine kar~~~tutumlar~nda yava~~yava~~yumu~akl~ k görülmeye ba~lad~ . Onlardaki bu de~i~iklik, özellikle
Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar'~n güçlerinin artmas~n~~hissetmelerinden ve ~slam'~n amaçlar~n~~ ve bu dine girenlerin durumlar~n~~ ö~renmelerinden sonra gerçekle~ti. Ayr~ca Bizans'~n bölgede de güç kayb~na u~ramas~~
ve bu kabilelerin, özellikle Farslar'~n ~am'a kar~~~düzenlemi~~olduklar~~sald~r~dan sonra Bizans'la ili~kilerinin zay~flamas~~da bunun gerçekle~mesinde
etkili amil olmu~tur.
Bir rivâyete göre Adiyy b. Hâtim'in k~z karde~i, ~am'da bulunan karde~ini ziyaret ederek onu Medine'de Allah'~n Elçisi'ne gitmemesi ve O'nun yan~nda rahatl~ k ve huzura kavu~mamas~ndan dolay~~ k~nad~ . Zira kendisi de
Allah'~n Elçisi'nden iyi muamele görmü~tü. Adiyy, k~z karde~inin bu tavsiye";7 et-Taberi, "Tarih", c. Il, s. 646.
" et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 564.
el-Belazuri, “Ensabu'l-E~rar, (Thk: Muhammed Harnidullah), M~s~r, 1959, c. I, s. 377378; ed-Diyarbekri, el-Hamis, c. I, s. 377-378.
I711) ed-Diyarbekri, "el-Hamis", c. II, s. 484. Ayr~ca bkz. Abdulkadir b. Ahmed Bedran,
"Tehzibu Tarih il~n Asâkir". Beyrut, 1979, c. I, s. 110.
Belleten C. LXIII, 57
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sine uyarak kabilesinden bir heyetle Medine'ye geldi ve Allah'~n Elçisi ona
ilgi gösterdi ve kendisiyle gelen heyeti de iyi kar~~lad~. Böylece Adiyy ve kavrni
Müslüman oldular. Allah'~n Elçisi, onu kabilesine zekât amili olarak görevlendirdi. Bu geli~me sonucunda onun, Allah'~n Elçisi'ne kar~~~önceki kini ve
nefreti, ~slam'a olan dü~manl~~~, onlara kar~~~sevgi ve imana dönü~tüm.
Ba~ka bir rivâyete göre onun kabilesi, Hz. Ebu Bekr döneminde baz~~insanlar~n yapt~~~~gibi mallar~n~n zekât~n~~vermemeye kalk~~t~lar. Fakat Adiyy onlara
Hz. Peygamber'le yapm~~~olduklar~~ antla~mar hat~rlatt~~ ve ~öyle dedi:
"Adiyy'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onu (zekât~) zenci bir
adama bile versem, ayn~~miktarda verece~im ve miktar~n~~asla azaltmayaca~~m. E~er bu konuda bana kar~~~gelirseniz, sizinle sava~~r~m". Onun bu hususta ~srarl~~oldu~unu görünce de, ona uydular ve mallar~n~n zekât~n~~hemen
kendisine teslim ettiler. Adiyy bu mallar~~Hz. Ebu Bekr'e götürdil°72.
Hicretin dokuzuncu y~l~n~n Receb ay~nda Müslümanlar Tebük Seferi'ne
ç~kt~lar ve bu sefer esnas~ nda taraflar aras~nda herhangi bir sava~~meydana
gelmedi. Fakat onlar bu esnada Dumetü'l-Cendel hükümdar~~ ükeydir b.
Abdulmelik'i ele geçirdiler. Rivâyete göre fl'keydir, Gassân veya Kinde kabilesine mensup bir Arapt~~ve ayn~~zamanda H~ristiyand~. Bu ~ah~s cizye ödemek
kar~~l~~~nda Müslümanlarla bir anla~ma yapt~ m. Bu durum kar~~s~nda
Allah'~n Elçisi onun kan~n~n dökülmesini yasaklad~~ve onu serbest b~rakt~.
Böylece o, bu olaydan sonra köyüne döndü. ~bn Hi~am el-Kelbi ise, Ükeydir
b. Abdulmelik'in Müslümanl~~~~seçti~ini rivâyet eder174.
Allah'~n Elçisi, Eyle hükümdar~~Yuhanna b. Ru'be ile de anla~ma yapt~.
Yuhanna H~ristiyand~ . Allah'~n Elçisi taraf~ndan onunla yap~lan anla~ma
metnine Müslümanlara kar~~~kolayl~ klar sa~lamas~~ ~art~~ konuldu'75.
Mayerson, bu anla~may~~ele al~rken, onun, Filistin ve Sina'n~n arka kap~lar~n~~
Müslümanlara açt~~~n~~ ileri sürmektedir"6.
171 ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 225-228; ~ bn Sa'd, et-Tabakât, c. I, s. 321-322; ~ bn
Abdirabbih, el-~ kd, c. III, s. 399; en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 78-79.
172
el-~ktifa', c. II, s. 82 b.
173 e~-~afil, el-Üm, c. IV, s. 192; Halife b. Hayyat, Tarih, (Thk: Ekrem Ziya' el-ömeri)
Beyrut, (Trz.), s. 92; ~bn Hi~am, es-Sire, c. IV, s. 169; et-Taberi, Tarih, c. III, s. 108; en-Nüveyri,
Nihâye, c. XVII, s. 352-357; A.L. Tibawi, "Christians under Muhammad and his First Two
Caliphs". ~slamic Quarterly. Beirut,1961, Vol. 6, p. 33.
174 Abdulkadir b. Ahmed Bedran, Tehzib, c. III, s. 973.
175 ~bn Hi~am, es-Sire, c. IV, s. 159; el-Ya'kubi, Tarih, c. II, s. 68; el-Belazuri, Fütüh, s. 79430;
Abdulkadir b. Ahmed Bedran, Tehzib, c. I, s. 115.
1711 Mayerson, Philip, "The First Muslim Attacte on Southern Palesdne", p. 173.
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Kelb Kabilesinin elçilik heyeti Medine'ye geldi ve Allah'~ n Elçisi onlara,
Dumetül-Cendel halk~ na ve bu bölgenin havalisinde oturan Kelb kabilesine
ba~l~~ topluluklara bir anla~ma belgesi gönderdi'".
Ayr~ca Gassân Kabilesinden üç ki~i Medine'ye gelerek Müslüman oldular
ve sonra ~am'da oturan kavimlerinin yan~ na döndüler178.
Sonra Me'ân Bölgesinde Bizansl~lar'~ n oradaki Araplar~~idare etmek için
tayin ettikleri Ferve b. Amr b. en-Nâfire el-Cüzami, bir mektup göndererek
~slam'~~ kabul etti~ini bildirdi ve Allah'~ n Elçisi'ne de bir hediye gönderdi.
Bizansl~lar, onun Müslüman oldu~unu duyunca kendisini yakalayarak götürdüler ve hapse att~ rd~lar, sonra ondan ~slam'~~ b~ rakmas~ n~~ ve eski dinine
dönmesini istediler. Fakat o, bunu kabul etmedi. Böylece onu öldürdüler179.
Bölgedeki kuvvet dengesinin Müslümanlar~ n lehine dönü~mesi olay~~ Hz.
Ebu Bekr zaman~ nda gerçekle~tirilen ~slam fetih sava~lar~~ esnas~ nda had safhaya ula~t~~ve Hicaz ile el-Urbe aras~ nda yer alan bölgeler sava~~yap~lmadan
Müslümanlar~ n eline ge0180
Sözün özeti; Hz. Peygamber döneminde Arap Yar~ madas~ ndaki Arap
H~ ristiyanlar~ n~ n meselesi, genel olarak Arap Kabilelerinin konusu ve bu kabilelerin ~slâm fetihlerine kar~~~tutumu ile iç içe olmu~tur. Asl~ nda bilinen
tarihi kaynaklar, ara~urmac~ya, Arap Yar~ madas~'n~ n Farslara yak~ n bölgesinde veya Bizans s~ n~ rlar~ na yak~ n yerlerinde bir H~ ristiyan Arap gücünün
varl~~~ n~~ hissettirmemektedir. Aksine o (ara~ t~ rmac~ ), ço~unlukla
H~ ristiyanl~~~, Kabileler aras~ nda seyrek bir ~ekilde H~ ristiyan olarak ya~ayan
baz~~fertler de görür. Üstelik bu fertlerin toplumlar~ndaki olaylara katk~~ve
etkileri de söz konusu de~ildir. Bu fertlerin ~slam'a kar~~~tav~rlar~ , ço~unlukla
Arap kabilelerinin tav~ rlar~~ ile uyum içindeydi. Kabileler anla~mak maksad~yla Medine'ye gittiklerinde, onlar da gittiler. Bu kabileler ~slam'~~ kabul
edince, onlar da ayn~~ davran~~ta bulundularlm. Onlardan Müslüman olmayanlar ise -ki, onlar~ n say~s~~ çok azd~ r- zimmi statüsüne uydular, Allah'~ n Elçisi
177

~ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 335.

178 ~ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 338; en-Nüveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 98.
179 ~ bn Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 237-238; ~ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 355; el-Ya'kubi, c. Il,
s. 79; ~ bn Seyyidü'n-Nâs, "Uyun", c . II, s. 344; en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 29; ~ bnu't-Talla',
Akdiya, s. 274.
18° el-Belazuri, "Fütüh", s. 117.
181 Richard Beli, "The °right of Islam", p. 182.
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ile bar~~~anla~mas~~ imzalad~lar, ~slam bayra~~n~ n gölgesine girdiler ve ~slam'~ n
yay~ lmas~ na ve fetihlerinin geni~lemesine asla engel olmad~ lar.
Sonra Allah'~ n Elçisi vefat etti. ~üphesiz ki O'nun vefat~~ Müslümanlar~n
hayat~ nda kimsenin dolduramayaca~~~bir bo~luk b~ rakt~. Zira dü~ünceye ba~l~l~ k birli~i ile siyasi otoriteye ba~l~l~ k birli~ini temsil eden Müslümanlar~ n
birli~i, O'nun (Hz. Peygamberin) ~ahs~ nda toplanmaktayd~. Fakat birlik kavram~, sadece Allah'~ n Elçisi için geçerli oldu~una inanan baz~~Müslümanlar
taraf~ ndan iyice anla~~lmam~~t~182. Bu birlik kavram~n~~temsil eden dü~ünceye
ba~l~l~ k ve Allah'~ n Elçisi'nden sonra idareyi ele alan idareciye ba~l~l~ k, onlarca ayn~~ oranda alg~lanmam~~u. Mal (zekat) konusu, onlar taraf~ndan birlik
kavram~ n~ n deney geçirdi~i en belirgin meselelerden biriydi'83. Bu mesele
önce siyasi bir boyut kazand~, daha sonra râviler ona dini bir boyut eklediler.
~üphesiz ki, Arap kabileler büyük miktarda maddi destek al~yorlard~ .
Onlar birbirlerine kar~~~sava~~ rken ganimet ele geçiriyorlard~. Bunun d~~~ nda
onlar Fars ve Bizans topraklar~ na yapt~ klan bask~nlar esnas~ nda bol miktarda
maddi kaynak elde ediyorlard~. Bazen de ad~~ geçen devletlerin topraklar~ na
sald~ r~da bulunmamak veya bu devletlere hizmette bulunmak maksad~yla
maddi destek al~yorlard~. Arap Kabilelerine ba~l~~ elçilik heyetleri Medine'ye
geldiklerinde Allah'~ n Elçisi'nden hediye ~eklinde maddi ve ayni destek te
ald~lar. Fakat Allah'~ n Elçisi, bu ziyaret esnas~ nda onlara y~ll~ k maddi yard~m
(maa~) ba~lamad~ . Aksine ~slam'a girmeleri hükmü gere~ince onlar mallar~ ndan bir k~sm~ n~~ devlete vermeye ba~lad~lar. Bu kabilelerin ~slam devletine
ba~l~l~ k ve itaatleri, Allah'~ n Elçisi'ne bey'atleri hükmünce geçerliydi. Allah'~ n
Elçisi vefat edince, onlar, Hz. Ebu Bekr'in O'na halef ve yerine halife olmas~ na kar~~~ ç~ kt~lar. Devlet ba~kan~ na olan eski ba~l~l~ k ruhunu kaybettiler.
Hatta onlar~ n bu tutumu sava~~ç~ karacak kadar ilerledi. Onlar bu kavram~ ,
ona ba~l~~ kal~ nacak bir din olarak alg~ lad~lar.
Böylece onu savunmak için k~l~çla= çektiler. Neticede ortal~ k kar~~t~~ ve
devlet aç~s~ ndan insanlar~~ kontrol etmek ve anla~ma ve sözle~meler gere~ince
onlardan hesap sormak zorla~t~ , bu da siyasi otoritenin zarflamasma sebep
oldu. Bu durum ise, H~ ristiyan olarak hayat~ n~~ sürdürmeye devam eden
Araplar~ n bu dönemdeki tav~ rlar~ n~~ ö~renmeyi zorunlu k~ lmaktad~ r.
/82

Bkz. el-Ezdi, "Fütühu's-~am", (Thk: Abdulmünim Abdullah en-N4ir), M~s~ r, 1970, s. 2.
et-Taberi, 'Tarih", c. III, s. 259.

183 Bkz.
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~lk olarak Arap Yar~madas~'nda Müslümanlarla içiçe ya~ayan Necrân
H~ ristiyanlar~n~~ ele alal~m; Allah'~ n Elçisi'nin vefat~ ndan önce, Mezhic
Kabilesi'nin deste~i neticesinde Necrân'da Abhele b. Ka'b'~n ba~~ n~~ çekti~i
ayaklanmalar hakk~ nda Yemen'den haberler gelmi~se delm, bu olay kesinlikle
Necrân H~ ristiyanlar~n~ n da bu kar~~~kl~ klarda rol ald~klar~n~~ veya fiilen bu
hâdiselere kat~ld~ klar~n~~göstermez. Onlar, Hz. Ebu Bekr'in hilafeti boyunca
ve Hz. Ömer'in hilâfetinin ilk y~llar~nda evlerinde sâkin bir ~ekilde ya~ad~lar~ n. Sonra Hz. Ömer, onlar~n Irak'a ve ~am'a ç~ kar~lmalarm~~ emretti.
Necrân H~ ristiyanlar~ n~n yurtlarmdan ç~kar~lmalar~~konusunda çeli~kili
harberler yer almaktad~ r. ~bn Sa'd Tabakât'~nda ve Ebu Davud Sünen'inde,
onlar~n, Hz. Peygamber zaman~nda yap~lan anla~ma metinlerinde faiz yememeleri ~art~~konmu~tu, fakat onlar bu ~arta uymad~ lar ve Hz. Ömer döneminde faiz yemeye ba~lad~lar. Böylece hâlife de onlar~~sürgüne gönderdi
~eklinde nakletrnektedirl8".
en-Nüveyri ise bu konuyu; Necrân H~ ristiyanlar~, Allah'~ n Elçisi'nin onlara yazm~~~oldu~u anla~ma metnine, sadâkat gösterdiler ta ki, O, vefat etti.
Sonra Ebu Bekr halife oldu ve ölümü s~ras~nda onlara iyi muamele edilmesini tavsiye etti. Sonra onlar Hz. Ömer zaman~ nda faizle ticaret yapmaya ba~lad~lar. Bu durum kar~~s~nda halife, onlar~~göçe zorlad~~ ~eklinde zikretmektedir187.
Bir rivâyete göre Ömer b. el-Hattab, Necrânl~~ H~ ristiyanlar~ n yurtlar~ ndan ç~kar~lmalar~ n~, bu yönde Hz. Peygamber'den nakledilen bir hadis gere~ince uygulamaya koymu~tur.
Abdurrezzak es-San'ani, el-Musannaf adl~~ eserinde, Ma'mer'den, oda ezZühri'den, oda ~bn el-Museyyib'den bir mürsel hadis naklederek Allah'~ n
Elçisi'nin: "Arap topra~~nda (veya Hicaz topra~~nda) iki din birarada olmayacakt~r." ~eklinde bir söz söyledi~ini zikreder. Sonra Ömer, kendi döneminde bu hadisi incelettirdi ve do~ru oldu~unu tespit etti. Bu konuda ezZühri "~~te Ömer bu sebepten dolay~~onlar~~göçe zorlad~." demektedir'sg.
181 ez-Zehebi,

174.

"Tarihu'l-~slam ve Tabakâti'l-Me~âhir vel-Alâm", Kahire, 1367-69, c. II, s.

18i1 en-Nisaburi, "Me~âzr, s. 326 b.
188 ~bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 358;

Ebu Davkl, Simen, (~stanbul, 1992, c. III, s. 430-431).
187 en-Ntiveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 137.
188 Ebu Ubeyd, "el-Emvar, s. 144.
189 es-San'ald, "el-Musannar, (Thk. Habiburrahman el-A'zami), Beyrut, 1970-2, c. VI, s. 53,
54, 57-58.
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Müslim'in Sahih'inde geçen bir habere göre Câbir b. Abdullah, Ömer b.
el-Hattab'~ n, Allah'~ n Elçisi'nin: "Yahudi ve H~ ristiyanlar~~ Arap
Yar~madas~ ndan mutlaka ç~ karaca~~ z ve burada Müslümanlar d~~~ nda kimseyi b~rakmayaca~~z." ~eklinde konu~tu~unu duydu~unu kendisine haber
verdi~ini bildirmektedir19°.
Allah'~ n Elçisi (A.S.)'ne nisbet edilen hadisler, Hz. Peygamber'in Arap
veya Hicaz topraklar~nda ~slam'~~ tek din k~lma gayreti d~~~nda, Necrânl~~
H~ristiyanlan yurtlar~ndan ç~ karmak hususunda herhangi bir sebep üzerinde
durmamaktad~ r. Ebu Ubeyd ise, Allah'~ n Elçisi'nin, bu sözü Necrânl~~
H~ ristiyanlarm bir anla~may~~bozmalar~~veya taraflarca ba~-~~~yap~ld~ktan sonra
herhangi bir hâdise ç~karmalar~~sonucunda söylemi~~olabilece~i görü~ündedir°91. Büyük bir ihtimalle Ebu Ubeyd'in ileri sürdü~ü olay meydana gelmi~tir. Böylece bu olay Allah'~ n Elçisi'ni, di~er din mensuplar~n~~ Arap
Yar~madas~'ndan ç~karma karar~n~~almaya zorlam~~ , fakat erken vefat' neticesinde O, bu karar~n~~uygulama safhasma geçirememi~ti°92. Hz. Ebu Bekr de
hilâfeti s~ ras~nda kar~~la~t~~~~problemlerden dolay~~yine bu karar~~uygulamaya
koyamam~~ u. Hz. Ömer döneminde, faiz yemek gibi baz~~ihlaller, ikinci defa
Necrânl~~ H~ ristiyanlar taraf~ ndan gerçekle~tirilmi~~olabilir. Böylece, faiz yedikleri için Ömer, onlar~~yurtlar~ndan uzakla~urd~~ diyenler, bunun, ç~kanlmalanmn sebebi oldu~unu zanettiler.
Ebu Ubeyd'in Necrân H~ristiyanlar~n~n Müslüman olmalar~, sonra irtidat
etmeleri ve Hz. Ömer'in bu konuda onlara mektup göndermesi ve onlar~~
yurtlar~ ndan ç~ karmas~~ hususunda zikretti~ine gelince'93, e~er onlar
Müslüman oldularsa, bunu, ç~ kar~lmalar~ na dair bir niyetin bulundu~unu
duyduktan sonra göstermelik olarak yapm~~lard~ r, daha sonra da bundan
vazgeçmi~lerdir. Üstelik onlardan baz~ lar~~Müslüman oldular ve bunu devam
ettirdiler ve bu ~ah~slar~ n hiç biri göçe zorlanmad~. Zira bilindi~i gibi bir ceza
olarak göçe zorlamak, Müslüman olup, sonra bundan vazgeçenlere uygulanan bir hüküm de~ildir.
Hz. Ömer, Necrân H~ ristiyanlar~n~n akarlar~n~~ve mallar~ n~~ sat~ n ald~~ ve
onlara yurtlar~ndan ayr~lmalar~~için belli bir süre tan~d~ . Ayr~ ca hak ve ~am
valilerine emir vererek kendilerine çiftçilik yapmalar~~ için geni~~topraklar
" Muslim, "Sahib", (~ stanbul. 1992, c. II, s. 1388.).
Ubeyd, "el-Emval", s. 144-145.
192 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 21.
I93 Ebu Ubeyd, "el-Emval", s. 145.
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tahsis etmelerini istedi'''. Hz. Ömer, topraklardan elde ettikleri gelirleri, onlara sadaka ve topraklar~ n~ n bedeli olarak b~ rakt~, kendilerine zulmedenlere
kar~~~yard~ mc~~olunmas~ n~~emretti ve onlardan yirmidört ay cizye (ba~~vergisi)
~slam halifeleri nasfa (gelirlerinin yar~s~n~~devlete ödemeleri) olaymdan
sonra Necrân H~ ristiyanlar~ na kar~~~daha yumu~ak ve musamahal~~davranmaya ba~lad~ lar. Osman b. Affan'~ n, Allah r~zas~~ için onlardan cizye olarak
al~ nan vergiden ikiyüz hulle (tak~ m elbise)lik, toprak kaynakl~~gelirlerinden
de bir miktar indirim yapt~~~ n~~ ö~renmekteyiz. Ayn~~ ~ekilde Muaviye b. Ebi
Süfyan da, onlardan baz~lar~n~n Müslüman olmas~~ neticesinde vergilerinden
ikiyüz hullelik daha indirim yapm~~t~r. Onlar~n, çevrelerinde cereyan eden
olaylara kar~~~Irak'ta kendileri d~~~nda di~er Arap topluluklar~ ndan daha ilgisiz olduklar~~söylenemez. Haccac b. Yusuf es-Sakafi, onlar~ , kendisine ve
Ümeyye O~ullar~'na kar~~~ba~latm~~~oldu~u ayaklanmada Abdurrahman b.
Muhammed b. el-E~'asla i~birli~i yapmakla suçlad~. Ayr~ca onlar~~ eskiden oldu~u gibi cizyelerini tam olarak ödemeye mecbur etti. Ömer b. Abdulaziz
halife olunca, Necrân H~ ristiyanlar el-Haccac'~ n kendilerine yapt~~~~zulümden ve say~lar~ n~ n eksikli~inden ~ikayet ettiler. Bunun üzerine halife onlar~ n
say~lmas~ m emretti. ~lk say~lar~n~ n ondabiri kald~ klar~ n~~görünce, onlar~ n de~eri sekizbin dirhem olan ikiyüz hulle (elbise) ödemelerine karar verdi""'.
Arap Yar~ madas~'mn do~usunda ise, nakledilen haberlere göre Arap
Kabileleri kendi aralar~ nda Medine'deki devlet yanl~s~~ve kar~~ t~~olarak ikiye
bölündü. Ternimo~ullar~'ndan oldu~u söylenen Secah bint el-Haris ve grubu
d~~~ nda, hiç bir H~ ristiyan grup bu hareket içinde yer almad~197. Secah
H~ ristiyan inanana a~~ r~~ derecede ba~l~~ bir kad~ nd~~1"8. O, Irak'~ n kuzeyinde
bulunan (Dicle ile F~ rat nehirlerinin aras~ nda yer alan ve bugün Türkiye,
~rak ve Suriye topraklar~ nda kalan el-Cezire'nin Irak'taki k~sm~~ kasdediliyor)
el-Cezire Araplar'~ ndan bir toplulukla Medine'de Hz. Ebu Bekr'e kar~~~harekete geçmek için Temimo~ullar~'mn bulundu~u bölgeye geldi. Bu da ilk bak~~ ta, ~slam Devletine kar~~~bir dü~man H~ ristiyan Arap hareketinin varl~~~ n~~
I" el-Belazuri, "Futüh", s. 85-89.
~s~~en-Nüveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 137.
~~ t el-Belazuri, "Fütüh", s. 89-91; ~ bnu'l-Esir, el-Kamil, c. II, s. 201.
197 el-E~ref Ömer b. Yusuf, "Tarfetü'l-Ashab fi Temyizi'l-Ensab", (Thk: K. W. Zettersteen),
Dimask, 1949, s. 63.
198 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 272.
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ça~r~~urmaktad~r. Fakat Secah'Ia ilgili haberler, bu varsay~m~~desteklememektedir. el-Belâzurrnin belirtti~ine göre o, kendini kahin olarak kabul ettirdi. Böylece Temimo~ullar~~ ile annesi taraf~ ndan yak~ nlar~~ olan
Ta~libo~ullarma mensup baz~~ gruplar ona uydular").
Secah, Müseyleme ile evlendi ve kendi dini ile onun dinini birle~tirdi.
Ebu Ca'fer et-Taberi"'nin bir rivâyetine göre, o (Secah) Peygamberlik iddias~nda bulundu ve Ta~libo~ullarfndan el-Hüzeyl b. ~mrân H~ristiyanl~~~~b~rakarak onun dinine girdi.
en-Nüveyrim'nin bir rivâyetine göre o (Secah), Müseylime ile evlendikten sonra kabile mensuplar~, ona, mihrini sordular. Bunun üzerine o da tekrar Müseylime'ye giderek ondan mihrini istedi. Müseylime, ondan müezzinini talep etti, böylece bu görevli hemen oraya ça~r~ld~. Müseylime, Ona:"
Arkada~lar~n aras~nda, Allah'~n Elçisi Müseylime, Muhammed'in getirdi~i
namazlardan sadece iki vakit namaz~ n~; sabah ve yats~y~~size farz k~ld~~diye bir
aç~klamada bulun. " ~eklinde emir verdi.
Büyük bir ihtimalle Secah taraf~ndan ba~lat~lan hareket bir H~ ristiyan
hareketi de~ildir. Belki de Allah'~n Elçisi'nin vefat~ndan sonra Kuzey Arap
Yar~madas~'ndaki Arap Kabileleri aras~nda ba~~gösteren kabile çeki~mesi,
onu, bu gibi davran~~a itmi~tir. Onun, Müslümanlara kar~~~çal~~mak maksad~ yla Farslar veya Bizansl~lar taraf~ndan kiralanm~~~olmas~~da mümkündür.
Secah, Müseylime'yi terk ederek kendi kabilesi olan Ta~libo~ullarf na geri
döndü. Hatta bir rivâyete göre o, sonradan Müslüman olmu~~ve bu inanc~na
ba~l~~kalm~~t~ r".
Arap Yanmadas~'mn Kuzey Bölgesine gelince, konu ile ilgili rivâyetlere
göre burada Vadra el-Kelbi ad~nda bir ~ah~s, kendine destek veren Kelb kabilesinden baz~~ ki~ilerle irtidat etmi~~ve zekât vermeyi reddetmi~tir203.
Görülüyor ki, Dumetü'l-Cendel emini Ükeydir b. Abdulmelik, day~lar~~ olan
Kelb Kabilesi mensuplar~n~n bu eyleminden cesâret alm~~ur20'. Cizye vermeyi
durduran bu ~ah~s, Müslümanlarla yapm~~~oldu~u anla~may~~ bozdu ve
~~~el-Belazuri,

"Funih", s. 108.
et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 269.
2<" en-Nüveyri, "Nihaye", c. XIX, s. 79.
2" el-Belazuri, "Fütith", s. 108.
203 et-Taberi, 'Tarih", c. III, s. 403.
"Ahbaru'l-CiLad fi Fethil-Bilad". Laleli Ktb. N~~ . 1994, ~stanbul, s. 41 a.
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Dumetü'l-Cendel'den ayr~ larak Hire ~ehrine geçti205 veya ~bn Hi~am elKelbrnin rivâyet etti~i gibi Müslümanl~~~~b~ rakarak irtidat etti2°°. Sonra ~yâd
b. Ganm ve Halid b. el-Velid'e kar~~~sava~an ve Kelb, Behra', ez-Zaca'im ve
Gassân ve Tenilh'a ba~l~~ baz~~ gruplardan olu~an toplulu~a kat~ld~. Sava~~sonunda bu topluluk yenilgiye u~rad~~ve Ükeydir b. Abdulmelik öldürüldü207.
Fakat Arap oldu~u söylenmeyen Yul~anna b. Ru'be Müslümanlarla yapt~~~~anla~maya ba~l~l~k göstererek sava~a kat~lmad~.
Hz. Ebu Bekr Ridde ayaklanmalar~na son verip, Araplar ona itaat edince,
Arap Kabilelerini cihada ça~~ rd~. Böylece Arap Yar~madas~'n~ n çe~itli bölgelerinden ona ak~ n ak~n askerler gelmeye ba~lad~. O da bu askerleri hemen
~am'a ve Irak'a gönderiyordu. Müslümanlar ~am'a do~ru yol al~ rken, Arap
Kabilelerinin yo~un bir ~ekilde yay~ld~~~~~am s~n~rlar~n~n do~u bölgelerinden
geçiyorlard~. Sadece Amr b. el-As, bu yolu takip etmeyerek Eyle'den
Filistin'in güney bölgesine girdi.
Tarihi rivâyetler, Müslümanlar~ n ~am beldelerine ilerleyi~ini, buralardaki hâkim unsurlar ve onlara tabi olan bölge halk~n~n, ~slam fetih hareketinin ba~lang~c~ ndan ~am beldelerinin fethinin tamamlanmas~na kadar,
kendilerine kar~~~göstermi~~olduklar~~direni~i net bir ~ekilde sunmaktad~r.
~bn ~shak (75/152), (688/761) ~unlar~~ zikretmi~tir: Amr b. el-As
Müslümanlarla birlikte Medine'den ç~ karak Gamru'l-Arabat bölgesine geldi
ve buradan Bizansl~lar~n durumunu Ebu Bekr'e iletti ve ondan yard~m istedi.
Ayn~~anda Ebu Ubeyde ve Yezid b. Ebi Süfyan Müslümanlarla beraber ~am'~n
Busrâ ~ehrini ku~anyordu". Ebu Ca'fer el-Taberi ~bn ~shak'tan nakletti~i rivâyetinde, Müslümanlar~ n ~am'a ç~ k~~lar~ndan Busra ~ehrine ula~malar~na
kadar kayda de~er bir direni~le kar~~la~~ p kar~~ la~mad~ klar~~ konusunda herhangi bir mâlumat vermemektedir.
Ömer b. ~ebbe (173/262), (788/875) ise, Ali b. Muhammed el-Medffini
(135/220), (788/839)'den ~unu rivâyet etmektedir: Müslümanlar Ebu
Ubeyde'nin komutas~ nda Meâb halk~~ ile çat~~maya girdiler ve aralar~nda
bar~~~yap~ld~. Bölgede bulunan Yezid b. Ebi Süfyan, Eb~l Umâme el-Bahili'yi
Filistin topraklar~ nda yer alan el-Arebe'deki Rum toplulu~una kar~~~gön205 el-Belazuri,

"Fiitüh", s. 73.
Abdulkadir b. Ahmed Bedran, "Tehzib", c. III, s. 97.
207 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 378.
208 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 405-417; el-Belazuri, "Füttih", s. 117.
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derdi. Bu kumandan onlar~n hepsini bertaraf etti2"9. Ömer b. ~ebbe'nin verdi~i bilgiye göre Meb halk~n~ n ~slam fetih hareketine kar~~~direni~i zay~f olmu~~ve hemen anla~mayla sonuçlanm~~t~r. Fakat o (Ömer b. ~ebbe), bu antla~maya kat~lan taraflar~n kimliklerini aç~klamamaktad~r.
Fakat Muhammed b. Ömer el-Vakidi (130 / 207), (748 / 823), Yezid b.
Ebi Süfyan idaresindeki Müslümanlarla Tebük etraf~ nda y~~~nak yapan
Rumlar aras~nda çarp~~malar oldu~unu zikretmektedirm. Aynca di~er bir çat~~man~ n da Amr b. el-As kumandas~ ndaki Müslümanlarla Filistin'deki
Rumlar aras~nda meydana geldi~ini belirtir2".
el-Ezdrnin bir rivâyetinde de Ebu Ubeyde'nin idaresindeki
Müslümanlar~n Meâb'a ula~uklan ve buradaki Rumlar~n onlara kar~~~direni~~
gösterdikleri, sonra da iki taraf aras~nda antla~ma sa~land~~~~bildirilmektedir212.
Seyf b. Ömer et-Ternimi (200 / 815), konu ile ilgili ~unu zikretmektedir:
Rumlar Halid b. Said b. el-As'a ba~l~~orduya yakla~uklar~nda k~ rsal alanlarda
ya~ayan Arap Kabilelerine haber göndererek yard~m istediler. Arap
Kabilelerinden Behra, Kelb, Süleyh, Tenüh, Lahm, Cüzlr~n ve Gassân'a ba~l~~
kuvvetler üç gün önce Ziza bölgesine yak~ n bir yerde Rumlarla beraber harekete geçmi~lerdi. Bu ad~~ geçen kabilelere daha önce H~ristiyanl~ k yay~lm~~t~.
Seyf, di~er bir haberinde, Halid b. Said'in yakla~mas~~neticesinde bu kabilelerin da~~ld~~~ n~~ve Müslümanlara kar~~~toplananlar~n tamam~n~n ~slam'~~seçti~ini zikreder2".
Bu bölgenin ~slam fetih hareketine kar~~~göstermi~~oldu~u direni~le ilgili
bir söz söylemek gerekirse, el-Ezdi ve Ömer b. ~ebbe direni~e kat~lanlar~n
kimli~ini aç~klamadan bu direni~in çok zay~f oldu~unu belirtmi~lerdir. ~bn
~shak ise, bu konuda kayda de~er bir bilgi vermemi~tir. Buna mukabil elVakidi, Tebük ve Arebe civarlar~nda direni~~gösteren kuvvetlerin sadece
Rumlardan meydana geldi~ini belirtmi~tir. Ayn~~zamanda Seyf de bu bölgedeki Arap Kabilelerinin Rumlar~ n yan~ nda yer ald~ klar~n~~ ileri sürmü~tür.
Burada Seyfin bu rivâyeti ile Müslümanlar~n Mü' te sava~~nda kar~~la~t~klar~~
2°9 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 405-417; el-Belazuri, Fütüh, s. 117.
el-Vakidi, "Fütüh", s. 4-15.
2[1 el-Vakidi, "Fütüh", s. 4-15.
212 el-Ezdi, "Fütüh", s. 11.
213 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 388-389.
21()

ARAP KÖKENLI HIR~ST~YANLAR

907

direni~i anlatan haberler aras~ nda baz~~ benzerlikler görülmektedir211. Bu da
Seyf in, bu rivâyetinin, bölgedeki Arap Kabileleri~~in ~slam fetih hareketine
kar~~~tav~ rlar~~konusunda, bu kabilelerin yeni tav~rlar~ndan ziyâde ayn~~kabilelerin daha önceki bir tavr~n~~tekrarlad~~~~dü~üncesini do~urmaktad~ r. Seyf in,
rivâyetinde belirtti~i Arap Kabileleri, Mü'te sava~~ nda Müslümanlara kar~~~
Rumlar~n yan~nda yer ald~ klar~~söylenen kabilelerin ayn~s~d~ r215. Ayr~ca seyf
taraf~ndan nakledilen rivâyet, Müslümanlara kar~~~toplanan bu kabilelerin
tamam~n~n ~slam'a girdi~ini belirtmektedir. Bu ise kabul edilmesi asla mümkün olmayan bir iddiad~ r. Zira bu kabilelerin Müslümanlara kar~~~sava~mak
için toplan~p ta bir anda ve böyle bir suretle ~slam'a yönelmeleri ak~l d~~~~bir
olayd~r. Fakat bu olay ~u ~ekilde cereyan etmi~~olabilir: ~slam dini daha önce
bu kabileler aras~nda yay~lm~~, ~slam ordusunu aralar~nda görünce cesâretleri
artm~~~ve böylece ~slam fetih ordusuna kat~lmaya karar vermi~lerdir.
Müslümanlar Meâb'dan sonr,,. kuzeyden el-Câbiye'ye do~ru ilerlemeye
devam ettiler216. D~ ma~k'a kalar uzanan bölge, kendi topra~~nda Bizans'la,
Müslümanlar aras~nda cereyan eden tn ~iddetli sava~lara ~ahit oldu. Burada,
baz~ lar~n~n, ~am beldelerinin gt:lece~inde ba~~rol oynayan çok önemli çarp~~malar meydana geldi. Râvilerin, bu sava~lar~n meydana geli~~tarihleri konusunda çeli~kili bilgiler nakletmelerine ra~menm, Yermük Sava~~~hakk~nda
vermi~~olduklar~~malumât, bunun, sava~lar~ n en büyü~ü ve bölgenin gelece~ini etkilemesi bak~m~ndan en etkilisi oldu~unu göstermektedirm. Bu sava~tan önce meydana gelen di~er sava~lar, bölge halk~ n~~sindirmek için yeterli
214 ~bn

Hi~am, "es-Sire", c. IV, s. 16-17; et-Taberi, Tarih, c. III, s. 37.

"Kitabul-Me~azi", (Thk: Marsden jones), Kahire, 1965, c. Il, s. 760; Halife b.
"Uyün", c. II, s. 153-157; en-Ni~veyri, "Nihâye", c. XVII, s.
Hayyat, Tarih, s. 86; ~bn
277-282.
218 el-Vakidi, "Ff~tühu'~-,,Sam". Kahire, 1373, s. 10; el-Ezdi, "Tarih", s. 11; el-Bikâ'l, "Ahbar",
s. 56 b.
217 örne~in Seyf b. Ömer (et-Taberi, Tarih, c. III, s. 241) ve Ömer b. ~ebbe (et-Taberi,
Tarih, c. III, s. 419) Yermük Sava~~n~n H. 13 y~l~ nda meydana geldi~ini belirtirken, ~ bn ~shak (etTaberi, Tarih, c. III, s. 570-571),bu sava~~n H. 15'te, ~ bn Hubey~~(el-Bikâ'i, Ahbk, s. 88 b) ise H.
13'te vukubuldu~unu rivâyet etmektedir. Fakat belirtilen bu tarihlerden en uygunu H. 13 olarak
verilen tarihtir. Bir rivâyete göre Ömer b. el-Hattab, Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazarak Halid b.
el-Velid'in silah arkada~lar~~ olan Irakhlar~, ~rak topraklar~ nda bulunan Sa'd b. Ebi Vakkas'~ n
yan~ na seyketnnesini istedi. Bu emir üzerine onlar da Hâ~im b. Utbe b. Ebi Vakkas
kumandas~nda Irak'a giderek el-Kadisiyye Sava~~'na kat~ ld~lar (et-Taberi, Tarih, c. III, s. 542543). Kadisiyye Sava~~~H. 14 y~l~ n~ n ba~lar~nda meydana gelmi~ti (et-Taberi, Tarih, c. III, s. 538).
Buna göre Yermük Sava~~'n~ n, belirtilen bu tarihten bir y~l önce vuku buldu~unu ö~reniyoruz.
Bu ise, H. 13 y~la tekâbul etmektedir.
218 °mal~, C.W.C., "el-~ mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 126.
215 el-Vakidi,
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olmam~~t~ r. Sonra Müslümanlar Bizans'a kar~~~üstünlük sa~lad~lar. Bu esnada
~slam ordu yönetimi, ~ehir ve müstahkem noktalara sald~ r~~yapmadan ve sadece k~ rsal bölgelerle az nüfûslu yerle~im merkezlerine bask~ nlar düzenlemek ve oralar~ n halklar~yla anla~malar yapmak suretiyle durumu kontrol alt~ na almaya çal~~~yordu2 I0. Ayr~ca bu yönetim, Müslümanlar~ n, bölgedeki
prestijini zay~ flatacak ve bölge halk~n~n, onlara kar~~~cüretini aruracak bir
yenilgiye maruz kalmamalar~ n~~ sa~lamak için de büyük gayret sarfediyordu.
Müslümanlar, Bizans sald~r~s~na kar~~~Yermûk sava~~na haz~rl~ k yapmak maksad~yla nüfûz ettikleri baz~~noktalardan çekilmek ve bir noktada toplanmak
ihtiyac~~duyduklar~ nda, daha önce kendileri ile ittifak kuran çevreler bu dialo~-~~~bozmaya ve taraflar aras~ nda yap~lacak sava~~n kimin lehine sonuçlanaca~~n~~beklemeye ba~lad~lar220. Ayn~~ zamanda Bizans da bölge halk~~ile olan
ili~kisini peki~tirmekten geri kalm~yor, buradaki insanlar~~Müslümanlara
kar~~~silah alt~na almak için büyük para sarfediyordu22 I.
Bu bölgenin halk~~olan Araplar, en ba~ta da Gassân Kabilesi mensuplar~,
iki taraf~ n ilgi oda~~~haline gelmi~lerdi. el-Ezdi "Fütûhu'~-~am" adl~~eserinde,
Bizansl~ lardan Müslümanl~~~~seçen Cerceh ad~ ndaki bir ki~inin sözlerine dayanarak onlar~~ (bölgedeki Araplar~ ) üç k~sma ay~ r~r: Müslüman olup ta
Araplarla birlikte hareket edenler, H~ ristiyan olup ta, H~ ristiyan olarak kalmak isteyen ve ayn~~zamanda Müslümanlara kar~~~Bizansl~larla birlikte mücadele verenler ve H~ristiyan olup ta, H~ ristiyan olarak kalmak istemeyen ve fakat hem kendi dinda~lar~~ durumunda olan Bizansl~larla, hem de kendi kavimleri say~lan Araplarla sava~may~~tasvip etmeyenler222. Bu söz, buradaki
Araplar~ n ~slam fethine kar~~~tutumunu ~~ klara ay~ rmas~~yan~nda, bu tutumun, de~erlendirmesini ve ~slam fetih hareketi aç~s~ndan yorumunu da kapsamaktad~ r. Belki de Dr. Esed Rüstem, Arap H~ ristiyanlar~ n Müslümanlara
kar~~~Rumlar'~ n yan~ nda yer almalar~ n~ , dini bir sebebe dayand~ rmak suretiyle taraflar aras~ ndaki sava~~~dini bir sava~~olarak yoruma tabi tutarken bu
noktadan hareket etmi~tir223. Halbuki Dr. ed-Duri, onlar~ n bu tutumunu,
Araplar~ n ~ahlan~~~n~, söz birli~ini ve saflar~n~ n birle~tirilmesini peki~tiren bir
ortak proje olarak yorumlam~~ur224.
et-Taberi, "Tarih", C. II, s. 408; el-Ezdi, "FütUh", s. 35.
el-Ezdi, "Fütüh", s. 54-56; el-Bik.i7, "Ahbar", s. 88 b.
221 1bnu'l-Bitrik, "Tarih", s. 13.
222 el-Ezdi, "Fütuh", s. 56.
223 Esed Rüstem, "er-Rum", c. I, s. 248.
224
"el-Cüzüru't-Tarihiyye 111-Kasmiyyeti'l-Arabiyye", Beyrut, 1960, s. 15-16.
219

220
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Görülüyor ki, Araplar~ n Yermük sava~~ ndan önce bu bölgedeki ~slam
fethine kar~~~tutumu, birçok sebepten kaynaklanmaktayd~ . Bunlar~ n en
önemlileri ~t~ nlard~: Bizanshlar~ n kuvvetine mukabil Müslümanlar ~ n güçlü
durumu ve konumlar~, Bizans'~ n maddi kozu ve Gassân ve di~er kabilelere
ba~l~~ baz~~ Arap emirleri ile olan siyasi ili~kileri, bu emirlerden baz~ lar~ n~ n,
Bizans'~ n vermi~~oldu~u maddi deste~i göz önünde bulund~~rmas~~ ve ~bn
Seyyidü'n-Nâs'~ n " Onlar iktidarlarm~ n devam etmesini ve Kayser'e yak~ n olmay~~seviyorlar "225 ~eklinde söyledi~i gibi siyâsii otorite ve nüfüzlarm~ n devam
etmesini sa~lamak maksad~yla Bizans'a meyletmeleri. Ayr~ca iki taraf~ n bölge
halk~yla kayna~mas~~ s~ ras~ nda Müslüman askerlerin olumlu davran~~~~ve buna
mukabil Bizans askerlerinin olumsuz hareketleri. Bütün bu amiller bölgedeki
Araplar~ n ~slam fetih hareketine kar~~~tutumunun ayn~~ seviyede olmas~ n~~ engellemi~tir.
Bir yandan ~bn ~ebbe, ~bn ~shak, el-Ezdi ve el-Vâkidi, Halid b. el-Velid'in
Merc RâIl~ t yönünde Gassân Kabilesi ile sava~a giri~ti~ini ve sonra onlarla bar~~~antla~mas~~ imzalad~~~ n~~ zikrediyorlar ki, burada sadece el-Ezdi ~slam'a
girdiklerini belirtmektedir. Bu konuda el-Ezdi ~unu zikrediyor: " Arap kökenli baz~~ H~ ristiyanlar Müslümanlara gelerek Müslüman oldular. " Ebu
Cafer et-Taberi de, ~bn ishak'dan gelen bir rivâyette ~am Araplarmdan birçok kimsenin Yermfik Sava~~~esnas~ nda Müslümanlar~ n yan~ nda yer ald~~~ n~~
belirtmi~~ve bu ki~ilerin kabilelerinin adlar~ n~~ da zikretmi~tir.
Buna mukabil Meb ve D~ ma~k aras~ nda ya~ayan ayn~~kabilelerin di~er
baz~~fertleri de Yermi~ k Sava~~'nda Müslümanlara kar~~~Bizans'~ n yan~nda yer
ald~lar. ~bn ~shak onlar~ n say~s~ n~~12.000 olarak vermektedir. Bunun yan~ nda
el-Vâkidi bu say~y~~60.000'e kadar ç~ karmaktad~ r. Bu da el-Vâkidi'nin,
Fütt'~ ht~'~~-~am adl~~ kitab~ nda, ~am'daki Arap H~ ristiyanlarm ~slam fetih hareketine kar~~~tutumu hakk~ nda vermi~~oldu~u rivâyetlerin ço~unda görülen
belirgin bir abart~d~ r. Onun sunmu~~oldu~u bu rivâyetlerin büyük bir k~sm~~
Cebele b. el-Eyhem ve yan~ nda yer alan H~ ristiyanlar~ n ve Lahm, Cüzam ve
Gassân mensuplar~ n~ n tutumlar~ n~~ kapsamaktad~ r. Mekan olarak onlar~ n tutumunu ele alan rivâyetlerin kapsam~~ Yern~fik topraklar~ ndan ba~lar,
Antakya'n~ n kuzeyindeki Bizans topraklar~~~~~~~ içine do~ru ilerleyen yollara
kadar t~zar. Zaman olarak da Müslümanlar~ n ~am beldelerine giri~leri ile
Herakleios'un buradan çekili~i aras~ ndaki zaman dilimini kapsamaktad~ r. el225 ~ b~l

Seyyidü'n-Nâs, "Uyün", c. IL s. 256.-257.
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Valcidi konu ile ilgili rivâyederini ~u sözlerle tamamlar: Cebele b. el-Eyhem ve
kabilesinden be~yüz ki~i kral Herakleios'un gemilerine bindiler ve elKostantiniyye'ye (~stanbul) gittiler. Bu da ~amedaki Arap H~ristiyanlar~n, sonuna kadar ~slam fethine kar~~~direndiklerini gözler önüne sermektedir.
~bn Sa'd, Tabalcât'~nda bir çok senede dayanarak Cebele ile ilgili ~unu
nakleder: Allah'~n Elçisi (A.S.) Gassân emin Cebele b. el-Eyhem'e yazarak
onu ~slam'a davet etti, o da Müslüman oldu. ~bn Habib ise, Allah'~n Elçisi (A.
S.)'nin ~ucâ' b. Vehb el-Esectfyi, Cebele b. el-Eyhem'e gönderdi~ini zikretmekte, fakat onun ~slam'a girdi~ini belirtmemektedir.
Verilen bilgilerden Cebele b. el-Eyhem'in, Hz. Peygamber hayattayken
Müslüman oldu~u ~üpheli görülmektedir. Onun bu dönemde Müslüman
olmad~~~n~~ ~u noktadan anlamak mümkündür: Cebele b. el-Eyhem'in
Bizansela ç~kar ba~lant~lar~~vard~~ve onunla kabilesinin yurt olarak ya~ad~ klar~~
~am beldeleri bu esnada daha Müslümanlar~n hâkimiyeti alt~na girmemi~ti.
Ayr~ca baz~~haberler, Cebeleenin Müslümanlara kar~~, BizansIdann yan~ nda
yer ald~~~n~~göstermektedir.
el-Taberi, Seyf den gelen bir rivâyette ~bnu'l-Eyhem'in -Burada ~bnu'lEyhem'in Cebele veya el-Hâris veyahut bunlar~n d~~~ndaki herhangi bir ~ah~s
oldu~unu belirtmeden - H. 12 y~l~nda Dumetü'l-Cendel'de Gassân ve
Tenüh'a ba~l~~baz~~kuvvederle Müslümanlara kar~~~sava~t~~~n~~zikretmektedir.
et-Taberi, ~bn ~shak'tan gelen ba~ka bir rivâyette Cebele b. el-Eyhem'in,
Yermük Sava~~'nda, Arapla~an ~am Kabileleri ile birlikte Bizans'~n yan~nda
yer ald~~~n~~belirtir. Aym haber el-Ya'kubi, el-Belâzuri ve el-Makdis1 taraf~ndan da nakledilmi~tir226. Fakat Cebele b. el-Eyhem'in Yermük Sava~~ ndaki direni~inin ne ~ekilde bitti~i konusunda çeli~kili haberler yer almaktad~r.
Bu konuda el-Belâzur1227 ~unu nakleder: Cebele b. el-Eyhem Yermük
Sava~~~esnas~nda ensara do~ru yöneldi ve onlara: "Siz bizim karde~imizsiniz
ve babam~z~n o~ullar~s~n~z "dedi ve Müslüman oldu. E~er rivâyet do~ru ise,
bu bilgi Cebele'de kabilecilik ruhunun bulundu~unu gösterir. Buna ra~men
~bn Kuteybe228 ve el-Mesudi229 onun ~slam'a girdi~ini zikretmektedirler.
2'28 el-Makdisi, "el-Bed", c. V, s. 184.
227 el-Belazurl, "Filte~h", s. 141.
228 ~bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 281.
229 el-Mes'ucti, "Murf~c", c. I, s. 367. Ayr~ca bk. ~ b~l Al-xlirabbill, el-~~ kd, c. II, s. 56-62.
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Cebele'nin Müslümanl~~~~seçti~ini zikredenler, onun daha sonra tekrar
H~ ristiyan dinine girdi~ini ve rivâyetlerin bazen D~ ma~k'ta, bazen de
Mekke'de oldu~unu belirttikleri Müzeyne kabilesinden bir ~ah~sla dü~mü~~
oldu~u bir ihtilaftan dolay~~Bizans'a kaçt~~~ n~~ belirtmi~lerdir. Ayr~ca bu haberi nakleden ravi, hukuki aç~ dan bu olaya bakan ki~iyi bir yerde Ömer b. elHattab, di~erinde Eb~l Ubeyde olarak gösterirken, üçüncü bir yerde duru~mamn Müzeyneli ~ah~ s aleyhine, dördüncü bir yerde de Cebele'nin aleyhine
sonuçland~~~ n~, fakat Cebele'nin bunu be~enmedi~ini ve bu karar~~ a~a~~lay~c~~buldu~undan kabullenemedi~ini ve bu yüzden de Bizans topraklar~ na
kaçt~~~ n~~ileri sürmektedir.
Fakat baz~~rivâyetler, Cebele'nin ~slam'a girmedi~ini aç~ klamaktad~ r. El,
Ya'kubi230'den gelen bir habere göre Yezid b. Ebi Süfyan, vermesi gereken
cizyeyi ödemesi için Cebele'ye bir mektup yazd~~ - Cebele sava~tan sonra kabilesinden baz~~ kimselerle eski yerine dönmü~ tü - Fakat o, bunu kabul etmedi
ve ona ~öyle bir cevap yazd~ : "Ancak çiftçilik yapan bir köle cizye öder, oysa
ben Araplardan biriyim. "
el-Kas~ m b. Sellâm231'in Said b. Abdulaziz et-Tenühi232'den nakletti~i bir
rivâyetten, meselenin, ~am'a geldi~inde Ömer b. el-Hattab'a iletildi~i anla~~lmaktad~ r. Ömer b. el-Hattab, Cebele'ye ~slama girmek veya cizye ödemek
aras~nda bir seçim yapmas~ n~~ önermi~, o da Bizans'a gitmeyi tercih etmi~ tir.
Bu haberler aras~ ndaki ortak yazg~, Cebele'nin, ferdiyetçili~ini dü~ünerek veya dinden uzak bir ~ekilde Arap milletine mensubiyetini öne sürerek
yeni rejimin (~slam devletinin) baz~~ uygulamalar~n~~reddetmesidir. Böylece o,
o dönemde Bizans olarak bilinen ba~ ka bir ülkeye s~~~ nmay~~seçti. Fakat bu
rivâyetler, Cebele'nin Müslümanlara kar~~~Bizansl~lar~ n yan~ nda tekrar sava~~
meydan~ na döndü~ünü bildirmemektedir.
Cebele'nin, Bizans topraklar~ na döndü~ü s~ rada onunla birlikte Eyâd
Kudâ'a, Gassân, Lahm ve Cüzam Kabilelerinden yakla~~ k 40.000 veya 30.000
ki~inin de ayn~~ ülkeye gitti~i iddias~ na gelince23:4, bu iddia ~üphelidir. Üstelik
el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 142.
Ubeyd, "el-Emval", s. 42-43. Ayr~ca bk. el-Belazuri, Fütüh, s. 189.
232 Said b. Abdulaziz et-Tenuhi ed -D~ maski, güvenilir bir râvidir, H. 167 y~l~nda ölmü~tür.
(el-BuharUnin et-Tarihu'l-Kebir adl~~ eserinde geçen Said b. Abdulaziz et-Tanuhi konusuna
23()

231 Ebu

bak~ n~z.).
233 el-Bekri, "Mu'cem", s. 71; el-Belazuri, "Fütül~", s. 142; el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 147.
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gösterilen insan say~s~nda da mübala~a vard~r. Seyf b. Ömer et-Temirni"' ve
el-Kelbrden235 gelen rivâyetlerde Ömer b. el-Hattab'~ n, Bizans kral~ na bir
mektup yazarak yan~nda bulunan Araplar~~geri istedi~i belirtilmektedir. Bu
da Ömer'in, Araplar~~yan~nda toplamaya özen gösterdi~ini kan~ tlamaktad~ r.
Ömer'in, onbinlerce insan~n elinin alt~ndan ç~karak dü~mana kat~lmas~ na
göz yummas~, onun yukar~daki siyasetiyle asla ba~da~maz. Ayr~ca Seyf b.
Ömer Bizans topraklar~na girenlerin az say~da oldu~unu ve el-Velid b.
Ukbe'nin el-Cezire bölgesine geldi~i s~rada buradan ayr~lan Eyâd Kabilesine
ba~l~~ baz~~ kimselerden meydana geldi~ini zikretmektedir. ~bnu'l Kelbi ise,
Eyâd Kabilesi mensuplar~ n~n ~slam fethinden önce orada ikâmet ettiklerini
bildirmektedir. Bu sebepten dolay~~ Cebele'nin oradan aynl~~~~büyük bir ihtimalle ferdi olarak gerçekle~mi~tir.
Yermük Sava~~'ndan sonra siyasi denge Müslümanlar~n lehine döndü.
Bunun sonucunda da Bizansl~ lara kat~ l~ m~~ te~vik eden sebepler,
Müslümanlar'~n Yermük Sava~~'nda elde ettikleri zafer kar~~s~ nda etkisini
kaybetmeye ba~lad~ . Böylece Lahm, Cüzam, Gassân, Kuda'a'dan Amile ve elKayn ve di~erlerinden olu~an Araplar Müslümanlara kat~lmaya ba~lad~lar.
Sonuçta say~lar~~ço~ald~~ ve Müslümanlar, onlarla birlikte dü~manlanna kar~~~
kuvvetli bir duruma geldiler23'.
Görülüyor ki bu bölgedeki Araplar kendi durumlar~n~~Bizans'~n durumundan ayr~~ele almay~ , ondan ayr~lmay~~ ve Müslümanlara kat~lmay~~ uygun
görmeye ba~lam~~lard~ r. Bu durum, Ömer b. el-Hattab'~n Ebu Ubeyde'ye
emir vererek, ~am beldelerinin kuzeyinde vuku bulan meydan muharebelerinde Bizans'a kar~~, ~am Araplanndan destek almas~n~~ istemesi konusuna da
aç~kl~k getirmektedir237.
Bizans, bölge insanlar~n~~Müslümanlara kar~~~k~~k~rtmaya ve onlar~~bu
yönde iki bloka ay~rmaya devam etti238. Râvilerin dediklerine göre, Bizans,
H~m~s ve K~ nnesrin'in kuzeyinde yeniden ba~layan sava~larda, K~ nnesrin'de
bulunan Tenüh Kabilesi ve di~erlerinin göndermi~~oldu~u kuvvetler d~~~nda
el-Cezire halk~ ndan da 30.000 ki~inin kat~ld~~~~büyük bir ordu meydana ge231 el-Bekri, "Mu'cem", s. 71; el-Belazuri, "Fütfth", s. 142; el-Ya'kubi, "Tarih", c. Il, s. 147.
235 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 54-55.
236 el-Ezdi, "Filtüh", s. 36, 42; el-Bikâ'i, "Ahbâr", s. 78 b-80.b.
237 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 601.
238 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 601.
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tirmeyi ba~arabilmi~tir23". Bu askerler, H~ms Bölgesi'nde Müslümanlar~~muhasara ettiler ve onlara büyük zapat verdirdiler. Fakat sonra ~am'dan ve
~rak'tan Müslümanlara nefer ve techizat bak~m~ndan büyük yard~ mlar gelmeye ba~lad~. el-Cezire halk~ , Irak'taki Müslümanlarla ~am'daki Müslümanlar
aras~nda s~k~~~p kald~klann~~farkedince sava~~meydan~n~~ b~rakarak ~ehirlerine
çekildiler ve Müslümanlarla anla~ma imzalamaya ve ~slam devletine cizye
vermeye raz~~oldular").
Tenüh ve di~er kabilelere ba~l~~Araplara gelince, onlar~ n bu konudaki
genel tav~ n daha da aç~ k daha da netti. Onlar, Müslümanlara kar~~~sava~mak
istemedikleri halde Bizans ordusuna kat~ld~ klar~ n~~ aç~ klad~ lar. Onlar
Müslümanlarla i~birli~i yapmay~~kabul etmekle ve Bizansela olan ili~kilerini
onlar~n insiyatifine b~rakmakla, davran~~lar~~ile de, aç~klam~~~olduklar~~sözü
daha da kuvvetlendirdiler. Hatta Bizans yan~ nda yer alanlar, sava~ta
Müslümanlar~n kendilerini yenilgiye u~ratmalar~n~~da kabul ettiler ve onlardan baz~lar~~sonradan Müslüman oldu".
Büyük bir ihtimalle kuzey ~am bölgesinde samimi bir ~ekilde H~ristiyan
dinine ba~l~ l~~~ n, Bizans siyasi nüfüzunun gel git olay~~ile içiçe olmas~~ ve
~slama girme hürriyyeti veya cizye ödenmesi, Benü Süleyh gibi baz~~kabilelerin H~ristiyan olarak kalmalar~na yard~mc~~olmu~tur. Fakat daha sonra ~slam
dini onlar aras~nda da yay~lmaya ba~lad~~ve Ebu Ca'fer el-Mansur'un o~lu elMehdi döneminde onlar~n büyük bir k~sm~~Müslüman oldular. Halep ~ehrinde ya~ayan Araplar ise, ba~lang~çta cizye vermeyi tercih ettiler, fakat sonra
hepsi birden ~slam'~~kabul ettiler242.
Irak'taki Arap kökenli H~ristiyanlar~n ~slam fetih hareketine kar~~~tutumlar~ na gelince, buradaki olaylar~ n ak~~~~biraz farkl~~ görülmektedir. Irak'ta
dikkatimizi çeken bir husus odur ki, burada otorite sahibi olan devlet
H~ristiyan dinine ba~l~~ de~ildi. Bu da Arap H~ristiyanlar~n~n dini bir sebepten dolay~~Farslar~n yan~nda yer almalar~~yorumunu ortadan kald~ r~yor. Bu
husus ancak Arap H~ ristiyanlann~ n, Farslar~ n yenilgiye u~ramalan halinde,
kendilerine tan~m~~~olduklar~~ibadet hürriyetini ellerinden almalar~~ ve buna
239 el-Bikâ'i,

"Ahbâr", s. 190.
"Ahbâr", s. 190.
241 el-Belazuri, "Fiit0h", s. 150.
212 el-Belazuri, "Füt~lh", s. 151; en-Nüveyri, Nihâye, c. XIX, s. 165; el-Bikâ'i, Ahhâr. s. 193 a.
2 ig
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k~s~ tlama getirmeleri korkusu söz konusu oldu~unda geçerlili~ini koruyordu.
Bu olgu gerçekle~se bile, Müslümanlar yönünden herhangi bir risk ta~~ m~yordu.
Hi~am b. el-Kelbi, Ömer b. ~ebbe, ~bn ~shak, Seyf b. Ömer ve elVakidrnin zikrettiklerine göre, Halid b. el-Velid H. 1 2 y~l~ nda yan~nda,
kavrni, Bekr b. Wire ba~l~~Benü ~eyban'dan askerlerle el-Müsennâ b. Hârise
e~-~eybani oldu~u halde Irak'a yürüdü243. Seyf in zikretti~ine göre Hz. Ebu
Bekr, Halid b. el-Velid'e fetih hareketine Hindistan tüccarlar~n~n liman ~ehri
olan Ubulle'den ba~lamas~ n~~emretti. Fakat Ebu Ca'fer et-Taberi, Seyf taraf~ ndan nakledilen rivâyetin, Siyer tarihçilerinin bildirdikleri ve güvenilir kaynaklar~n sundu~u bilgilere ayk~ r~~oldu~unu bildirir ve Ubulle'nin fethinin H.
14 y~l~ nda Ömer b. el-Hattab zaman~ nda gerçekle~ti~ini ileri sürer241. Bu da
Müslümanlar~ n Irak'a do~ru yol al~rken, Ömer b. ~ebbe245'nin belirtti~i gibi
Ubulle ve F~ rat'~ n bat~s~nda Basra-Kufe güzergâh~~ üzerinde yer alan bölgeden
veya el-Vakidi2 "nin rivâyetine göre Medine yolundan geçtiklerini göstermektedir. Bu bölge, baz~~Arap kabilelerinin üzerinde yay~lm~~~oldu~u ve daha
sonra da Basra ve Kufe'nin, topraklar~~üzerinde in~a edildi~i ayn~~ bölge olmaktad~ r.
Irak fethinin bu safhas~nda Müslümanlar~n Hire'yi ula~~lmas~~ gereken
hedef olarak seçtikleri anla~~lmaktad~ r. Arap rivâyetçileri bu a~amadaki ~slam
fetih hareketini ele alm~~lar, fakat fetih hareketi ve bu devrede
Müslümanlar~ n kar~~la~t~~~~direni~~hakk~nda verdikleri bilgiler birbirinin ayn~s~~ de~ildir. Ömer b. ~ebbe ve el-Vakidi taraf~ ndan nakledilen rivâyet,
Müslümanlar~n bu s~ rada kar~~la~t~~~~direni~~konusunda herhangi bir bilgi
vermez. Buna mukabil ~bn ~shak247, Sevâd topraklar~nda yer alan Hire d~~~ ndaki Bank~ya, Bârüsma ve Allis köylerinin Müslümanlarla anla~ma yapt~ klar~n~~zikreden
Hi~am b. el-Kelbi"'nin rivâyetine gelince, burada Müslümanlar~ n
Hire'ye varmadan önce Câyân komutas~ndaki Fars askerlerinin direni~i ile
kar~~la~t~ klar~, fakat sonra bu komutan~n yenilgiye u~rat~ld~~~, arkas~ndan on213 et-Taberi,

"Tarih", c. III, s. 343-359.
"Tarih", c. III, s. 343-359.
s. 343-359.
2 15 et-Taberi, "Tarih", c.
2 16 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 343-359.
247 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 343-359.
218 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 343-359.
2-1 1 et-Taberi,
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lar~ n, ad~~geçen ~ehre yak~ n bir yerde Azâzbeh idaresindeki ba~ka bir kuvvetin direni~iyle kar~~la~t~klar~~ve bu kuvvetin de yenilgiye u~rauld~~~~ve böylece
Hire'ye giden yolun Müslümanlara aç~ld~~~~ifade edilmektedir.
Seyf in rivâyeti ise, di~er rivayetlerde bulunmayan geni~~bilgiler ihtiva
etmektedir. Seyf'in zikretti~ine göre, Müslümanlar Hire'nin fethinden önce
Farslarla be~~defa sava~a giri~tiler. Bunlardan birisinde ki, bu el-Velce vakas~d~r, Farslar Hire ile Kesker aras~nda ikamet eden çöl bedevileri2 "ini yanlar~na
ald~lar. Bu sava~~s~ ras~nda ad~~ geçen bedevilerden Bekr b. \fail o~ullar~na
ba~l~~ baz~~ ki~iler, Müslümanlar taraf~ndan öldürüldü. Bu öldürülenler
H~ ristiyand~. Onlar~ n ölümü kabilelerinde kabilecilik hissini kamç~ lad~.
Ölenlerin akrabalar~~bu olaya çok k~zd~lar ve kendilerinde olan kabile taassubu, onlar~, Müslümanlara kar~~~Farslardan yard~ m istemeye yöneltti. Fakat
bu topluluk Allis Sava~~'nda yenilgiye u~rad~~ ve onlardan ço~u bu sava~ta öldürüldü.
Müslümanlar Hire'ye do~ru yürümeye devam ettiler ve buradaki halk~ n
sava~a haz~r oldu~unu gördüler25°. Yukar~daki haberden sonra Hire halk~n~ n
tutumu konusunda verilen rivayetler çeli~kili ve farkl~~ bir görünüm arz etmektedir. Hi~am b. el-Kelbrnin zikretti~i rivâyete göre, Amr b. Abdulmesih
(~bn Bakile)'in aralar~nda bulundu~u Hire halk~ n~n ileri gelenlerinden bir
grup, Müslümanlara gelerek cizye vermek ve onlar lehine casusluk yapmak
ve Farslara kar~~~kendilerine yard~mda bulunmak suretiyle anla~ma imzalad~lar251.
~bn ~shak'~n zikretti~ine göre Hire'nin ileri gelenleri Müslümanlara giderek cizye ödemek suretiyle onlarla anla~ma yapular252. Seyf ise, Hirelilerle
Müslümanlar aras~nda çarp~~malar oldu~unu ve Halid b. el-Velid'in Arapça
olarak onlara, kimlerden olduklar~n~~ve Müslümanlar~ n onlara getirecekleri
adaleti haurlatu~~n~, böylece onlar da bu sözler kar~~s~ nda yumu~ama göstererek anla~ma yapmaya raz~~ olduklar~n~~ anlat~r253. Belki de Hireliler cizyeyi
a~~ r buldular. Ravilerin zikrettiklerine göre onlar Hz. Ebu Bekr'in vefaundan
sonra Müslümanlarla yapm~~~olduklar~~ bar~~~anla~mas~ n~~iptal etmeye kalk~~Arabu'd-Whiye: Ba'diye ve köyden daha küçük yerle~im birimlerinde oturan Araplara
denilmektedir. Bkz. Cevad Ali, "el-Mufassal", c. I, s. 25.
250 ed-Dineveri, "el-Ahbaru't-T~val", s. 112.
251 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 345; el-Belazuri, Fütöh, s. 339.
252 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 344.
253 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 361.
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t~ lar. el-Müsennâ, Hire'yi fethedince bir anla~ma metni yazd~ . el-Miisennâ
yenilgiye u~raymca, onlar Müslümanlara kar~~~Farslara yard~ m ettiler ve anla~ma metnini kaybettirdiler254. Sa'd b. Ebi Vakkas Irak'~~ fethettikten sonra
Hireliler için yeni bir anla~ma metni yazd~~ ve onlar~~ güçlerinin yetti~i oranda
cizye vermeye mecbur etti255.
Enbar'da ya~ayan Araplar~ n durumuna gelince, burada Fars korumac~ lar~ n~~ bar~ nd~ ran bir merkez bulunuyordu. Enbar'daki Fars idarecisi
Müslümanlarla anla~ma imzalamak ve buray~~ terketmek zorunda kald~2 .
~slam fetih hareketine kar~~~tutumlar~~ aç~s~ ndan, bâdiye ve köylerde ya~ayan Araplar aras~ nda kabile duygusunun, ~ehirlerde ya~ayan Araplar aras~ ndakinden daha belirgin oldu~u görülmektedir. Bunlar aras~ nda kabile taassubunu harekete geçiren amiller ~unlardan olu~mu~~olabilir: Farslarm yan~ nda yer alan baz~~ Araplar~ n Müslümanlar taraf~ ndan öldürülmesi,
~eybano~ullarm~ n Müslümanlar aras~ nda bulunmas~~ ve ~slam fetih hareketi
bünyesinde aktif rol almalar~ , üstelik ~eybano~ullar~ , Arap Yar~ madas~~ ile
Irak aras~ nda kalan bölgede meydana gelen Besfis ve Zikâr gibi kabile sava~lar~ nda taraf olmu~lard~ .
Kabile taassubu, Akka b. Ebi Akka'mn, aralar~ nda ~eybano~ullarm~ n has~ mlar~~ olan en-Nemir, Ta~lib ve Eyâd H~ ristiyanlar~257n~ n da yer ald~~~~kalabal~ k bir Arap ordusuyla Aynu't-Temr sava~~nda Müslümanlara kar~~~koymas~~
esnas~ nda da belirgin bir ~ekilde kendini göstermi~tir258. Fakat onlar
Müslümanlar kar~~s~ nda yenilgiye u~rad~ lar ve Akka tutsak edilerek boynu
vuruldu. Onun el-Cezire Araplar~ ndan olan kavmi, bu olaya çok k~zd~ lar ve
Farslar'la yaz~~maya ba~lad~ lar. Müslümanlar daha sonra onlar~~ Musayh,
Seniyy, Bi~r, Hasid ve Henâfis bölgelerinde de takip ettiler. Sava~, ~am, ~rak
ve el-Cezire bölgelerine kadar uzand~~ ve bu esnada s~ n~ r boyunca Bizans s~ n~ r
savunma askerleri de Müslümanlara kar~~~sava~a giri~tiler.
Bu devrede Müslümanlar~ n Farslara kar~~~miicâdelelerinde Araplar~~ yanlar~ na almada tamamen ba~ar~l~~ olmad~ klar~~ anla~~ lmaktad~ r. Irak'ta ya~ayan
el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 142.
"Tarih", c. 111, s. 364, 385.
et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 364, 385.
257 Bkz. Yakutu'l-Hamevi, "Mu'cemu'l-Buldan", (Thk: Ferid Abdulaziz el-Cündi), c. I, s. 506507; el-Belazuri, Fütith, s. 249.
28
Bkz. el-Ya'kubi, "Tarih", c. III, s. 133; Ebu Ubeyde, "Nekffizu Cerit- vel-Ahtal", Beyrut,
1922, s. 227; el-Bekri, "Mu'cem", s. 71, 85-86; ~ bn Abdirabbih, "el-~ kd", c. II, s. 216-220.
25 I

255 et-Taberi,
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Araplar~n bu a~amada ~slam fetih hareketine kar~~~tutumu, onlarca bilinen
sald~r~~kavram~ndan kaynaklanm~~~olabilir. Belki de bunu bir tuzak olarak
bizzat Farslar ve Bizansl~ lar körüklemi~lerdir. Ayr~ca Arap Yar~madas~'n~n
Irak'a yak~ n bölgelerinde ikâmet eden Arap kabilelerinin fetih faaliyetlerine
kat~lmas~~da -ki onlar~n sald~r~~ düzenleme ve kabile sava~lannda tecrübeleri
de vard~- bu durumun ortaya ç~kmas~ na etki yapan amil olmu~tur. S~ffin de
Müslümanlarla en-Nemir ve Ta~lib Araplare~~aras~nda meydana gelen kanl~~
çarp~~malar da bu sözü destekler mahiyyettedir. Belki de baz~~Müslümanlar~n
dili ile" Bir yang~na kar~~~bir suda bo~durma" darb-~~meselini haf~zan~n birikimlerinden sinyaller ~eklinde gönderivermi~tir259 . Bunun, Cahiliye dönemi
ile ilgili oldu~u ~eklindeki iddian~n kabul görmesine ra~men. Bu iddia hiç
bir zaman, özellikle Müslümanlara kar~~~davran~~lar~nda, ikinci taraf~, sald~rganl~k suçundan kurtaramaz.
Bununla birlikte, Müslümanlar ~am cephesinde me~gul olduklar~ndan
~rak Sava~~'na daha tüm a~~rl~klar~n~~koyamam~~lard1260 . Belki bu durum,
H~ristiyan olanlar~~dahil ~rak Araplann~n, Müslümanlar~n gerçekle~tirmek istedikleri i~in gerçek boyutunu ve onlar~ n gözünde Farslar~n muazzam gücü
kar~~s~nda hangi kuvvetin bulundu~unu kavramalar~na engel olmu~tur2"'.
Böylece onlar, stratejilerini ve tutumlar~n~~tespit etmede eskiden yapt~klar~~
gibi yapmaya devam ettiler ve bu tutumlannda sald~r~~ve i~gal faktörü büyük
rol oynad~.
Fakat bu faktör, kabilenin geneli için geçerliyse de kabilede yer alan her
fert için geçerli olmayabilir; üstelik bu olgu, birisi kendini kabile s~n~r~~d~~~ nda kabul ediyorsa daha da geçerlilik kazanm~~~olur. ~~te bu sebepten dolay~~el-Büveyb sava~~nda Ta~lib ve en-Nemiro~ullar~ 'ndan baz~~gençler - bunlar bu esnada at ticaretiyle u~ra~~ yorlard~~ve H~ristiyand~lar - Gayr-~~Arap olduklar~ndan Farslara kar~~ , kendileri gibi Arap olduklar~~için Müslümanlar~n
yan~nda yer ald~lar2"2. Ayn~~zamanda el-Münzir b. Harmele (Ebu Zebid etTi), H~ristiyan oldu~u halde, el-Cisr sava~~nda Araplar~~korumak maksad~yla
Müslümanlarla birlikte sava~u2"3 .
et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 476.
211° A.L. Tibawi, "Christians Under Muhammad and his First Two Caliphs". Vol. 6. 1961, p.

46.
261 Bkz. el-Belazuri, "Filtüh", s. 253.
21.'2 et-Taberi. "Tarih", c. III, s. 464-466; en-Ntiveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 185-186.
2f>3 el-Belazuri, "Filtüh", s. 252; en-Ntiveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 184.
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Müslümanlar~ n, Yermük Sava~~'nda Bizansl~lan yenilgiye u~ratmas~~ve
durumun lehlerine dönü~mesi neticesinde, ~slam Devleti, Irak'a daha fazla
ilgi göstermeye yöneldi ve oraya s~ k s~ k asker ve muhimmât göndermeye
ba~lad~. Ayr~ca Sa'd b. Ebi Vakkas'~~ buradaki orduya kumandan yapt~. Farslar
da buradaki haz~ rl~ klar~ n~~ art~rd~ lar ve buraya büyük ordular sevkettiler.
Onlar taht ve iktidar vad~yle el-münzir b. en-Nu'man'~n bir torunu264 vas~ tas~yla Araplarla ili~ki kurmaya çal~~t~lar. Fakat onlar~n bu faaliyeti ba~ar~l~~olmad~~ve daha be~ikteyken etkisiz duruma getirildi. Böylece iki taraf Kadisiyye
Sava~~'nda kar~~la~t~~ve Farslar yenilgiye u~rad~lar, Müslümanlar ise zafer elde
ettiler.
Kadisiyye Sava~~~Irak'taki durum aç~s~ndan ele al~nd~~~ nda Müslümanlar
lehine yap~lm~~~bir sava~~görünümündedir. el-Kadisiyye konusunda ~unu da
söylemek gerekir: Araplar, Farslarla el-Kadisiyye'de sava~~ç~kaca~~n~~daha önceden tahmin edebiliyorlard~~ve bunu dört gözle beklemekteydiler, hatta bir
ki~iye bir konu hakk~ nda bir ~ey soruldu~unda ~öyle cevap veriyordu: "
Kadisiyye'de meydana gelecekleri görmeden bu konu ile ilgilenmem mümkün de~ildir. "265.
Farslar yenilgiye u~rayarak Dicle'nin do~usuna, sonra Medâin'e sonra
Hulvan'a, oradan da Celülâ'ya çekilmek zorunda kal~nca, Müslümanlar
Dicle'den Arap topraklar~na kadar olan bölgede serbest kald~lar. Böylece say~lar~~yüzbinin üstünde olan bölge çiftçilerine iyi muamelede bulundular, bu
arada dihkan (derebe~i) lar da onlarla mektupla~t~lar. Müslümanlar, onlar~~
~slâm'a girmeye veya cizye ödemeye ve zimmi ve korunan insanlar statüsüne
dahil olmaya davet ettiler. Onlardan baz~lar~~cizye ödemeyi kabul ettiler, di~er bir k~sm~~da Müslüman oldu26". Sonuçta hepsi ~slam Devleti'ne tabi oldular2"7.
~üphesiz ki, özellikle Yermilk ve Kâdisiyye Sava~lanndan sonra ~am'da ve
Irak'ta elde edilen zaferler, bu iki ülkede yerli halk~n gözünde Müslümanlar~~
birinci mevkiye yükseltti ve onlar~~buralarda hâkim tabaka durumuna getirdi.
Böylece ~slam Devleti de dinleyen kulaklar bulmaya ba~lad~~ve Araplar~n
~slam fetih hareketine kar~~~tutumunda meydana gelen de~i~im de belirgin
hale gelmeye ba~lad~. Bu de~i~im özellikle de Irak, ~am ve el-Cezire bölgele2134

et-Ta beri, "Tarih", c. III, s. 489, 582.
"Tarih", c. III, s. 489, 582.
266 el-Belazuri, "Fütüh", s. 265.
267 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 5.
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rinin s~ n~ rlar~na yak~ n yerlerde kendini gösterdi. H. 1 6 y~l~nda Tekrit
Sava~~ 'nda Ta~lib, Eyâd ve en-Nemir Araplar~ ndan baz~~ casuslar
Müslümanlara gelerek, onlara, yanlar~nda bulunduklar~~dü~manlardan bilgi
naldediyorlard~. Ayr~ca dü~manlar taraf~nda bulunan Araplar~ n sevgilerini
iletiyorlar ve onlar için Müslümanlardan bar~~~talep ediyorlard~.
Müslümanlar, onlara ~slam'a girmeyi arz etmek suretiyle kendilerini imtihana
çekiyorlard~. Bu faaliyet neticesinde, bu casuslar Müslüman oldular ve
kavimlerine döndüler. Kavimleri de ~slam'a girme konusunda onlara uydular. Müslümanlar tekbir getirerek kendi kavimlerinden olan topluluklar~n
üzerine yürüyünce, Ta~lib, Eyâd ve en-Nemir kabileleri de dü~man~n arkas~ ndan tekbir getirdiler. Bu tekbir seslerini duyan dü~man ordusu,
Müslümanlar~n kendilerini her taraftan sard~klann~~zannettiler ve bunun neticesinde saflan da~~ld~~ ve yenilgiye u~rad~lar268.
Irak'~n kuzey cephesinde Müslümanlar~n zaferleri birbirini takip etti ve
sonunda ~rak cephesi, ~am cephesi ile birle~me noktas~na geldi ve el-Cezire
halk~~bu iki cephenin aras~nda s~ k~~~ p kald~. Onlardan baz~lar~~Müslüman oldular, baz~lar~~da kendi dininde kalarak cizye vermeyi ye~ledi. Fakat el-Cezire
Bölgesi'nde ya~ayan Eyâd ve Ta~lib gibi ~slam'a girmeyen Arap H~ristiyanlan,
baz~~ihtilaf ve diplomas~~faaliyetlerine konu olmaya devam ettiler.
Eyâd'la ilgili meseleye bak~ld~~~nda iki rivâyet göze çarpar: Birincisi,
Seyf in rivâyetidir. O, burada ~unu zikreder: Say~lar~~az olan Eyâdo~ullar~,
~slam ordusu el-Cezire bölgesine gelince, buradan ayr~ld~lar ve Bizans topraklar~na girdiler. Ömer b. el-Hattab onlar hakk~nda Bizansl~lara bir mektup
gönderdi ve onlar~~topraklar~ndan atmalann~~istedi. Bunu yapmad~klar~~taktirde, onlar~, ~slam topraklar~nda ya~ayan H~ristiyanlar' sürgün etmekle tehdit etti269.
~kincisi ise, ~bnu'l-Kebrnin rivâyetidir. Bu rivâyet senet olarak Ali b. Viâb
el-Eyâdrye dayanmaktad~ r. O da, babas~ndan nakletmektedir. Rivâyet ~unu
içeriyor. Eyâd o~ullar~, ~slam fethinden önce Bizans topraklar~ nda ya~~yorlard~. Ömer b. el-Hattab Bizans kral~na baz~~mushaflar gönderdi ve bunlar~~
oradaki Araplara (Eyâd o~ullar~ ) sunmas~n~~istedi. Ayr~ca Bizans kral~ndan,
onlardan Müslümanl~~~~kabul edenleri, ~slam topraklar~na girmeleri konusunda zorluk ç~karmamas~n~~istedi ve bu iste~ini yerine getirmedi~i takdirde
268 et-Taberi,
2(39

"Tarih", c. IV, s. 35-36; en-Nüveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 236-237.
et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 55.
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Müslümanlar~n hâkimiyeti alt~nda ya~ayan H~ ristiyanlar~~öldürmekle tehdit
etti. Böylece Eyâd kabilesinden birçok ki~i Müslüman oldu ve onlardan dört
bin Müslüman oradan ayr~larak ~slam topraklar~na geçti270.
Görülüyor ki, her iki rivâyet de ayn~~olay üzerinde duruyor. Her ikisi de
olay~n, Ömer b. el-Hattab döneminde cereyan etti~ini bildirmektedir. Seyf in
rivâyeti, el-Cezire'nin H. 17 y~l~nda (H. 19 y~lda oldu~u söylenir) gerçekle~en
fethi ile ilgili haberle birlike geçmektedir. ~kinci rivâyet ise, tarihsiz olarak
verilmi~tir ve Eyâdo~ullann~~olay~n ekseni ~eklinde sunar ve ~slam topraklar~ndaki H~ristiyanlar~n, ba~kalar~na kar~~~bask~~ve tehdit arac~~olarak kullan~ld~klann~~öne sürer.
Oysa Seyf in rivâyetinde Eyâd kabilesine has tutumun, sonradan kabilenin övgülerinde ve geçmi~te yapt~klar~~üstün ba~ar~lar~~yâd etme etkinliklerinde, ~slam fetih hareketine ba~l~l~k durumlar~n~n te~kil etti~i kabilevi duygulara yans~mad~~~~görülmektedir. Bu rivâyette Eyâd Kabilesinden ba~layarak
~slam topraklar~na geçi~~iste~inin bulundu~una ve Bizans'~n buna kar~~~ç~kt~~~na dair bir imaj göze çarp~yor. Bu da rivâyette, Eyâd'~~suçsuz ç~karma gibi
bir e~ilimin bulundu~unu akla getirmektedir. Bunda ~a~~lacak bir durum
yoktur. Zira birinci râvi, Eyâd Kabilesi'ne mensup bir kimsedir. Seyf in rivâyeti ise, Eyâd'~n güç kullan~larak ~slam topraklar~na dönü~ünü zikretmekle
Seyfte var oldu~u söylenen kabilecilik ruhundan etkilenmi~~olabilir".
Görülüyor ki, her iki rivâyette yer alan gözda~~n~n bu dönemde fazla bir
etkisi olmam~~ur. Zira ~slam-Bizans ili~kileri son derece dü~manca bir pota
içindeydi. Fakat Ömer b. el-Hattab'~n konuya duydu~u ilgi (ki bu her iki rivâyette görülmektedir), bunun bu sebebe dayand~~~n~~göstermektedir. Bu sebep de Eyâdo~ullar~n~ n Bizans taraf~na geçi~leri ve bundan do~an problemlerden kaynaklanm~~~olabilir. Belki de Eyâdo~ullan bunu, Bizans'~n el-Cezire
halk~~ ile birlikte Müslümanlara kar~~~planlad~~~~askeri faaliyetler neticesinde
ölümden korktuklar~~ için yapm~~lard~r. Ayr~ca Eyâdo~~~llarfn~ n az say~da insana sahip olmas~~ buna engel olmaya imkân sa~lamamaktayd~ . Belki de
Müslümanlar Eyâdo~ullar~~ ile görü~mü~ler, onlara ~slam'a girmeyi önermi~ler ve kendilerine destek vereceklerini vadetmi~ lerdir. Böylece onlar da
Müslüman olarak topraklar~na geri dönmü~lerdir. Zira her iki rivâyet de itti270 el-Bekri,

"Mu'rem", s. 75-76.
"Tarihu'l-Edebil-Arabi", c. III, s. 36; ed-Düri, "Nesetii ilmrt-Tarih

271 Brokelmann,

Arab", Beyrut, (Trz.), s. 37.
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fakla, onlar~n ~slam topraklar~na geri döndüklerini bildirmektedir. Bununla
birlikte Seyf in rivâyeti onlardan cizye al~nd~~~na dair bilgi vermemektedir.
~kinci rivâyet ise, onlar~n ~slam'~~kabul ettiklerini zikretmektedir.
Beni Ta~lib H~ ristiyanlar~~ile ilgili konuya gelince, Müslümanlarla olan
ili~kilerini düzeltmek maksad~yla görü~melere ba~lanm~~ur. Seyf in zikretti~ine göre, el-Velid b. Ukbe, onlardan, Müslüman olmalar~~ d~~~nda ba~ka bir~ey istemedi. Bunu duyan Ömer b. el-Hattab, ona bir mektup yazarak bu uygulaman~n sadece Arap Yar~madas~~ s~n~rlar~~ içinde ya~ayan Araplar için geçerli oldu~unu ve onlar için böyle bir ~eyin söz konusu olmad~~~n~~bildirdi272.
Görülüyor ki, el-Velid'in, Beni Ta~lib H~ristiyanlar~na kar~~~tutumunu
veya Hz. Ömer'in ona cevab~n~~gösteren rivâyet, ~slâm'~n putperest Araplara
kar~~~tutumu ile onun H~ ristiyan Araplara kar~~~tutumunu birbirine kar~~urmaktad~r. Üstelik bu rivâyetin, el-Velid'in tutumu ve Hz. Ömer'in ona cevab~~
konusunda vermi~~oldu~u bilgiler, Allah'~n Elçisi'nin Arap Yar~madas~ ndaki
Araplara kar~~~tutumu ile de çeli~mektedir. Zira Allah'~n Elçisi, Arap
Yar~madas~'mn içinde veya d~~~nda ya~ayan H~ristiyan Araplar~~hiç bir zaman
~slam'a girmeye zorlamad~~ve onlara kar~~~tutumu nesep de~il dini kurallara
dayan~yordu. Belki de Müslümanlar~n, Beni Ta~lib Araplarm~n H~ristiyanl~~~~
hususundaki ~üpheleri, onlar~, Ehl-i Kitab (Yahudi, H~ ristiyan ve di~erleri)
çemberinden ç~karmalar~na sebep olmu~tur.
Anlat~lan ~üphe ile ilgili duruma gelince, bu iki noktadan meydana gelmi~tir. Dine ihlasl~~ bir ~ekilde ba~l~l~ k ve ona intisâp etme zaman~. Ömer b.
el-Hattab'~n, dine ihlasla ba~l~l~ k ile ilgili ~öyle söyledi~i rivâyet edilir: "Arap
H~ ristiyanlar~~Ehl-i Kitab'a dahil de~ildir. "273. Abdurrezzak es-San'ani,
Musannaf ~ nda ~unu nakleder: Ali b. Ebi Talib, Ta~lib H~ ristiyanlar~n~n
kesmi~~olduklar~~hayvanlar~n etinden yemezdi ve o, bu hususta onlar~n içki
içmek d~~~ nda H~ ristiyanl~ kla ilgili hiç bir kurala uymad~ klar~n~~ söylerdi274.
~bn Sirin'den rivâyet edilen bir habere göre Ubeyde'ye, Beni Ta~lib taraf~ndan kesilen hayvanlar~n ba~kalar~~ taraf~ ndan yenilmesinin câiz olup olmad~~~n~~sormu~, o da bu konuda ~öyle demi~tin Onlar taraf~ ndan kesilen hayvanlar~ n eti yenilmez. Zira onlar içki içmek d~~~ nda H~ ristiyanl~ klar~~ ile ilgili hiç
bir prensibe ba~l~~ kalmad~lar275. H~ ristiyan dinine intisap etme zaman~ na geet-Taberi, 'Tarih", c. IV, s. 55.
"el-Üm", c. IV, s. 192.
271 es-Sariani, "el-Musamtar, c. VI, s. 55.
275 es-~afri, "el-Üm", c. IV, s. 194.
272

273 es-~afil,
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lince, bu konuda kimin Ehl-i Kitap'tan say~ld~~~~ve kimin say~lmad~~~~hususunda baz~~bilgiler verilmi~tir. Râviler, kimin ~slam'~n ortaya glo~~ndan önce
bu dine mensup, kimin ~srailo~ullarmdan ve kimin di~er gruplardan oldu~unu zikretmi~lerdir276. Fakat bu ~üphe Beni Ta~lib H~ristiyanlann~~Ehl-i
Kitab çemberinden ç~karmaya kadar varmam~~t~. Belki de Ömer b. elHattab'~n onlar hakk~ndaki sözü, onlar~n tamamen Ehl-i Kitab olma özelli~i
~aruna haiz olmamalar~~kabilindendir. Bu sebepten dolay~~bu rivâyete güvenilmez. Avâne b. el-Hakem, ve Ebu Mihnef in zikrettikleri rivâyete göre
Ta~lib H~ristiyanlann~n meselesi, cizye ödeme esas~na dayanarak çözüme kavu~turulmu~~ve onlarla Ömer b. el-Hattab aras~nda Müslüman olan baz~~Beni
Ta~lib mensuplar~~arabuluculuk yapm~~lard~r. Arabulucular aras~nda bu meseleye ve çözümüne en fazla ilgi duyan ~ah~s en-Numan b. Zür'a idi277. Bu
~ahs~n ismi Zür'a b. en-Nu'man ~eklinde de geçmektedir. Kendisi Beni Ta~lib
Kabilesindendir. Rivâyetlerin zikrettiklerine göre o, Ömer b. el-Hattab'a seslenerek ~öyle diyordu: "Beni Ta~lib kabilesi için senden kolayl~k bekliyorum"2".
Belki de Ta~lib H~ristiyanlar~n~n yi~itlik ve kahramanl~kla vas~fland~r~lmas~~ve
Bizansl~lar'a yana~malanndan dolay~~kendilerine ~efkat gösterilmesi,
arabuluculann meseleyi bir an önce çözüme kavu~turmak istemelerinin sebeplerindendir. En-Nu'man'~n veya o~lunun, bu meseleyi, Ta~lib kabilesini
toparlamak ve di~er kabilelere kar~~~prestijini korumak amac~yla çözüme kavu~turmak istemesi de ihtimal dahilindedir.
Kabilecilik ve Bizansla olan kom~uluk faktörleri de meselenin çözümünde rol oynam~~ur. Bu iki faktörün tesiri, Müsliimanlann ödemekle mükellef oldu~u zekâta benzer bir çifte verginin onlardan al~nmas~nda da görüldü. Osman b. Affan, Beni Ta~lib kabilesinden cizye olarak sadece alt~n ve
gümü~~al~nmas~~emrini verince, güvenilir kaynaklar ona, Hz. Ömer'in onlar276 e~-~afil, "el-Üm", c. W. s. 105; ~bn Teymiyye, "el-Fetavâ el-Kubra", Beyrut, (Trz.), c. IV,
s. 619. Ayr~ca et-Taberi ve el-Kurtubi taraf~ndan yap~lan Maide suresinin tefsirine bakma.
277 Nesebi ~öyledir: En-Numan b.
b. Haremi b. es-Seli-ah b. Amr b. Ganm b. Ta~lib b.
Vâil (~bn Hazm, Cemheretil Ensabil-Arab, (Thk: Abdussellam Muhammed Harem), M~s~r, 1981,
, s. 306). Zikredilen rivâyetkre göre bu ~ah~s (en-Nu'man) Bekr b. Vâil o~ullanm sermiyordu.
Hatta o, Zikâr sava~~nda Ta~lib. Eyâd ve en-Nemir Kabileler• • ba~~~olarak onlara kar~~~
sava~m~~ur. (Bkz. ~bn Habib, el-Muhabber, s. 360-361; el-Mes'udi, Murüc, c. I, s. 209; Ibn
Abdirabbih, el-~kd, c. II, s. 260-265). Hz. Peygamber k~rk ya~~ndayken Zikâr sava~~n~n meydana
geldi~i gözönünde bulundurulursa en-Nu'man'~n, Hz. Ömer dönemine kadar ya~amamas~~için
bir engel olmasa gerektir. Hz. ömer'le aralar~ndaki bar~~~giri~imini en-Nu'ma'mn o~lu da devam
ettirmi~~olabilir.
278 Ebu Ubeyd, "el-Emval", s. 723; el-Belazuri, "Filtöh", s. 250-251.
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dan zekâun iki kat~n~~ ald~~~ n~~haber verdiler. Bunun üzerine o da bu uygulamaya son verdi279.
Baz~~faldhler, Ömer b. el-Hattab'~n Ta~lib o~ullar~~ile yapt~~~~anla~may~~
ele alm~~lard~r. e~-~af~rnin ziluetti~ine göre Hz. Ömer, Ta~lib o~ullan ile onlardan zekât~n iki kaun~~almak suretiyle anla~ma yapt~. Onlardan bu vergiyi
zekât olarak de~il, cizye olarak al~ nmas~na ve isminin aç~ klanmamas~na da
karar verildi280.
Ebu Ubeyd el-Kas~m b. Sellâm'~n zikretti~ine göre Hz. Ömer, Ta~lib
o~ullar~n~ n, bu verginin kendilerinden cizye ~eklinde al~nmas~ndan rahats~zl~ k duyduklann~~görünce, Müslümanlardan kopup Bizans topraklar~ na kaçacaklann~~ dü~ündü. Ayr~ca onlardan al~ nan cizye miktar~na dokunmamakla
birlikte isminin de~i~ tirilmesinin Müslümanlara zarar verece~ini biliyordu.
Onun bu konudaki dü~ üncesi çok isabetli ve yerindeydi. Ayr~ ca onun Ta~lib
o~ullar~~ile ilgili uygulamas~~say~lmayacak iyiliklerinden biridir28'.
~bn Kudâme ise, Ta~lib o~ullar~~ile ilgili uygulaman~n sebebi olarak
~unu ileri sürer: Onlar güç ve otorite sahibi insanlard~, Bizans topraklar~na
kaçt~lar, onlarla anla~ma yap~lmad~~~~takdirde zararl~~hale gelirler diye dü~ünüldü. Böylece istekleri kabul edildi, Sahabilerden de kimse Hz. Ömer'in bu
uygulamas~na kar~~~ ç~ kmad~ , böylece bu mesele icma' yolu ile çözülmü~~
oldu282.
Hz. Ömer'in bu konuda ~öyle dedi~i rivâyet edilmektedir: " Onlar (Beni.
Ta~lib) ahmakt~rlar; manâya raz~~ oldular, fakat ismi kabul etmediler "283.
Cerir'in Ta~lib o~ullar~~ hakk~nda el-Ahtal el-Ta~librye hitaben söylemi~~oldu~u ~u beyitte de cizye sözcü~ü yer almaktad~r: " Cizye al~ nmasayd~~Sevâd ve
Ta~lib topraklar~~ Müslümanlara da~~ul~rd~~ve sizlerde kölelik statüsüne tâbi
olurdunuz. "
O, di~er bir sözünde de ~öyle der: "Vergi toplamaya ba~lad~~~ m~z da
Ta~lib'li cizyesini getirir ve helâk (yok) olmay~~bekler."
279 el-Belazuri, "Fütnh", s. 252.
280 es-~afi'i, el-Üm, c. IV, s. 194-195.
281 Ebu

Ubeyd, "el-Emval", s. 722-723.
~ bn Kudâme, "el-Mu~ni ve's-~erhu'l-Kebir", Beyrut, 1972, c. X, s. 592-594.
283 Ebu Ubeyde, "Neltaiz", s. 195.
282
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Hz. Ömer, Ta~lib o~ullar~ na vergi olarak zekât~ n iki kat~ n~~uygulamas~~
d~~~ nda onlara çocuklar~ n~~vaftiz yapmamalar~ n~~ da ~art ko~tu284. Zikredilen
rivâyetlere göre Ta~lib o~ullar~ na, çocuklar~n~~vaftiz yapmamalar~ n~~ ~art ko~an ilk idareci Allah'~ n Elçisi'dir. Ebu Davud, Sünen285'inde Ziyad b. Hadir'in
Hz. Ali'den nakletti~i bir rivâyette ~öyle dedi~ini zikreder: "Ya~arsam Beni
Ta~lib H~ ristiyanlar~~üzerine ordu gönderir; silah tutan erkeklerini öldürüp,
kad~ n ve çocuklar~n~~ da tutsak edece~im. Zira onlarla, Hz. Peygamber aras~ nda imzalanan ve çocuklar~ n~~vaftiz yapmamalar~ n~~ ~art ko~an bir anla~ma
metnini bizzat kendi elimle yazd~ m. "Fakat Ebu Davud bu hadisin münker
oldu~unu söylüyor. Ayn~~zamanda Ahmed b. Hanbel de bu hadisi ~iddetle yalanlamaktayd~. ~bn Sa'd'~n, Tabakât286'~nda, Ta~lib heyetinin Allah'~ n Elçisi'ni
ziyaret etmeleri konusunda zikretti~i rivâyete gelince, bu haber e~er do~ruysa, öncelikle Arap Yar~madas~ 'n~ n etraf~ nda ya~ayan Ta~liblilerden bir
grup için geçerlidir. Yoksa F~rat Adas~'nda ya~ayan Ta~lib o~ullar~~için do~ru
olmas~~mümkün de~ildir. Zira bu bölgedeki Ta~libliler, Allah'~ n Elçisi hayattayken daha Müslümanlar~ n hâkimiyeti alt~ na girmemi~lerdi. Bu sebepten
dolay~~ büyük ihtimalle; Ömer b. el-Hattab'la Ta~lib H~ ristiyanlar~~aras~ ndaki
anla~ma ~art~, F~rat Adas~'n~ n fethedilmesinden sonra imzalanm~~t~r. Böylece
Ta~lib H~ ristiyanlar~, bu anla~ma gere~ince kendileri d~~~ nda Tenûh ve Hire
~bâdlarm~ n durumunda oldu~u gibi zimmi statüsüne girdiler287. Daha sonra
~slam dini aralar~ nda yay~lmaya ba~lad~. Hz. Ömer Müslümanlara atiyye
(maa~) da~~ tmaya ba~lay~ nca Hacer ve ~bâd halk~na 200 dirhem verdi. Bu da
onlardan baz~~kimselerin ~slam'a girdi~ini gösterir288. Zikredilen rivâyetlere
göre Ali b. Ebi Talib halife olunca, Beni Ta~lib heyeti Kufe'ye gelerek
onunla, kendi dinlerinde kalmak ve çocuklar~ n~~ H~ ristiyan yapman~ak ~art~yla
bir anla~ma yapt~lar. Görülüyor ki, onlar~ n bu giri~imi Hz. Ömer döneminde
Müslümanlarla yapm~~~olduklar~~ anla~man~ n yenilenmesiydi. Sonra Hz. Ali,
onlar~ n anla~ma maddelerini ihlal ettiklerini duydu. Onlar~, üzerlerine yürüdü~ü takdirde öldürmek ve tutsak etmekle tehdit etti. Hz. Ali, Muaviye'ye
kar~~~S~ffin'e giderken, Ta~lib topraklar~ na girdi. Onlardan Müslüman olan
baz~~ ki~iler kendisini kar~~lamaya ç~ kt~lar. O, gördü~ü bu duruma çok sevindi
28 I Yahya b. Adem, "Kitabu'l-Harac", (Thk: Ahmed Muhammed ~akir), Kahire, 1347, s. 6670; e~-~afi'i, el-Üm, c. IV, s. 194; ~ bn Kuteybe, el-Me'arif, s. 249; et-Taberi, Tarih, c. IV, s. 55.
285 Ebu Davud, "Sünen", (~stanbul, 1992, c. 111, s. 429).
286 ~ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 316.
287 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 55.
288 en-Nüveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 335.
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ve eski görü~ünden vazgeçti28". Onlardan baz~ lar~, daha önce Sa'd b. Ebi
Vakkâs, Medâin'deyken oraya göçmü~lerdi. Bu topluluk, daha sonra onunla
(Sa'd b. Ebi Vakkas) birlikte Kufe'nin temelinin at~ lmas~ na kat~ lm~~lar ve baz~~
kabile federasyonlanna intisap etmi~lerdir2"°.
~rak ve ~am'daki fetih hareketi hedefini tamamlad~. Bununla birlikte
imkânlar~ n el verdi~ince Arap H~ ristiyanlar~ n~ n ona kar~~~tutumlar~ n~~ ve
kendileri ile Müslümanlar aras~ ndaki ili~ kileri anlatmaya çal~~ t~ k.
Ara~t~ rman~ n tamamlanmas~~ için onlardan (Arap H~ ristiyanlar') H~ ristiyan
olarak ya~amaya devam edenlerin, ikinci a~amadaki ~slâm fetih hareketinde
oynam~~~olduklar~~rol üzerinde durmak gerekir.
Tarihi ve f~ khi tespitler Müslümanlar~ n, ~slam fetih hareketinin gerçekle~mesinde onlardan destek ald~ klar~ n~~ göstermektedir.
Bir rivâyete göre et-Nemir ve Ta~lib kabilesine ba~l~~ baz~~ gençler
Farslara kar~~~Müslümanlar~ n yan~ nda sava~m~~lard~ r ve bir H~ ristiyan olan
Ebu Zübeyd et-Tki Farslara kar~~~Müslümanlar~ n yan~ nda sava~m~~t~ r. Ayr~ca
Beni Ta~lib'den Müslüman ve Müslüman olmayan baz~~ kimseler Bizansl~ lara
kar~~~el-Velid b. Ukbe'nin yan~ nda yer ald~ lar291. Müslümanlar~ n yan~ nda
zimmi ve anla~ma yapan kimselerin yer ald~~~ n~~ gösteren bir delil de Ömer b.
el-Hattab'~ n Ehvaz cephesinde bulunan Müslüman kumandanlardan birine
gönderdi~i mektuptur. Ona, bu kumandan~ n orduyu a~~lmas~~ zor olan bir
da~a ç~ kard~~~~haberi gelir. Hz. Ömer bu kumandana bir mektup göndererek ne Müslüman ne de H~ ristiyan bir askeri yormamas~ n~~ve onlar için kolayl~kla yap~lan ~eyleri seçmesini emrederm.
el-Ahtal et-Ta~libi293. Cerir'e kar~~~kavmini överek ~öyle demi~tin
"Bazen korku veren yerlere gireriz, burada kahramanl~ k ve alaca atlar~ n
kat~ld~~~~sava~lar bizden sorulur. "
F~ k~ ll alan~ nda ise, fakihler Müslümanlar~ n d~~~ ndaki topluluklardan
yard~ m alma konusunu tart~~m~~lard~ r. E~-~afii'nin2"4, zikretti~ine göre
Allah'~ n Elçisi (.A. S.) Benis~~ Kaynuka Yahudileri ile birlikte bir sefer düzenNasr b. Muzahim el-Minkari, "Vak'atu S~ffin", M~s~ r, 1365, c. III, s. 146.
et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 40, 48, 54, 78.
291 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 48, 54, 78.
292 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 48, 54, 78.
293 Ebu Ubeyde, "Nekâiz", s. 63.
2<-)1 e~-~afi'i, "el-Üm", c. IV, s. 90, 177.
289

29()

926

MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATAY~ NE—ABDULHAL~K BAKIR

lemi~tir. E~-~eybani, Allah'~ n Elçisi'nden bir hadis naklederek ~öyle dedi~ini
zikreder: "Allah, bu dini, ahirette ahlaklan olmayan bir kavimle destekleyecektir."295. ez-Zühri'den, o da Said b. el-Museyyib'ten nakletti~i bir hadiste
Ebu Hureyre'nin ~öyle dedi~ini zikreder: " Allah'~n Elçisi (S. A. V.) ~öyle
dedi: "Allah, bu dini fâcir bir ki~iyle de destekleyecektir."296.
Said b. el-As, babas~ ndan, o da, dedesinden ~u rivayeti nakleder: Ömer b.
el-Hattab'~n ~öyle dedi~ini duydum: " Resulullah (S. A. V.)'~n: " Allah
Tebâreke ve Te'ala bu dini (~slam'~ ) F~ rat k~y~ lar~ nda ya~ayan Rabia kabilesine mensup H~ristiyan bir toplulukla koruyacakur. " ~eklinde konu~tu~unu
duymasayd~ m ~slami kabul etmeyen bir arab~~hayatta b~ rakmayacakum. "2".
el-Kas~ m b. Sellâm bu rivayeti Beni Ta~lib meselesi ile ilgili konu çerçevesinde ele almaktad~ r. Bundan da F~ rat k~y~ lar~ nda ya~ayan Rabia
H~ ristiyanlar~ndan maksad~n, Ta~lib H~ ristiyanlar~~ oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Hadisin senedi, ravilerin Emevi yanl~s~~ olduklar~n~~ göstermektedir. Zaten
Ta~lib H~ristiyanlar~, Ümeyyeo~ullar~'n~n müttefikleri ve hilâfetlerinin de
destekçileriydiler. Belki de ad~~ geçen hadis, Beni Ta~lib H~ ristiyanlar~ n~n,
Ümeyyeo~ullar~'na vermi~~olduklar~~destek konusunda oynad~klar~~ rolü ve
Emevilerin de onlara yapm~~~olduklar~~yard~m~~göstermektedir.
~bn Hazm'~ n zikretti~ine göre Amir e~-~a'bi'ye, Ehl-i Kitap (yahudi,
H~ ristiyan ve saire)'la gazaya ç~ kan Müslümanlar hakk~nda bir soru soruldu.
E~-~a'bi de ~öyle cevap verdi: " Fakih olan ve olmayan imam (alim)lar~n
zimmilerle gazaya ç~ kuklann~~gözlerimle gördüm."298 . Müslim b. Rabia da
onlardan yard~ m al~ rd~2". Selman el-Farisrnin gazalar~~da Azerbaycan ve
~rminiyye (Ermenistan)'ye do~ru yap~lm~~ur300. Fakat Fakihler, zimmilerin,
Müslümanlarla sava~a kat~lmalar~~ konusunda, onlar~n ~slam bayra~~~alt~nda
sava~mamalan ve Müslümanlar~~yenilgiye u~ratma ve oyuna getirme gibi
olaylardan uzak olmalar~~~art~n~~koymu~lard~ r30t.
295 e~-~eybani, "~erhii
(Thk: Salahaddin el-Müneccid), Kahire,
1971-2, c. IV, s. 150.
296 ~bn Hazm, "el-Muhallâ", Beyrut, (Trz.), c. VIII/11, s. 113.
297 Ebu Ubeyd, "el-Enwal", s. 722.
298 ~ t~ n Hazm, "el-Muhallâ", c. IV/7, s. 334. E~-,~a'bi, Hz. Ali'nin halifeli~i~~i~~~ilk y~ llar~ nda
do~mu~~ve ondan sonra ya~ayan sahabileri de ~örnni~tiir.Bkz. ~bn Sa'd, et-Tabakât, c. VII, s. 170.
29.) ~bn Hazm, "el-Muhallâ", c. I/1, s. 346.
3()() et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 246.
3°I Bkz. e~-~affi, el-Üm, c. IV, s. 89-90, 177; e~-~eybani, ~erh, c. IV, 170.
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Cihad esnas~nda onlardan al~nan yard~m kar~~l~~~ nda kendilerine verilen
maa~~hususunda ise, ihtilafi~~görü~ler vard~ r. Zikredilen rivâyedere göre onlardan her birine ücret olarak belli miktarda para verilir". Bu Ebu Hanife,
Mâlik ve ~afirnin görü~üdür303. Di~er rivâyetlere göre onlar~ n her birine
hisse ~eklinde da~~ t~m yap~l~ r. Bu da Evzâ'i, Seyri ve Zühri'nin görü~üdür. Bu
ise, s~n~r boylar~~halk~~ile cihad ve askeri seferler konusunda bilgisi olanlar~n
ictihad~ r30 . ~üphesiz ki, bu fikhi ara~t~rmalar, zimmilerin, ~slam fetih hareketindeki rollerini gösteren bir tarihi gerçe~i yans~tmaktad~r.
Bütün bu anlat~lanlardan sonra ~unu vurgulamak istiyoruz. H~ristiyanl~k
Araplar aras~nda, Arap Yar~madas~~s~n~rlar~~içerisinde, etraf~nda ve bu bölgenin s~n~rlar~~ d~~~ nda yer alan ~rak ve ~am'da farkl~~derecede ve fakat birbirine
yak~n siyasi ve ekonomik ~artlarda yarlm~~ur. Fakat o (H~ristiyanl~ k), o dönemde kabile olarak temsil edilen cemaat ~eklinde aralar~na nüfûz etmedi.
Aksine o fert baz~ nda kalmaya devam etti ve onun siyasi, sosyal ve ekonomik
yönden etkisi fert çemberinden grup (cemaat) çemberine geçmedi. Ayr~ca
kabile ç~karlar~~ Arap cemaatinin i~lerinde hakemli~ini sürdürmeye devam
etti. ~slam, Araplar~n hayat~nda görülmeye ba~lay~nca, Arap Yar~madas~ 'nda
ya~ayan Araplar ona (~slam) kar~~~belli bir tutum içerisinde oldular.
H~ristiyanl~~~n bu tutumda aktif rol almas~~söz konusu de~ildir. Araplar aras~nda H~ristiyan olarak bulunan bir ki~inin bu konudaki tutumu, kabilesini~~~
tutumuna ba~l~yd~ . Araplar fert ve gruplar halinde ~slama girmeye ba~lay~nca, onlarla birlikte - Yemen'deki Necrân H~ristiyanlar~ndan az bir k~s~m ve
Arap Yar~madas~'n~n etraf~ ndaki baz~~ferdi durumlar hariç ki, bunlar da
Müslümanlarla anla~malar yapm~~ lar ve onlarca zimmi statüsüne dahil edilmi~lerdir - aralar~nda H~ristiyan olarak bulunanlar da ~slam'a dahil oldular.
~rak ve ~am'daki duruma gelince, Görülüyor ki, bu iki ülkedeki ~slam fetih olaylar~ n~n ak~~~, Arap kökenli H~ ristiyanlar~n, Bizansl~lar~n yan~ nda yer
almalar~n~, dini bir sebebe dayand~ rmay~~ ve onlar~n bu davran~~~n~n dine dayal~~ bir duygudan kaynakland~~~n~~ve onlarla Müslümanlar aras~ ndaki sava~~n
bir dini sava~~oldu~u fikrini asla desteklememektedir. Ayn~~ zamanda fetih
hareketini, bünyesinde Araplar~ n ~ahlan~~~ n~ n ve söz birli~inin bir araya geldi~i ortak bir proje olarak görmeyi de desteklemez. Aksine ~am ve Irak'ta
meydana gelen Mü'te, Yermük, Fihl, K~nnesrin, Aynu't-Temr, Tekrit ve benc. IV, s. 89; e~-~eybani, ~erh, c. III, s. 904.
302 Bkz. e~-~afil,
303 Bkz. ~bn Hazm, "el-Muhallâ", c. IV/7, s. 346.
3111 Bkz. ~ bn Kudâme, "el-Mu~ni", c. X, s. 457.
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zeri sava~larda, Araplar aras~ nda topluluk psikolojisinden kaynaklanan baz~~
tav~r ve davran~~lar olarak ortaya ç~km~~t~ r. Üstelik bu sava~larda grubun davran~~~~ile grupta yer alan ferdin davran~~~~ayn~~ olmu~tur. ~slam fetih hareketine kar~~~dü~manca bir tutum sergileyerek ve muhalefet ederek ba~lam~~,
sonra onunla beraber hareket etmi~~ve onunla uyum içinde olmu~tur.
Görülüyor ki, her ~eyden önce H~ristiyan Araplar~n tutumu, kabilenin
otoritesi, ba~~ms~zl~~~, dil~manlardan onun intikam~n~~almak ve onun hayat~n~n devam etmesi u~runda en iyi müttefikler seçmek ~eklinde kabilenin ç~karla~~ nda kendini gösteren ferdi menfaatlerden kaynaklan~yordu. Araplar~n
tahminine göre Farslar ve Bizansl~ lar Müslümanlardan daha kuvvetliydiler,
bu yüzden de onlar için Müslümanlarla birlikte hareket etmek, Bizansl~larla
Farslar aras~nda ya~ayan Araplar~n ç~karlar~~aç~s~ndan bir tehdit olu~turmaktayd~. Bunun yan~nda özellikle ~rak Araplar~~aras~nda dü~manca bir karakter
ta~~yan kabilecilik ruhu da yayg~nd~ . Bu olgu ise, Farslarla Bizansl~lara kar~~~
üstünlü~ü kan~ tlama i~ ini, ister istemez maddi ve fikri kaynaklara sahip olan
Müslümanlar~n omuzlar~ na yüklemekteydi. Gerçekten de Müslümanlar bu
sald~r~y~~askeri ve fikri yönden berteraf etmede ba~ar~~elde edince ve siyasi
durum yava~~yava~~lehlerine de~i~meye ba~lay~nca, Araplar durumun de~i~mesi ile birlikte Müslümanlar~n taraf~na geçmeye ba~lad~lar. Bir daha görüyoruz ki, Arap kökenli H~ristiyanlar~ n tutumu, kabilelerinin tutumu ile birle~mektedir. Elbette ki, Ta~lib H~ristiyanlar~n~n tutumu bunun d~~~nda tutulamaz. Zira onlar~n meselesi, kabile çat~s~~ alt~nda, ~eriat çerçevesinde ve
onun hükümlerine ba~l~~ kalarak çözüme kavu~turulmu~tur.
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