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İSlAMiYET'İN YAYlıMASINDA HİCRETİN ÖNEMİ:
HABEŞİSTAN HİCRETLERİ ÖRNEGİ
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Suromary
1-figrations to the Ethiopia which had been before the Muhammad's migratian to
the Medina laid out to the separacion of Islam in the nearby the A.rabic Peninsula,
although their migratian had been to get the al-aman (protection themselves).
Refugees to the Ethiopia, first of all, granted the religious and spiritual fi:eedom in
the country, which governed by Christians. Since the histarical epoch that the
Maccanian polytheist tried to have the emigrants return back, Ethiopian Chriscians
were interested in Islam. They also sent to Medina an assembly. Subsequently they
try to recognize Islam closely. These efforts raised some considerable results
though Ethiopian Church's oppressions. At first Ashame, Ethiopian king and
some high officials in the court embraced Islam. Addicionally, after embracing Islam, some assemblies came to !vfedina. All these development show us that refugees contributed to the separation of Islam in a Christian country, besides of Arabian Peninsula.

Hicret olgusunun her toplumun ya da dinin tarihinde olumlu ya da olumsuz önemli sonuçlar husille

getirdiği

bilinen bir hakikattir. Bu hicrederin bir

kısmı,

YahUdllik örneğinde olduğu gibi o dinin zayıflamasına sebep olurken
Hristiyanlık ve İslamiyet örneklerinde olduğu gibi bu dinlerin farklı ortamlarda
gelişmesine

zemin teşkil etmiştir.

İslam tarihinde gerçekleştirilen ilk hicret Habeşistan'a yapılan hicrettir. Hz.

Muhammed'in İsl2.rn dinini açık bir şekilde anlatmaya başlamasından kısa bir
süre sonra, bi'setin beşinci

yılında

(M. 615), önce on

beş kişilik

küçük bir grup,
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ardından sayılan

yüze yaklaşan bir topluluk Habeşistan'a illeret etmek zorunda
kalmış; bunları ferdi illeretler de izlemiştir. Ne var ki, dikkatierin RasUlüllah'ın
Mekke'den Medine'ye illeretine çevrilmesi dolayısıyla, İslam tarihinin ilk yıllan
nın

en önemli hadisesi

sayılabilecek

gelişme

bu

üzerinde yeteri kadar durulma-

mıştır. Habeşistan'la
ı1ndırıyor olması

ilgili tarihl malzemenin, bir takım çelişkileri bünyesinde bada sebep-sonuç ilişkilerinin tespiti bakımın~an büyük bir zor-

luk oluşturmaktadır. Dolayısıyla Habeşistan'a yapılan illeretle ilgili pek çok husus yeniden ele alınmaya muhtaç gözükmektedir.

Et!Jopya'da İsidmlJet I adıyla yayımlanan ve esas itibariyle Hz. Muhammed'in Habeşistan'la münasebetlerini incelediğimiz çalışmamızda 1 muhacirlerin,
Habeşistan'da İslıimiyet'in yayılmasına katkıda bulunduklartna kısmen işaret etmiş olmakla birlikte bu hususun daha ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle müstakil
olarak ele alınmasını gerekli gördük. Bu araştırmamızda memleketlerini terk ederek Habeşistan'a sığınan lVIüslümanların, Arap Yarımadası dışında İslami
yet'in tanınmasına ve yayılmasına hangi ölçüde katkıda bulundukları hususunu
ele almaya çalışacağız.
I. Müslümanların Habeşistan'a Hicret Sebepleri

Hz. Peygamber'in Allah'tan

aldığı

emirleri

başlangıçta

sadece

yakınlarına

ilettiği
yakın

ve bir müddet davetini gizli yaptığı bilinmektedir. Tebliğinin ilk yıllarında
akrabaları tarafı.ndan engelleneo Hz. Peygamber'in davetini terk etmemesi

bir yana kendisine tabi olan

kişilerin sayısının

da

artması,

ona ve inananlara yö-

nelik haskılann yoğunlaşmasına neden olmuştur. Arnmar b. Yasir'in, çektiği iş
kenceler neticesinde inandığı Allah'ı inkar etmek zorunda kalışı, buna bağlı· olarak "kalbi imanla dolu
oluşu

ve

olduğu

halde

baskıya

maruz kalanlar... " ayetinin2 nazil

işkenceler altında bazı Müslümanların hayatlarını yitirmiş olmaları,

Müslümanların

ne kadar şiddetli bir muhalefetle karşılaştıklarını göstermeye yeter derecededir. Müslümanlardan canlarına zarar gelmeyenler ise. en son aşama-

Bk. Levent Öztüı:k, Et[yopya'da İslant[yet I, İstanbul 2001~
Km:'dtl-l Keıilll, en-Nahl16/106.
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da kabileleri tarafindan kendilerine doğal olarak sunulan eman (güvence, himaye)3 hakkını yitirdikleri için ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardı.4
' Eman

hakkının

Cahiliye dönemi kabile sisteminde ne kadar mühim bir rol

oynadığı

genelde araştırmacıların gözünden kaçmaktadır. I<abile sistemine göre
eman sadece dışarıdan gelenlere verilen bir güvence değil, bilakis kabilede yaşa
yabilmenin en önemli şartı idi. Eman hakkını kaybeden her türlü saldırıya maruz

kalıyor, dolayısıyla

yeni himaye imkanlarını

arıyordu. Rasillüllah'ın,

kendisini

koruyan Muttalib oğullannın reisi olan amcasını kaybetmesi üzerine Taife akrabalannın yanına eman talebiyle gidişi ve dönüşünde Mekke'ye emansız giremeyişi; ardından

eman aramak üzere Arap kabileleriyle

kurduğu

ittibatlar burada

ha tırlanabilir.
Bu yüzden Müslümanların İslam'ın oldukça erken bir döneminde
(bi'setten sonra
sebep ileri

beşinci yılda)

sürülmüş

özellikle

ise de,s eman

Habeşistan'a

hakkını

hicretleriyle ilgili pek çok

kaybetmelerinin en önemli sebep ol-

duğunu düşünüyoruz. Onların İslamiyet'i yaymak üzere hicret etmiş olduklarını

ileri sürmek6 ise hemen hemen

imkansız

görünmektedir. Tarihi rivayetler toplu

Eman kavramı hakkında bk. N ebi Bozk-urt, "Eman", Türkf)'e D!Jıanet Vakfı İsliim Ansiklopedisi
(DİA), XI (İstanbul 1995), s. 75-77; a.mlf., "Himaye", DİA, li..'VIII (İstanbul 1998), s. 56;
Ahmet Önkal, "Civar", DİA, VIII (İstanbul1993), s. 34-35.
Geniş bilgi için bk. Öztürk, s. 57-66.
Habeşistan'ın seçilişiyle ilgili olarak ileri sürülen görüşleri şöylece sıralayabiliriz: 1- Necaşi'nin
bizzat Hz. Muhammed tarafindan adaletli bir kimse olarak tavsif eelilmesi ve ülkesinin sığıru
labilecek en uygun yer olduğunun vurgulanması 2- Ülkeden ayrılışın kolay oluşu, bir başka
kabilenin topraklarından geçmeden Mekke topraklarının deniz yoluyla terk edilebilmesi 3Ticaretin önemli bir limanı olarak Şuaybe'nin h.-ullarulıyor ve ticaret gernilerinin limandan ayrılış günlerinin biliniyor oluşu 4- Habeşistan'ın ilk çağlardan beri, Arap göç dalgalarını üzerine çeken bir bölge oluşu 5- Habeş kökenli köle Ümmü Eymen'in ülkesiyle ilgili bazı bilgileri
aktarmış olabileceği husus u 6- Hz. Peygamber'in ticari yolculukları sırasında en az bir· defa
Habeşistan'a gitmiş olabileceği ya daHabeş kralı hakkında yolculukları sırasında pek çok bilgi edinmiş olması 7- Habeşistan dışındaki yerlerin o günh.ii siyasi tablolarının hicret etmeye
müsait olmaması 8- Bazı araştırmacılara göre (her ne kadar Habeşistan dışında da pek çok
hristiyan yerleşim yerinin bulunmasına rağmen) Mrude suresinin 5/82-84. ayetlerinin Habeşistan'a hicreti yönlendirdiği hususu. Geniş bilgi için bk. Öztürk, s.-62-66.
Bu görüşü ileri süren bazı düşünürler için bk. Ebulfazl İzzeti, İ:rlôn/m Y qytlıf Tmihim Giıif
(tre. Cahit Koytak), İstanbul 1984, s. 308; Ahmed Ebu Bekir AJ.i:-eş-Şeyh, Meôlimü'I-Hicretrytı
i/ii Ardi'I-Habqeti, Riyad 1993, s. 45-46. Ali eş-Şeyh tarafindan·, "Allah'ın Müslümanlara hicret
müsaadesi verdiğini" belirten İbn Hazm'ın ifadesini, "İslarniyet'in tebliği için yapılan bir hicret" olarak zikretrnesi metni tahrif olarak değerlendirilmelidir. Krş. İbn Hazm el-Endelüsi
(456/1064), Cez,ômiii's-Sinıti'tı-Nebev!JJ'e, Beyrut 1983, s. 44; Ali eş-Şeyh, s. 39.
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""""

olarak

değerlendirildiğinde, Müslümanların

şartlarında

eman

hicret edebilecekleri en uygun yer olan

haklarını

kaybettikçe o günün

Habeşistan'ı

seçerek ülkeleri-

ni terk ettikleri anlaşılmaktadır.?

II.Muhacirlerin Habeşistan'daki Konumlan ve İslamiyet'in Tebliğini Mümkün Kılan Şartlar
ortalarından

M.S. IV. asnn

itibaren

Hristiyanlığın

tesiri

altında

bulunan

Habeşistan'da daha çok İskenderiye Kilisesi'nin etkisi hakimdi. Buna bağlı ola-

rak Müslümanlar hicret etmeden önce Habeş Kilisesi, İsa'da tek ilahi özellik gören Monofizit (Ya'kubi)
nunla birlikte
mensup

inancına

Habeş Necaşisi

olanların varlığı

Hz. Peygamber,

mensup Hristiyanlardan

AshameB

neticesinde eman

ne hristiyan bir ülke olan Habeşistan'a
bir husustur.
hakkında

bir

Hristiyanlıkla

Dolayısıyla Habeşistan'a

takım

idi. Bu-

gibi Aryani inanca

da bilinmekteydi.9

aşın baskılar

Mekke döneminde

örneğinde olduğu

oluşmakta

sığınmalan

hakkını

kaybeden tabileri-

tavsiyesinde bulunmuştu.

ilgili pek çok ayetin nazil
hicret eden

olduğu

bilinen

Müslümanların, Hristiyanlık

bilgilere sahip bulunmalan aniann hristiyan bir camiada

kendilerine güven duyarak hareket etmelerini sağlamış

olmalıdır.

İlk muhacirlerin, Habeşistan'ın hristiyan kralı tarafından iyi .karşılanmış olduğu malumdur. İlk muhacir gıubun ardından diğerlerinin de hicret etmiş ol-

Bazı araştırmacılar tarihi t-ivayetlere dayanmayan bir takım sebepler ileri sürmüşlerdir. İleri
sürülen görüşlerden bazılan şunlardtr: Yeni bir dini merkez edinilmesi; Özellikle ilk muhacirlerin, büyük muhacir kümesinin kabulü için görüşme yapmak üzere giden bir heyet olması;
Arkadaşlan arasında aynlık baş gösterdiğini anlayan Hz. Muhammed'in onlan birbirinden
uzaklaşttıması; Hz. Muharnmed'in, arkadaşlannın dinden dönme korkusu üzerine onların
Habeşistan'a hicret etmelerini istemesi; Kureyşlilerin eziyetleri sebebiyle Rabeşlilerden yarcltın isternek üzere bir heyet göndermesi... Bk. Muhammed Şedid, el-Cihadfi'l-İsliim, 7. baskı,
Beyrut 1985, s. 47 -48; Ali eş-Şeyh s. 68-73; Öztürk, s. 59-60.
Habeş necaşlsinin ismiyle ilgili farklı tespitler için bk. Cela.lüddin Abdurrahman b. Ebi Bekir
b. Muhammed es-Suyılci (911/1505), Ref Şe'ni'l-Hubjt111, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler
Kütüphanesi, Kurşunizade-143, vr. 80a-139b, vr. 108a.
Bk. "'\.H.M. Jones-Elizabeth Monroe, A History oj Ab]ssinia, Oxford 1935, s. 37; Richard
Greenfield, Ethiopia, USA 1965, s. 27. Aryüs (ö. M.S. 336)'ün bir ve ezeli olan, ortağı bulunmayan, doğıulrnamış bir tann tanımlaması ve diğer yaratılmışlardan seçkin, tannyla aynı özden olmayan oğul kavramı için bk. Bilal Baş, Bir Huist!yan Mezhebi Olarak Aryiisçiiliik ry aytmlartmarnış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul
1999, s. 77 vd.
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ması bunu açıkça göstermektedir. On beş kişilik ilk gruptan sonra daha büyük

bir muhacir grubunun Habeşistan'a gittiği ve ferdi hicretlerle birlikte muhacirle,rin

sayısının

yüz

el-Vakıdi

otuzayaklaştığı kayıtlarda

(ö. 207 /822)'den nakledilen bir bilgiye göre muhacirler, gerçek-

ten de orada oldukça
;ı

"

..

yer almaktadır. lO

sıcak

karşılarumşlardı:

bir havayla

Onlar; herhangi bir ezi-

yetle yüz yüze gelmemişler, hoşlanmayacakları bir söz işitrnemişlerdi. Dinlerini
korumuşlar,

ibadetlerini yapmışlardı.ll Bu olumlu

bakımından

daha

sağlıklı

bir ortamda

şartlar, onlarıli

bulunmalaı1!11 ·sağlarken

dini

yaşantılan

pek tabii olarak,

İslamiyet'in temsil edilmesi ve İslam'la ilgili merak uyandıran sorulara cevap ve-

rilmesi gibi İslamiyet'in yayılmasını sağlayan imkanlan da beraberinde getirmiş
tir.
Her

şeyden

önce, Mekkelilerin

Habeşistan'a göndermiş

Müslümanların

olduklan heyetin talepleri,

iadesini

Ned.şi

sağlamak

üzere

Ashame'nin huzu-

runda İslamiyet hakkında bilgi sunulmasına zemin hazırlamıştır. Hz. Peygamber'in amcasının oğlu Ca'fer b. Ebi Tilib, arkadaşları adına söz alarak İslam'ın

ilk

tebliğlerini yansıtan

çekleştirdiği

ve

müşrik

Arap

hayatı

ahlaki değişiklikleri gösteren

"Ey hükümdar! Allah

şu

üzerinde Hz. Muhammed'in ger-

ifadelere yer vermiştir:

aramızdan

birini seçip de 01111 kendi elçisi olarak
giilıderincrye kadar biz cahillerdendik. Putlara tapardık, rehvetimi~m ileri ge/m günahlar if/erdik. Zayıjlara ijl!meder, iğrenç ve men.fur her fiili ir/erdik.
Onun biitiin faiflet!e?ini, doğmluğmm, tffetini bartan be1i gqyet yakmdan bi!iyorduk. O, bize, diğer insanlara kötiiliik yapmaktan çekinmryi, sadece tek AlIab 'a tapmayı, namaz kı/mayı, sadaka vemıryi, omç tutmayı ve ber çept ryi ve
güzel fiili irlemryi ögretti. Bütii11 bunlar bize bof ve _caifp geldi ve bmı/arı J•apmaya barladık ... "12
ll i

"!'

J

ııı
ıı

u

Geniş bilgi için bk. Öztürk, s. 67-69, 87-103.
:tviuhammed b. Sa'd (230/884), et-Tabakôtii'l-Kiibra, I-VIII, Beyrut, ts., I, 204; es-Suy{ıti, Ref
Şe'tıi'l-HnbJÔII, vr. 92b.
Ebu Muhammed 1\bdülmelik b. Hişfun (218/833), es-Sfretii'n-Nebev!JJ•e (nşr. Mustafa es-Sakka
ve dğr.), I-IV, 2. baskı, Kahire 1955, I-II, 336; Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzi (597 /1201), KitJbii Mıthtasari Tenvfril-Gabef fi Fad!i's-Sfidôn ve'!-Habef,
Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa-2803, vr. 88b-107b, vr. 94•·94b. es-Suy{ıti, Ref Şe'ııi'!
HubfÔII, vr. 93•-93b, 95•-96b; Muhammed Hamidullah, Isialil Peygan;beri. (tre. Salih Tuğ), 5.
baskı, I-II, İstanbul 1993, I, 299.
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Bu konuşmaya bağlı olarak ned.şi, Ca'fer'den Hz. Muhammed' e gelenilahi
vahiyden bazı parçaları okumasını istemiş, o da Meryem suresinin ilk kırk ayetini aktarmış tır. Kaynaklar bu ayetleri dinleyen N ecaşi Ashame ile papazların
kendi açılanndan mukaddes olan bütün hususların ayetlerde zikredilmesinden

dolayı etkilendiklerini ifade ederler. Hatta necaşinin, Hz. İsa'ya ve Hz. Muharnmed'e gelen bilgilerin aynı olduğunu dile getirdiği söylenir. 13 _
Mekkeli heyetin bu gelişmelerden ürkerek necaşiyi, İsa hakkında Müslümanların düşüncelerini öğrenmeye

tahrikleri de netice vermemiş, necaşinin hu-

zuruna çağrılan Ca'fer, İslam inançlarına göre İsa'nın Allah'ın kulu ve kelimesi
olduğunu

ifade etmiştir. Rivayete göre necaşinin bu açıklamalardan da etkilen-

diği anlaşılmaktadır. Onun, Tannyla aynı özden olmayan seçkin bir İsa inancını
savunan Aryani mezhebine mensup bulunduğu şeklindeki varsayımlar İsa hakkındaki Kur'an'ın yaklaşımlauna

ilave olarak

necaşinin

duygulannı

bu

Monofizit kilisesi yetkilileri

olumlu

bakışını anlamlı kıL'Tlaktadır.

dinden sapma olarak

bulunmaktaydı.

Bu görüşmelerden

BunlaFa

değerlendiren

kısa

bir süre son-

ra muhtemelen kilise içindeki muhalefetin tahrikiyle Necaşi Ashame'ye karşı bir
ayaklanma başlamış, necaşi de muhacirlerin emniyeti bakırnından bir hayli tedir-

gin olmuştu.14
İslam tarihi kaynaklannda, bu nakillere bağlı olarak Necaşi .Ashame'nin bu
aşamada

Müslüman

olduğu şeklindeki yaklaşımlar

dikkatleri çekmektedir. 15 Bu-

nunla birlikte Habeşistan Ned.şisi Ashame'nin Hz. Muhammed'in Hudeybiye
Musalahası'ndan sonra komşu hüh.iimdarlara gönderdiği İslamiyet'e davet mektuplarından

önce müslüman

olduğu şeklindeki

rivayetleri dikkate almamak daha

uygun olacaktır. Zira, Hz. Peygamber'in İslam'a davet mektuplannı hicretin yedinci yılı başında gönderdiği ve bunlar arasında Nedşi Ashame'ye gönderilen
mektubun da yer aldığı bilinmektedir. Dolayısıyla Ashame'nin muhacirlerin gidişinden

sonra gerçekleşen ilk toplantılar ve dini tartışmalar sırasında müslüman

olduğunu

n
1~
15

kabul etmek pek çok bakımdan tarihi örgüye uygun düşmemektedir.

es-Suyuci, Ref Şe'ni'I-HIIbfiin, vr. 86", 94"-94"Detaylar hakkında bk. Öztürk, t 129-131, 133, 135-136•ve ilgili dipnotlar.
Küçük bir örnek olarak bk. es-~uy-lıci, Ref Şe'ni'I-HIIb{all, vr. 96h.
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III. Habeşistan'da İslam Dini İle İlgili Yeni Gelişmeler
Yukanda, Habeşistan Necaşisi Ashame'nin muhacirleri koruduğunu, özellikle Mekkeli heyetin gelmesiyle birlikte muhacirlerin daha fazla dikkat çekmeye
başlaclı?;ıru gördük. Bilhassa Necaşi Ashame'nin huzurunda İslilln dininin
Hristiyanlığa bakış açısını
J \

-

.

rüşmenin

tün bu

gelişmelerden

sonra, Mekke heyetinin geriye dönüşünden sonra, Habeş
peygamber olduğunu iddia eden Hz. Muhammed'i ve onun ileri sürdü-

kralının

ğü

ve Müslümanların inançlarını ortaya koyan bir göyapılması muhacirler ve onların dinleriyle ilgili merakı artırmıştır. Bü-

fikirleri daha ciddi bir

grubu Mekke'ye

a-

Rabeşli

şekilde

tahlil etmek için din

göndermiş olması

adamlarından oluşan

bir

kadar tabii bir hadise olamaz.

Bir Grubun Mekke'ye

Gelişi

İbn İshak (ö. 151/768) tarafından nakledilen bir rivayete göre yirmi kişiye

hristiyan bir grup, Hz. Muhammed Mekke'de iken onun yanına
gelmişti. IGbe'de Hz. Muhammed'le karşılıklı konuşup bazı dini meseleleri mütalaa eden bu Babeşliler Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra, Hz. Muhammed'in

yakin

Babeşli

peygamberliğini. kabul etmişler ve İslamiyet'i benimsediklerini belirtmişlerdir.16
Onların gelişiyle

ilgili olarak "Ondan (Kur'an'dan) önce kendilerine kitap ver-

diklerimiz, buna da iman ederler. Onlara (Kur'an)

okunduğu

zaman, 'Ona ina-

nıyoruz.

Çünkü o kesinlikle Rabbimizden gelen gerçektir. Biz gerçekte ondan
önce de tesliın olanlardanclık.' derler..." 17 ayederinin nazi1 olduğu rivayet edil-

16

n
l

•

1

-1

·ı

•

Muhammed b. İshak (151/768), Sire/ii İb11 İshak: Kit!Jbii'I-Miibtedei ve'I-Meb'asi ve'f-Meğaif (fahklk: Muhammed Hamidullah), Konya 1981, s. 200. Ayrıca bk. İbn Hişam, I-II, 391-392; esSuylıci, Ref $e'ııi'!-Hubfa11, vr. 89>.
Kı1r'aıı-ı Kerim, el-Kasas 28/52-55. Kasas suresinin tamamının Mekke'de nazil olduğunu söylemesine rağmen el-lvfavercli ve Elmalılı Muhammed Harndi Yazu: gibi atimler ilgili ayetlerin
Ca'ferle Habeşistan'dan gelenler hakkında ya da Medine döneminde müslüman olan bazı
YahUeli alimler hakkında indirildiğini zikretmektedir. Mukatil b. Süleyman ve Hamidullah ise,
sfırenin ilgili kısım hariç Mekke'de nazil olduğunu ileri sürmektedir. Anlaşılan o ki, rivayerin
Ca'ferle gelen Habeş heyeti ile ilgili olarak rivayet edilmesi bilim adarrılarıru zor durumda bı
rakmış ve çeşitli teviller bir yana oldukça bariz çelişkilere düşürmüştür. Halbuki bu ayetleri
Mekke'ye gelen heyetle ilgili olarak değerlendirmek daha makul olacaktır. Nitekim el-Kurtubi
tarafindan verilen bilgilere göre, el-Hasen el-Basri, İkrime ve Ara gibi atimlerin sfırenin tamamıruri Mekki olduğunu düşündükleri görülmektedir. Bu bilgileri zikreden el-Kurtubi, ayerin Ca'ferle gelen heyetle ilgili olmak üzere nazil olduğu rivayetlerine de yer vermiştir. ezZemahşeri ise ayetin Ca'fer'le gelen heyet hakkındanazil olduğu şeklindeki rivayeti zayıf bir
görüş olarak sunmaktadır. Krş. Mukatil b. Süleyman el-Belhi (150/767), Tifsirii Mukatil b. S ii13

mektedir. İbn Şihab ez-Zühri'nin tercihi de bu :iyetlerin (el-K.asas 28/52-55)
Habeş Hristiyanlan hakkındanazil olduğu şeklindedir. ls
el-Kurtubi (ö. 671/1272)'nin verdiği bilgilere göre bir çok ilim el-Kasas
suresinin

tamanunın

Zübeyr'den

yaptığı

Mekki

olduğunu

bir nakil oldukça

belirtmektedir. Onun tarihçi Urve b. ezkıyınet

arz etmektedir. Zira Urve b. ez-

Zübeyr'e göre, bu ayetler, nec:işlnin on iki din adarrum Mekke'ye gönderm~si
üzerine nazil olmuştu. Onlar Hz. Peygamber'le konuşmuşlar, İslamiyet hakkın
da bilgi almışlar ve İslfuniyet'i kabul etmişlerdi. Rivayette Ebu Cehil ve arkadaş
lannın

bu

görüşmeyi

takip ettikleri ve

soruasında Babeşlileri

uyararak

baskı'

kurmaya çalıştıkları da yer almıştır.19
Bu rivayet anlayabildiğimiz kadanyla İbn İshak metnirıin büyük bir kısmını
bize aktaran İbn Hişam (ö. 218/833)'la birlikte zaman içinde şekil kazanmış ve
asıl anlamından uzaklaştmlarak

linde

aktanlmıştır.

Buradan hareketle de

yeti ile ilgili bir rivayet olarak
şistan'a

hicretlerinin

araştırmak
sağlıklı

Necr:in heyeti ile ilgili bir rivayet

kaynaklar bu rivayeti, Necran he-

nakletmişlerdir. 20

uyandırdığı

üzere Mekke'ye din

bazı

akis sebebiyle

adarnlarını

olabileceği şek

Halbuki Müslümaniann Habe-

Habeşlilerin

gönderdikleri

yeni dini tahkik edip

şeklindeki

bilgiler daha

bir yaklaşım tarzı olarak durmaktadır.

es-Suyuti (ö. 911/1505)'nin naklettiği bir bilgi aslında konumuzu aydınlatı
cı

mahiyettedir. Ancak ne yazık ki, rivayerin ikinci

kısmı kanştırılmış

gözükmek-

lv·môn (Tahkik: 1\bdullah Mahmud Şehhate), I-V, Kahiı:e 1983-1989, III, 333, 334, 348-349;
Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib el-Maverdi (450/1058), m-Niiket ve'/-[[)'lill (fefsirii'lj\1dverdi) (Hazırlayan: es-Seyyid b. Abdülmaksud b. Abdürrahim), I-VI, Beyrut 1992, IV, 233,
257; Ebü'l-IGsım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri (538/1144), ei-K.e![aj an Hakôiki't-Tmij1 ve
Uyfmi'I-Ekiivfl ji Viiciihi't-Te'vf/, I-IV, Beyrut, ts., III, 164, 184; Ebu Abdullah Muhammed b.
Ahmed el-Kurtubi (671/1272), ei-Cômi' li-Ahkiimi'I-Kıtr!m, I-XX, 2. baskı, Kahire 1952, XIII,
247, 296; Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kın·'an Dıli, I-IX, İstanbul 1979, V,
3715, 3746; Hamidullah, Aziz Kıtr'mı (tre. Abdülaziz Hatip-Mahmut Kan.ık), İstanbul2000,
s. 532.
ıs İbn Hişam, I-II, 392.
ı9 el-Kurtubi, XIII, 296-297.
ıo Mesela bk. İbn Hişfım, I-II, 392; Nılreddin .-ili b. İbrahim el-Halebi (1044/1634); İıısiinii'I
Uyfm ji Sirati'f-Emiiıi'!-Me~mln, I-III, :tvlısır, ts., I, 367. Aynca krş. Ebü'l-Feth Fethuddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Seyyidinnas elcYa'meri (734/1334), Uplnii'f-Eser.fi
Fiim1ni'I-Meğôzi ve'f-Şemfıil vc's-S!Je!; I-II, Kahire 1964, I, 129. İbn Seyyidünn~s'ın İbn İshak
metnine daha fazla değer verdiği ve rivayeri olayın cereyanına uygun tarihi sıra içinde zikrettiği görülmek-tedir.

14

tedir. Onun
duğunu

verdiği

bilgilere göre,

yakından

daha

Necaşi

Ashame, Hz. Muhammed'in kim ol-

tarumalan için on iki din

lar, dinledikleri ayetlerin hak

olduğunu

idrak

adamını

etmişler

ona

göndermişti.

On-

ve bu ayetlerden etkilen-

'mişlerdi. Rivayerin bu kısmı İbn İshak metnini desteklemektedir. Ancak rivaye-

rin
f '

devamında

ayetinin nazil

onlar
olduğu

hakkında

(Medine döneminde gelen) Maide

belirtilmektedir.21

Dolayısıyla

nemine ait bir olay olarak telakki ettikleri
rin

baş

tarafi

açık

Bu durumda

bir

şekilde

haklarında

mek daha uygun

83.

r:ivilerin bunu Medine dö-

anlaşılmaktadır.

Mekke dönemi

sılresinin

olaylarıyla

Buna

rağmen

rivaye-

paralellik arz etmektedir.

nazil olan ayetlerle ilgili bilgilerin

kanştırıldığını

söyle-

olacaktır.

Benzer bir karısıklık
İbn Hacer'in rivavetlerinde de dikkatleri cekmektedir.
'
.
'
Eserinin

bazı

yerlerinde

(Şam'da eğitim almış) Habeşistan'dan

ifadesine yer veren, isimlerini zikreden22 ve bunlar

hakkında

gelen sekiz

kişi

el-K".asas suresinin

28/52. ayetinin nazil olduğunu belirten İbn Hacer'in, eserinin çeşitli yerlerinde
onları Uhud Savaşı öncesinde Medine'ye gelen Babeşliler olarak mütalaa ettiği,
bir diğer yerde de bu sekiz kişiden birisini son muhacir kafilesinin dönüşünde
Ca'fer b. Ebi Tilib'le gelen kişiler arasında zikrettiği23 görülmektedir.
Bu tür problemler ilim adamlarının rivayetleri kesin olarak elde edemediklerini ve

kısmen

rivayetler

hakkında taşıdıkları bazı endişelerden dolayı

zenlemelere, yeni yorumlara gittiklerini ortaya

koymaktadır.

yeni dü-

Bununla birlikte

biz, İbn İshak metninin Babeşli bir grubun Mekke'ye geldiğini ifadelendirmede
çok açık olduğunu vurgulamak istiyoruz. Zira İbn İsh:ik'a göre yirmi kişilik, İbn
ıı

r•
22

23

Rivayet için bk. es-Suyuti, Ref .fe'ni'I-Hllbfan, vr. 88•; a.mlf., Kitabii Eif;dri'/-Unlf fi Ahbdri'IRllb!if, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, Kurşunizade-143, vr. 5Ql-69b, vr.
54b. :tvfiide sılresinin 82. ayetinin de Ca'fer'le gelen heyet hakkında nazil olduğu rivayet edilmektedir. Bu durumda Mrude sılresinin 5/82-84 ayetlerinin Mecline'de Habeş heyetinin gelmesi üzerine nazil olduğu açıklık kazanmaktadır. Bk. es-Suylıti, Kilabii Eif;ari'I-Unlf, vr. 54b.
İbn Hacer tarafından isimleri nakledilen bu kişiler şunlardır: Balıira el-Habeşi, Ebrehe, Eşref,
Eymen el-Habeşi, İdris ei-Habeşi, Nafi', Temim el-Habeşi, Temmam el-Habeşi. Bk. İbn
Hacer, Ahmed b. Ali el-.'\skalfuıi (852/1448), e/-İsabe fi Tenryf:j's-Sahôbe (Tahkik: Ali Muhammed el-Bedivi), I-VIII, Beyrut 1992, I, 22, 87, 171, 366, 373, 414. Efendioğlu, onlar
hakkında Mekki olan el-Kısas sılresinin nazil olduğu bilgisine yer vermekle birlikte bu kişileri
Bedir Savaşı'ndan sonra gelerek Uhud Savaşı'na katılanlar arasında zikretmektedir. Bk.
Mehmet Efendioğlu, Arap OIJJJtryan Sahdbfler (Yayımlanmarmş Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul1991, s. 106, 111-113, 122-123, 128.
Bk. İbn Hacer, I, 22, 87, 171, 366.
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İshak metnini destekleyen diğer bazı rivayetlere göre ise on iki ya da sekiz kişilik.·

bir Habeş heyetinin Hz. Peygamber'i daha yakından tammak için Mekke döneminde gelmiş olmaları tarihi gelişmelere daha uygun düşmektedir. Netice olarak
bu kişiler Hz. Muhammed'den İslam dini hakkında bilgi almışlar, dinledikleri
ayetlerden etkilenerek İsl:lmiyet'i kabul etmişlerdir.
b- Habe§li Bir Grubun Uhud Sava§I Öncesinde Medine'ye Geli§i
Bazı

muahhar kaynaklarda oldukça dikkat çekici bir rivayet bulunmaktadır,

Bu kaynaklar tarafından, kırk
Muhammed'in yanındaUhud

kişilik Babeşli
Savaşı'na

bir grubun Medine'ye gelerek Hz.
katıldıkları; hatta bu savaş sırasında ba-

zılarının yaralandığı,

fakat ölen olmadığı nakledilmektedir. Bu bilgi, bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'i Mekke'de görmeye gelen grup hakkında, bazı rivayetlerde ise Hz. Peygamber'i Bedir Savaşı soruasında görmeye gelen Babeşliler hakkında bilgi verilirken anlatılmakta ve bu kişilerin aynı zamanda Uhud'a katıldık
ları vurgulanmaktadır. İbn Hacer'in bir naklinden bu yaklaşımın Said b.

Cübeyr'e ait

olduğu anlaşılmaktadır.24 Bazı

rivayetlerden bu

kişilerin

Mekke dö-

neminde gelen Habeş heyeti ile karıştıtıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu bakırndan
Uhud Savaşı öncesinde gelen heyetin varlığı, Bedir Savaşı ile Mekke karşısında
önemli bir zafer elde etmiş olan Hz. Muhammed'i görmek üzere gelen bir heyet
olmasına bağlanabilir.

Bütün bunlarla birlikte rivayet her ne kadar Uhud

Savaşı'na katılmaları

ile

ilgili kısım, tartışılmaya değer bulunmaktaysa da, Medine'ye y,eni bir heyetin
gelmesi bakımından önem arz etmektedir. Onların Uhud Savaşı'na katıldıkları
şeklindeki rivayetler ise teyit edildiği takdirde İslamiyet' e ilgi, duyan kırk kişilik

bir Habeş heyetinden daha bahsetmek mümkün gözükmektedir.

24

el-Kurtubi, XIII, 296; İbn Hacer, I, 22; es-Suyuti, Ref Şe'tıi'f-H(tb[Ôll, vr. 89b; a.mlf., Kitôbii
EifJari'f-Unlf, vr. 54h-55"; Ebü'l-Meili A.laüdclin Muhammed b. "''ı.bdi1baki el-Buhan
(991/1583), Kitôbü't-Tıraz.j'f-Metıktlf fi Mehôsıiıi'f-Hubtlf, Süleymaniye Kütüphanesi., Şehit Ali
Paşa-2803, vr. 1h-57h, vr. 15•; Ebü'l-Ferac ND.redclin Ali b. İbrahim b. Ahmed el-Halebi
.(1044/1635), Kitôbii A 'la!l1i't-Ttraz.j'f-Mmkılf fi Mehôİini'f-H11Mf, Bursa Yazma ve Eski Basma
Eserler Kütüphanesi, Kurşunizade-143, vr. 70h-78h, vr. 70b.
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Habeş Necaşisi

Ashame'nin Müslüman

Oluşu

Habeşistan'a hicret eden Müslümarilann bir kısmı sosyal boykotun kaldı
rılmasından

sonra Mekke'ye, bir kısmı da Bedir Savaşı'ndan sonra Medine'ye
geri döndü. Otuz kişiyi aşkın bir grup ise orada kaldı. 2S Onlann Habeşistan'da
kalmaya devarn edişleri, İslfuniyet'in ilgi odağı olmaya devarn etmesini sağladı.

f '

Bu safhada hicretin yedinci yılı başında Hz. Peygamber, diğer bazı hükümdarlar yanında Ned.şi Asharne'ye de İslarn'a davet mektubu gönderdi. Bu ·
davete olumlu cevap veren necaşi, İslamiyet'i gönülden benimsediğini belirtti.26
Kaynaklarda yer alan mektuplardan birisine göre ned.şinin, bizzat Ca'fer'in telkinleri ile Müslümanlığı kabul ettiği ortaya çıkrnaktadır.27
Asharne'nin rnuhacir kafilesini bizzat uğurlarnası, Hz. Peygamber' e hediyeler gönderrnesi saygı ve sevgisinin bir nişanesidir. 28 Asharne'nin, Mekke'deki gelişmeleri

olumlu bulmayarak Habeşistan'a gelen rnüşriklerin önde gelenlerinden
Amr b. el-As'ın Müslüman olmasına vesile olduğu şeklindeki bilgiler de calib-i
dikkat bir husustur. 29 İslam kaynaklarında Asharne'nin müslümanlığına verilen
değer

yüzünden olsa gerektir ki, onun müslüman olup hicret

ettiği

ve yolda öl-

düğü şeklinde

bilgilere bile rasdanrnaktadır.3°
Hz. Peygamber, onun ölümünü ashabına bildirmiş ve gıyabi cenaze namazı kıldırmış, ona dua etmiştir (Receb 9 /Ekim 630).31 Hz. Peygamber'in onu,
cennetin efendisi olarak nitelendirdiği de bilinrnektedir.32

25

26

27

ıs
29
3o

31

32

Siyasi açıdan, henüz 1vfedine dışında tam anlanuyla hakimiyet kurulmanuş olması göz önünde
bulundurulunca, bazı muhacirlerin Habeşistan'da kalışlan bir anlam taşımaktadır. Hz. Peygamber'in, Hudeybiye Musalahası'yla Mekkelilerle anlaşmasından sonra onlan Medine'ye davet edişi de bunu desteklemektedir. Zira Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte Mekke'den gelebi- ·
lecek bir saldırı rehlikesi ortadan kaldırılmış oluyordu.
İbn Sa'd, I, 207, 259; es-Suyılti, Rej Şe'ni'l-H!tbfiill, vr. 110lı; a.mlf., K.itiibii E:(/ıiiri'!-Unlf, vr.
58b.
İbn Seyyidünnas, II, 265; es-Suyilti, Ref Şe'ni'!-HIIbfiilı, vr. 110lı; a.mlf., Kitiibii E:(/ıiiri'!-Uriif,
vı:. 58b; İbn Abdülbaki, vr. 14•.
Bk. Öztürk, s. 135.
es-Suyu ci, Kitiibii Ezhiiri'l-Uıiif, vr. 59lı.
•
Bk. Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Tabeci (310/922), Ciıllliii'I-Bryiin an Te'vfli A]i'l-Kltr'iin
(nşr. Sıdki Cemll el-Attar), I-2..'V, Beyrut 1995, V, S.
.
·- •
es-Suyılti, Ref Şe'ni'I-HHbfiin, vr. 88"-89•, 111lı-112•; a.mlf., Kitiibii E:<fıari'I-Unlf, vr. 59"; Ibn
.-\bdülbaki, vr. 25• .•-\yrıca bk. Öztürk, s. 143-144.
es-Suyılı:i, Ref Şe'ni'I-Hubfdn, vr. 82•, 102lı; a.mlf., Kitôbii Ezhiiri'l-Uriif;·vr. 52•, 52lı.
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Asharne'ye gösterilen ilgi hadis çalışmalannda sahabi olup olmadığı hususunun tartlşılmasıyla doruk noktasına ulaşmışt1r. Bazı aJ.imler onun, Hz. Muhammed'i görmeyip (muhadrarn) saha.beyle tanışmış olmasını ileri sürerek tabii
olduğunu iddia etmişlerdir. Bir kısmı da özellikle Hz. Peygarnber'in, cenaze namazını kıldırmasını göz önünde bulundurarak onun sahabi olduğunu ileri sürmüşlerdir.33

d- Rabeşli

Bazı

Mühtedl Grupların Medine'ye Yola

Çıkışı

Hz. Peygamber'in İslam'a davet mektubuna olumlu cevap veren nedşi,
müslüman

olduğunu belirtmiş

oluşan Habeşli

ve Erma b. el-Asham

bir grupla Medine'ye

göndermişti.

adlı oğlunu altmış kişiden

Ancak kaynaklann

verdiği

bilgilere göre iki gemiden oluşan bu grup, gemileri battlğı için boğularak hayatlarını kaybetmiş ve Medine'ye ulaşma imkanını bulamamışlardı.3 4
gelen heyetlerio birkaç ayrı gruptan müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birisine göre Medine'ye ulaşanlar yetmiş iki (ya da seksen) kişiden oluşmaktaydı. Bazı rivayetlerde ise yetmiş ya da
Rivayetlerden

Habeşistan'dan

yetmiş beş kişilik bir gruptan, bazı rivayetlerde ise yetmiş kişinin alt1nda bir
gruptan bahsedilmektedir. Bunlar arasında Halid b. el-Huvari, Zu Decen, Zu

Mi11ber (Nedşinin yeğeni olup ayrıca ele alınacakt1r), Zu Menahib (Zu
Menadili), Zu 1:vfihdem gibi bazılarının isimleri İbn Hacer ve es-Suyliti tarafindan tespit

edilmiştir.3 5

es-Suyliti'nin Rcf

rivayetlerden birisine göre

Şe'tıi'I-H11bfa11 adlı

necaşinin gönderdiği

önde gelen

eserinde

naklettiği

Babeşillerin sayısı

bir diğer rivayetine göre de yetmiş kişiden oluşmaktadır.36
el-Kurtubi (ö. 671/1272), bu heyetle gelenlerden bazılarının ismini muhafaza etmiştir. Onun verdiği bilgilere göre, Bahlra, İdris, Eşref, Sümame, Kusem,

otuz

kişiden,

Düreyd, Ebrehe

33

34

35

36

el-Habeşi adlı kişiler

bu grubun içinde bulunuyordu. el-

es-Suyuti, Ref Şe'nii-Hubfall, 110"; a.mlf., Kirabii Ezbari'i-U171f, vr. 59•-59b ..1\ynca bk. Öztürk,
s. 131 (ve ilgili dipnotta sunulan kaynaklar), 133.
es-Suyi':tti, Ref Şe'tıif-Hub{all, 110b; a.mlf., Kilabii Ez.!;ari'I-U17If, vr. 58lı. Ayı:ıca bk. Öztürk, s.
139.
et-Taberi, V, 7; İbn Hacer, II, 413, 417, 418; es-Suyi':tci, Ref Şe'ni'f-Hub[aıı, vr. 127•, 127b-128a,
a.mlf., Kitabii Ezhari'!-U17If, vr. 60•.
es-ı:;uyt:ıti, Ref Şe'ni'f-HNbfall, vr. 87•-87b.
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Kurtubi'nin tespitlerine göre onlar hakkındaMaide suresinin 82. ve 83. aye&ri
nazil olmuştu.37
et-Taberi (ö. 310/922) ve es-Suylıti (ö. 911/1505) de Maide slıresinin 82:

'.

84 ayetlerinin3s
belirtiri er. 39

nedşi tarafından

Hz. Peygamber'in

j

ği,

gönderilen Babeşliler hakkında nazil olduğunu

Habeşistan'dan

kendilerine bizzat hizmet

ettiği,

gelen bu

özel teveccüh gösterdi-

muhacirlere kucak açan bir ülkenin insanla-

una hizmet etmekten büyük bir mutluluk
dir.40

kişilere

duyduğunu

dile

getirdiği

bilinmekte-

Hz. Peygamber'in onlara Yasin slıresini okuduğu, İs1imiyet hakkında bilgi

verdiği, Habeşlilerin

sunulan bilgilerden oldukça olumlu bir

şekilde

etkilendikle-

ri ve İslamiyet'i benimsedikleri gibi diğer bazı hususlar da rivayetlerde yer almaktadır.41

Yine es-Suyuti'nin

ilginç bir detaya göre bu tablo

karşısında

Hz.

imanlarının

rinde (muhtemelen kilise

baskısı karşısında) değişip değişmeyeceğini sorduğu,

onların

37
38

39

l

sunduğu

Muhammed'in onlara bu

ı

40

41

42

ve hillet-i ruhiyelerinin geriye döndükle-

da inançlarından asla vazgeçmeyeceklerini belirttikleri

anlaşılmaktadır.42

el-Kurtubi, VI, 256. Aynca k.rş. el-Kurtubi, XIII, 296.
" •• .İnananlara dosdukça en yakın olarak onlardan, 'Biz Hristiyanız' diyenleri bulacaksın. Bu
onların içinde bazı keşişler ve rahipler bulunmasından ve büyüklük taslamamalanndandır.
Elçiye indiı:ileni duyduklarında, gerçeği öğrenmelerinden gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün; şöyle derler: 'Ey Rabbimiz! İnandık, bizi tanıklarla birlikte yaz.' Rabbimizden bizi iyiter
topluluğu arasına katmasını isterken, Allal1'a ve bize gelen gerçeğe niçin inanmayalın1."
et-Tabeiı, V, 3-4; es-Suyüti, Kiliibii E:jıari'f-Urıi[, vr. 54b. es-Suyüti'nin naklettiği bir diğer bilgiye göre Necaşi, Hz. Peygamber'in kin1 olduğunu anlamalan için on iki din adamı göndermiş, Hz. Peygamber onlara ayetleri okuyunca onlar bunlann hakikat olduğunu anlarnış ve ağ
larnışlardı. Onlar hakkında M:iide sılresinin 83-84. ayetleri n:izil olmuştu. Bk. es-Suyılti,
Kı!iibii E:jıliri'I-Unlf, vr. 54b. Burada gönderilen heyetle ilgili nazil olan ayetlerin kanştıtıldığı
akla gelmektedir. M:iide sılresinin Medine döneminde nazil olan son sıltelerden birisi olduğunu belirten el-Kurtubi (VI, 30-31), M:iide sılresinin 82. ayetinin tefsirinde ilgili ayederin,
Mekkeli muhacirlerin Habeşistan'a gitmeleri, ardından Kureyşlilerin heyet göndermesi üzerine necaşinin huzurunda cereyan eden toplantı sebebiyle nazil olduğu rivayetine· ~d y~r vermiştir. Bu örnekler de bazı müelliflerin önemli sayılabilecek çelişkilere düştüklerini göstermektedir. Bk. el-Kurtubi, VI, 255-256.
es-Su);iJti, Kı"t!ibii E'7_h!iri'f-Urti[, vr. 57lı-58•; İbn Abdülbaki, vr. 15"-15h. Aynca bk. Öztürk, s.
137.
et-Taberl, V, 7; es-Sı..-yılti, fuj Şe'ni'f-Hub[iiıı, vr. 86lı-87•.
Bk. es-Suyuti, fuj Şe'm"'f-Hubran, vr. 87h-88•.
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e- Medine'ye Gelen Bir
Habe§liler

Şehzade

ve Kraliyet Ailesine Mensup

Bazı

İslam tarihi yazarlarından İbn İshak, babası İshak b. Yesar'ın, Necaşi

Ashame'nin

oğullarından

birisi olan Ebu Neyzer (Nizer)'i bir müddet Medi-

ne'de gördüğünü ifade etmiştir. O, oldukça iri vücudu bir kişi olarak tavsif edilmektedir. Hz. Ali onu Mekke'de bir taeitin yanında esir olarak bulmuş ve
kendisirıi satın alarak azat etmiştir. 4 3 Bir başka rivayetten Habeşistan'dan onu
görmek üzere bir heyetin geldiği ve yanında bir ay kadar kaldığı anlaşılmaktadır.
Bu grubun ağırlanması için Ali b. Ebi Tilib elinden gdeni yapmıştır. Gelen Habeşliler, Habeşistan'daki siyasi durumun karışıklığından bahsederek kendisini
ülkesine davet etmelerine rağmen, Ebu Neyzer Müslüman olduğunu ifade ederek gelemeyeceğini belirtmiştir.44 Böylece, Habeş kraliyet ailesine mensup olan
şehzadelerden birisi İslılmiyet'i benimseyerek İslam topraklarında yaşamını sürdürmüştür.

Zu Mihber (Zu Mihmer) de Habeşistan'da · İslılmiyet'i benimseyen ve
ned.şi

tarafindan Hz. Muhammed'i görmesi için gönderilen

kişilerden

birisidir.

Ned.şinin yeğeni
lunmaktadır.

olup kız kardeşinin çocuğu olduğu hakkında rivayetler buMedine'ye yetmiş iki kişilik heyetle birlikte gelmiştir. Burada Hz.

Peygamber'den yakın ilgi gören Zu Mihber, Habeşistan'a dönmeyip Medine'de
kalmıştır. Hz. Peygamber' e hizmet edenler arasında ismi geçmektedir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Medine'de oturmaya devam eden Zu Mihber,
Şam'ın fethi üzerine buraya yerleşmiş ve orada 60/679 yılında vefat etmiştir. 45
Zu 1\1ihber'le birlikte Habeşistan'dan gelen diğer bazı kişilerin isimleri de
kayıtlara geçmiştir. Ancak bunların saray ailesine mensup olup olmadıkları hak-

43

44

45

İbn İshak, s. 202; )\bdurrahman es-Süheyli (581/1185), e~-Ravdii'l-Oniif (fahkik:
,
,.
Abdurrahman el-Vekil), I-VII, Kahiı:e 1967-1970, III, 262-263.
İbn İshak, s. 202. Bu hususta el-Bekri (ö. 487 /1094) tarafından sunulanpaha detaylı bir rivayet için bk. Ebu Ubeyd Abdullah b. "-\bdülaziz el-Bekri el-Endelüsi (487 /1094), Mu'cem me'sTa'cem min Esmôi'I-Bi/ildi ve'l-Meviidi' (nşr. Mustafa es-Sakka), I-IV, 3. baskı, Beyrut 1983, I-II,
657-659. Kısa bir özet için bk. Öztürk, s. 139-140.
İbn Seyyidünnas, II, 312; İbn Hacer, II, 413, 417; es-Suyliti, Ref Şe't;i'I-Hubran, vr. 127•-127b;
İbn Abdülbaki, vr. 27b-28•. Ayrıca bk. Efendioğlu, s. 139-140.
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:;

kıncia bilgi bulunmamaktadır. İbn Abdhıbaki bunları şu şekilde tespit etmiştir: '

H:ilid b. el-Huvari, Zıl Mezem, Zıl Han ve Zıl Metahıb.46
Hz. Peygamber'e hizmet etmiş kişiler arasında ismine rastlanan kraliyet ru_.::;
lesine mensup kişilerden birisi de Said b. Bükeyr (Bekrıln el-Leyti)'dir. O,;
necaşinin erkek kardeşinin (ya da kız kardeşinin) oğludur.47
f- İslamiyet'i Seçen Diğer Bazı Halıeşliler

i •

Yukanda Medine'ye doğru yola çıkan Babeşli mühtedi gruplara işaret edilmiş, Hz. Peygamber'le görüşmek üzere gönderilen saray ailesine mensup kişi
lerden bahsedilmiş, bunlardan birkaçının Medine'de hayatını sürdürdüğüne dik-··
kat çekilmişti. Bütün bunlann yanında Habeşistan'dan Medine'ye gelemeyen,
ancak İslamiyet'e ilgi duyduğunu, hatta İslam'ı kabul ettiğini, Hz. Muhammed'e
ittiba ettiğini belirten kişilerin mevcudiyetine de kaynaklarda tesadüf edilmektedir.
Necaşi

Ashame'nin cariyelerinden birisi olan Ebrehe, Habeşiştan muhacirlerinden Ümmü Babibe'nin hizmetinde bulunuyordu. Ümmü Babibe'ye Hz.
Peygamber'in evlilik teklifi müjdesini getiren kişi olarak bilinen Ebrehe, İslam'ı
seçtiğini ve Rasıllüllah'a tabi olduğunu belirtmiştir. Onun İslamiyet'i seçmesinde

Ümmü Babibe'nin etkisi açıktır. Ebrehe'nin, Habeşistan'dan aynlırken Ümmü
Babibe'den Hz. Muhammed'e selam söylemesini istediği ve Ümmü Habibe bunu ilettiğinde, Rasıllüllah'ın tebessüm ederek selama karşılık verdiği nakledilmektedir.48
Ümmü Babibe'nin etkisiyle İslam'a geçtiğini bildiğimiz bir diğer Babeşli
Bereke adındaki bir kadındır. Onun Ümmü Babibe'nin hizmetinde bulunduğu
ve kendisiyle birlikte Medine'ye geldiği bilinmektedir. Bereke'nin Habeş kralı
tarafindan Ümmü Babibe'ye hediye edilmiş bir köle olması muhtemel görül-

47

İbn Abdülbaki, vr. 28•.
İbn Abdülbili, vr. 28•.

48

İbn

46

.
Sa'd, VIII, 97-98; Ebü'l-Ferec 1\bdurrahİnan b. Ali b. Muhammed el-Cevzi (597 /1201),
Sıfetii's-Safve (fahkik: Mahmud Filiılri-Muhaıtuned Ravvas Kal'aci), I-IV, 2. baskı, Beyrut
1979, I, 32; İbn Hacer, VII, 476-477; es-Suyılti, Kitiibii Ezhiin''l-Unlf, vr. 63"; el-Halebi,
İnsônii'l-Ujıtln, II, 759; Efendioğlu, s. 145-146.
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mektedir. Müslümanlığı kabul ederek gelen Bereke, Hz. Peygamber'in evinde
onun hanımlarına hizmetlerde bulunmuştur.49
es-Suyuti'nin verdiği bir bilgiye göre Habeşistan'da bulunan rahiplerden birisi, Hz. Peygamber'e takdim edilmek üzere ipek bir cüppeyi,

necaşiye sunmuş

tu.so
İbnü'l-Esir'in Osdii'I-Gabe adlı eserinde zikrettiğine göre Habeşistan'dan

gelen el-Esved adlı bir kişi de Hz. Muhammed'e bazı sorular sorduktan sonra
müslüman olmuş ve Medine'de kalmıştı. Orada vefat eden bu Halıeşli bizzat
Rasıllüllah tarafindan defnedilmiştir.51
Habeşistan'a gerçekleştirilen

tan'la

sınırlı kalmamıştır.

lerden

etkilenmişlerdir.

gü dolu sözlerle

Arap

hicretlerin

uyandırdığı

Yarımadası'nda

akis sadece Habeşis
bulunan Halıeşiller de bu ilişki

Hz. Peygamber'in Medine'ye hicreti

karşılayan Halıeşillerin

de bu hicretlerin ve

esnasında,

onu öv-

Habeş kralının

hi-

mayesinin etkisinde, olaylara daha olumlu baktıklan anlaşılmaktadır. Medine'de
bulunan Halıeşillerin Hz. Peygamber'in Medine'ye girişi esnasında söyleelikleri
bazı

sözlerden (Muharnmedün abd ün silih) onlardan. bir

olduğunu,

ya da ona derin bir

saygı duyduklarını

kısmının

Müslüman

abartılı

olmayacak-

söylemek

tır.S2

Bütün bu rivayetler bize, Habeş topraklarında ve Arap Yarımadası'nda,
çok farklı kesimlere mensup birçok Halıeşlinin İslamiyet'i benimsediğini ve bunu izhar ettiklerini göstermektedir. Bunun yanında İslamiyet'e ilgi duyduğu halde

çeşitli

sebeplerden

dolayı

bunu

açığa

vuramayan

kişilerin varlığı

da dikkate

alınmalıdır.

Bu bağlamda İslam kaynaklarının bir kısmında bazı ayet-i kerimderin onlarla ilgili nazil

olduğu şeklindeki

bilgileri

hatırlatmak

da yerinde

olacaktır.

Bu

İbn Sa'd, VIII, 97-98; İbn Hacer, VII, 531; es-Suyılti, Ref Şe'ui'I-Hubfôtl, vr. 132•-133lı; a.rnlf.,
Kitôbii Ez!ıôri'I-Unl{, vr. 60•; İbn Abdülbili, vr. 30•; Efendioğlu, s. 144-145.
50 es-Suy{ıti, Ref Şe'ııi'I-Hifb[ôn, vr. 84b, 99b-100•; a.rnlf., Kitôbii Ezhô!i'I-Unlf, vr. 57b.
51 İbnü'l-Esir, İzzüddin Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerl (630/1232), Osdii'L-Gôbe ft
. Ma'rijeti's-Sah!ıbe (nşr. Eş-Şeyh Halil Memıl.n Şeyhi), I-V, Beyrut 1997, I, 98; Aynca bk. esSuyılti, Ref Şe'ni'I-Hubran, vr. 85•, 126lı-127•; İbn Abdülbaki, vr. 28•.
52 .ıVlesela bk. Ahmed b. Hanbel (241/855), ei-Miisntd, I-VI, Kahire 1313, III, 152; es-Suyılti,
· Kitiibii Ez!ıôıi'I-Urdf, vr. 54,.

49
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tür bilgilerin, o günkü ilişkileri canlı tutması yanında, yeni mühteciller için de
teşvik edici rol oynamış olduğu düşünülebilir.53
Bazı rivayetlerde dikkatleri çeken Hz. Peygamber'in onlar hakkında söyle-

, miş

olduğu teşvik

"Hilafet

'

.

edici ifadeler de54 bu çerçevede

Kureyş'e, kadılık

Ensar'a, ezan da

değerlendirilebilir.

Habeşlilere layıktır",

Bilhassa

rivayetinin bir

versiyonunda "Davet Habeşlilere aittir" ifadesi geçmektedir. SS Hem

ezanın

(ki o

da Allah'a ubUdiyete davettir) hem de davetin, İslam dinine pek erken devirlerde olumlu cevap
olması,

vermiş

olan

Babeşliler hakkında söylenmiş sitayişlli

sözler

Hz. Peygamber'in onlara verdiği değer bakımından oldukça manidardır.

IV. Sonuç
Hz. Peygamber'in İslam dinini açıktan tebliğ etmeye başlamasından çok
kısa

bir süre sonra bi'setin

kabileleri

tarafından

etmek zorunda

beşinci yılında, Müslümanlığı

kendilerine sunulan eman

kaldı.

hakkını

tercih eden

bazı kişiler,

kaybettikleri için hicret

Tarih kaynaklannda yer alan rivayetler,

başlangıçta

Müs-

lümanların sığınacak bir yer aradıklarını ve Habeşistan'a hicret edenlerin İslruni

yet'i yaymak için oraya gitmediklerini çok açık bir şekilde göstermektedir.
Habeşistan'ın

grup
hatça

müslümanı

hristiyan

himaye

kralı,

etmiş,

kendi ülkesine hicret etmek zorunda kalan bir

onlara can ve mal

yaşayabilme imkanını sunmuştur.

güvenliği vermiş,

Muhacirlerin

dinlerini ra-

Habeşistan'a sığınmaları,

onların sadece din hürriyetini elde etmeleri imkanıyla sınırlı kalmamış, İslaıni

yet'in hristiyan bir ülkede tanınmasına da zemin oluşturl:nuştur. Bu hicret hareketi, İslaıniyet'in bir yandan Hristiyanlıkla, diğer yandan da Arap Yarımadası dı
şında

53

5-1
55

Afrika

kıtasıyla

temas

kurmasına

imkan

tanımıştır.

Gafir (Mü'min) suresinin 40/78. ayetinde bahsedilen ve ismi zikı:edilmeyen peygamberlerden
birisinin Rabeşli olduğu rivayet edilmektedir. Bunun yanında, Uhdud kıssasında zikı:i geçen
bazı kişilerin de Rabeşli olduğuna dair bir rivayet nakledilmiştir. Bk. İbnü'l-Cevzi, Kıtabii
M11htasar, vr. 97•-97b; es-Suyılti, Kitdbii E:lfıiiri'I-Unlf, vr. 53•; el-Halebi, Kitiibii A 'liilllit't-Ttrii~
vr. 76b. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim'de Habeşçe olduğu ileri sürülen bazı kelimelerin varlığ1
· da bu hususta yeni eline girecek kimseler tarafindan önemsenmiş olmalıdır. Bu kelimelerle ilgili rivayetler için bk. İbnü'l-Cevzi, Kitiibii Muhtasar, 963 -96b; es-Suyılt:l, Ref Şe'ni'f-Hubr!m, vr.
903 -91 lı; a.mlf., Kitiibii Ezhiiri'l-Unif, vr. 5Sa-56b; ei-Halebi, Kitabii A '/amit't-Tıra:v vr. 76h-77".
Birkaç örnek için bk. es-Suyılti, Ref Şe'ni'f-Httb[iin, vr. 86•.
İbnü'l-Cevzi, Kitiibii Muhtasar, vr. 96b-97a; es-Suyılt:l, Ref Şe'ni'f-Hubfalı, vr. 83"; a.mlf., Kitiibii
E:d;iiri'f-Urfi[, vr. 53b.
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Kaynaklarda yer alan bilgiler, hicretlerle başlayan siyasi ilişkilerin pek çok
olumlu netice doğurduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Habeşistan'da bulunduklan süre içinde muhacirlerin yaşayışından ve inançlanndan etkilenen baş
ta ülkenin yöneticisi Ashame olmak üzere bir çok Babeşli İslam dinini kabul
etmiştir. Buna ilave olarak bir takım mühtedi gruplar Hz. Muhammed'i daha
yakından tanımak ve ona ittibalarını ifade etmek için Medine'ye gelmiştir. Bunun yanında Medine'ye gelme imkanı bulamayan bir çok kişiden de söz edilmektedir.
Araştırmamızda ele aldığımız rivayetler, müslümanların Medine'ye göçünden önce gerçekleştirilen Habeşistan hicretlerinin, İslamiyet'in Arap Yanmadası
dışında hristiyan bir ülkede yaşayan insanlar arasında yayılma imkanı bulması
bakımından önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
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