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ÖNSÖZ
Hz. Peygamber’in (sas) hayatı, nübüvvetin başladığı Mekke ve hicret
sonrası yerleştiği Medine olmak üzere iki dönemde ele alınır. Resulullah’ın
hayatının her anı, olayları Müslümanlar için çok önemli ve değerli görüldüğünden her iki dönemde meydana gelen olaylar en ince ayrıntısına kadar
incelenip anlaşılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı onun hayatına dair birçok
olay ve konu başlığıyla ilgili müstakil eserler kaleme alınmıştır. Hz. Peygamber’in (sas) hayatının bazı olayları en ince ayrıntısına kadar ele alınıp
incelendiği halde bazı olaylara kısaca değinilip geçilmiş ve müstakil olarak o
konu ele alınıp incelenmemiştir. Binaenaleyh, bazı olayların arka planı, çerçevesi, nedeni ve sonucu derinlemesine tetkik edilememiştir. Bizim ele aldığımız Mescid-i Dırâr konusu tam da bu çerçevede değerlendirilebilecek konulardan birisidir. Konu, Siyer ve İslâm tarihi alanındaki eserlerde müstakil
olarak ele alınmamış, çoğu eserde bu konuya Tebük Gazvesi bağlamında,
gazve öncesi ve sonrasıyla bağlantılı olarak ele alınıp kısaca değinilip geçilmiştir. Bizim ele aldığımız bu konunun Tebük Gazvesinin gölgesinde kaldığını söylememiz mümkündür.
Hz. Peygamber (sas) Mekke’de karşılaştığı müşrik muhalefetine karşılık
Medine’de münafıkların muhalefetiyle karşılaşmıştır. Her ne kadar muhalifler Mekke’dekiler kadar görünür bir halde olmasa da Medine’de de gizli
ama güçlü bir münafık muhalefeti görülmüştür. Bu muhalif grup Müslümanları birçok önemli olayda sıkıntıya sokmuştur.
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Mescid-i Dırâr, münafıklar tarafından, Müslümanlar açısından çok
önemli görülen mescit gibi bir mabedin ismi ve fonksiyonları kullanılarak
nifaklarını hiçbir şüpheye yer vermeden yapmayı planladıkları bir yapıdır.
Bu konu ülkemizde Siyer ve İslâm tarihi alanlarında müstakil olarak çalışılmış ve etraflıca araştırılmış bir konu olmadığından çalışmamızın bu alandaki boşluğu dolduracağı inancındayız. Bu yapının tüm yönleriyle ele alınıp
incelenmesi, amacı ve fonksiyonlarıyla birlikte değerlendirilmesinin de yukarıda saydığımız boşluğu ve açığı önemli ölçüde kapatacağını düşünmekteyiz.
Konuyu ele almamızın sebebi bu yapıyı tüm yönleriyle ele alıp münafıkların Mescid-i Dırâr’ı yapmalarına sebep teşkil eden nedenlerin ortaya çıkarılması ve böylece alanımızdaki bu boşluğu gidermektir. Ne var ki bu yapı
daha önce bu şekilde tüm yönleriyle kendi alanımızda ele alınmamıştı. Çalışmamızda münafıklar tarafından inşa edilen bu binayı tüm yönleriyle ele
almaya gayret gösterdik. Olayın Medine’deki dinî-siyasî muhalefet haraketi
görünümündeki münafıklarla doğrudan alakalı olması hasebiyle Hz. Peygamber’in (sas) hayatı açısından ayrıca önemli olduğu açıktır. Siyer alanında
mikro çalışma kapsamında olacak çalışmamızın nifak hareketlerinin yapısı
hakkında da bilgi vereceği kanısındayız.
Çalışmamızda baştan itibaren bizlere yol gösteren, tüm çalışma boyunca
yardımlarını esirgemeyen çok kıymetli danışmanım Prof. Dr. Şaban Öz hocama, görüş ve önerileri için Prof. Dr. Âdem Apak hocama, aynı şekilde
yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Feyza Betül Köse hocama desteklerinden
dolayı teşekkür ederim. Görüş ve önerilerinden azami ölçüde istifade ettiğim çok kıymetli hocalarım Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz ve Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Acarlıoğlu’na müteşekkirim. İyi dilek, dua ve temennileri için Doç.
Dr. Ömer Sabuncu hocama da şükranlarımı sunarım. Ayrıca vaktini ayırıp
çalışmamın içeriğiyle ilgili görüş ve eleştirilerini paylaşan, tashihte yardımcı
olan değerli dostum Arş. Gör. Sercan Yavuz’a, çalışmayı okuyup değerlendirmelerde bulunan kıymetli eşim Emine Çakıcı’ya, desteklerini her zaman
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yanımda hissettiğim aileme ve eseri yayımlayan SAMER Yayınlarına yürekten teşekkür ederim. Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.
Yusuf Çakıcı
Kahramanmaraş – 2021
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− GİRİŞ −

1. Araştırmanın Yöntem ve Kaynakları
Bütün bölümlerde başvurduğumuz yöntem, öncelikli olarak ele aldığımız konuyla ilgili ayet ve rivayetlerin kronolojiye göre sıralanması daha
sonra konuyla ilgili tüm bu rivayetlerden yola çıkarak bir sonuca ulaşmamızdır. Çalışmamızın çoğu bölümünde bu yöntem bütünden parçaya, öze
doğru yani tümdengelim şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca bu yöntemle rivayetler genelden özele doğru sıralanmış bu şekilde bir sonuca ulaşılmaya
çalışılmıştır.
Münafıklarla ilgili Siyer ve İslâm tarihi alanındaki yapılan çalışmalara
bakıldığında, Mescid-i Dırâr konusunun ayrıntılı olarak ele alınmadığını
ifade etmiştik. Ayrıca münafıklarla ilgili yapılan çalışmalarda bu konu çok
detaya girilmeden özet bir şekilde Tebük Gazvesi konusu alt başlığıyla anlatılıp geçildiğini de belirtmiştik. Ülkemizde Mescid-i Dırâr adıyla Kelâm alanında Namık Kemal Okumuş tarafından yapılmış bir çalışma bulunmaktadır.1 Ancak söz konusu çalışma Siyer alanında değil farklı bir alanda yapıl-

1

Eserin iki baskısı yayımlanmıştır. İlk baskısı 2014 yılında “Nifak’ın Kıyâm Hâli Mescid-i Dırâr”
adıyla yayımlanırken, daha sonra birkaç bölüm eklenerek 2019 yılında “Mescit, Mescitler ve
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mıştır. Bu çalışma Kelâm alanında yapılmış bir çalışma olduğundan açıkçası
alan dışı çalışması olması hasebiyle konu tam manasıyla ele alınmış değildir.
Bu boşluk bizi böyle bir çalışmayı yapmamıza teşvik etmiştir. Bu açıdan çalışmamız ülkemizde Siyer disiplininde konuyla ilgili ilk çalışma olma hüviyetine sahiptir.
Mescid-i Dırâr, Müslümanlar için çok önemli bir yere sahip olan mescit
üzerinden gizli bir nifak hareketi olduğundan konumuz doğrudan münafıklarla ilgilidir. Dolayısıyla biz bu çalışmamızda münafıklarla ilgili yapılan
çalışmaları gözden geçirdik. Münafıklarla ile ilgili ülkemizde yapılan hemen
hemen neredeyse bütün çalışmalarda Mescid-i Dırâr konusuna değinilmiştir. Biz konumuzu, ilk kaynaklar başta olmak üzere, bu kaynaklarla birlikte
daha çok münafıklar üzerine yapılan çalışmalar temelli olarak incelemeye
çalıştık.
Çalışmamızda kullandığımız kaynaklara gelince öncelikle zikretmemiz
gereken eserler klasik dönem siyer kaynaklarıdır. Bunlar arasında şunları
sayabiliriz: İbn İshâk’ın (151/768) Sîretü İbn İshâk’ı,2 Vâkıdî’nin (207/823)
Kitâbü’l-Meğâzî’si,3 İbn Hişâm’ın (218/833) es-Sîretü’n-Nebeviyye’sidir.4 Bunlar yanında İbn Hibban’ın (354/955) es-Sîretü’n-Nebeviyye’si,5 İbn Hazm’ın
(456/1063) Cevâmiu’s-Sîre’si,6 Beyhakî’nin (458/1066) Delâilü’n-Nübüvve’si,7

2

3

4

5

6

Dırâr Mescidi” ismiyle yayımlanmıştır. Her iki baskı için bk. Namık Kemal Okumuş, Nifak’ın
Kıyâm Hâli Mescid-i Dırâr (Ankara: Araştırma Yayınları, 2014) ve Okumuş, Mescit, Mescitler ve
Dırâr Mescidi/Takvadan Fitneye Farklı Dindarlıkların Yeşerdiği Mekânlar (Ankara: Araştırma
Yayınları, 2019).
Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk (öl. 151/768), Sîretü İbn İshâk, thk. Süheyl Zekkâr (Beyrut:
Dâru’l-Fikr, 1398/1978).
Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî (öl. 207/823), Kitâbü’l-Meğâzî, thk.
Marsden Jones (Beyrut: Âlemu’l-Kütüp, 1409/1989).
Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdulmelik b. Hişâm (öl. 218/833), es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk.
Mustafa es-Sekkâ vd. (Mısır: y.y., 1375/1955).
Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî (öl. 354/965), es-Sîretü’n-Nebeviyye ve
Ahbâru’l-Hulefâ (Beyrut: Kütübi’s-Sekâfiyye, 1417/1996).
İbn Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (öl. 456/1064),
Cevâmi‘u’s-Sîretü’n-Nebeviyye (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.).
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Makrîzî’nin (845/1441) İmtâ‘u’l-Esmâ’sı,8 Şâmî’nin (942/1536) Sübülü’lHüdâ’sı gibi eserlerden de yararlandık.9
Çalışmamızda birçok kişinin biyografisine yer verdiğimiz için siyer kaynaklarımızdan sonra en çok başvurduğumuz eserler ise ricâl ve tabakât kitaplarıdır. Bu kaynaklar arasında en çok kullandığımız eserler olarak şunları
kaydedebiliriz: İbn Sa‘d’ın (230/845) et-Tabakâtu’l-Kübrâ’sı,10 Buhârî’nin
(256/780),

Târîhu’l-Kebîr’i,11

İbn

Kuteybe’nin

Belâzürî’nin (279/892) Ensâbu’l-Eşrâf’ı,
Sikât’ı,14

13

(276/889)

el-Meârif’i,12

İbn Hibbân’ın (354/965) Kitâbü’s-

Ebû Nuaym el-İsfehânî’nin (430/1038) Ma‘rifetü’s-Sahâbe’si,15 İbn

Hazm’ın (456/1063) Cemhere’si,16 İbn Abdilber’in (463/1071) el-İstîâb’ı17 ve
ed-Dürer’i,18 İbnü’l-Esîr’in (630/1233) Üsdü’l-Ğâbe’si,19 Zehebî’nin (748/1347)

Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî (öl. 458/1066), Delâilü’n-Nübüvve (Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1405/1985).
8 Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkâdir b. Muhammed el-Makrîzî (öl.
845/1442), İmtâ‘u’l-Esmâ bimâ li’n-Nebiyyi mine’l-Ahvâli ve’l-Emvâli mine’l-Hafedeti ve’l-Metâ‘,
thk. Muhammed Abdulhamîd en-Numeysî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1420/1999).
9 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (öl.
942/1536), Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd fî Sîreti Hayri’l-İbâd, thk. Âdil Ahmed Abdülmevcût - Alî
Muhammed Muavvız (Beyrut: Dârul-Kütübi’l-İlmiyye, 1414/1993).
10 Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d (öl. 230/845), et-Tabakâtu’l-Kübrâ, thk. İhsân Abbâs (Beyrut:
Dâru Sâdır, 1387/1968).
11 Buhârî, Târîhu’l-Kebîr, thk. Muhammed Abdü’l-Mu‘îd Khân (Haydarâbâd/Dekkan: Dâiretü’lMeârifi’l-Osmâniyye, ts.).
12 Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî (öl. 276/889), el-Meârif, thk.
Servet Ukkâşe (Kahire: y.y., 1412/1992).
13 Ebü’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzürî (öl. 279/892), Ensâbü’l-Eşrâf, thk.
Süheyl Zekkâr - Riyâd Ziriklî (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1417/1996).
14 İbn Hibbân, Kitâbü’s-Sikât (Haydarabat/Deccan/Hindistan: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmâniyye,
1393/1973).
15 Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (öl. 430/1038), Ma‘rifetü’s-Sahâbe, thk.
Âdil b. Yûsuf el-Azzâzî (Riyad: Dâru’l-Vatan, 1419/1998).
16 İbn Hazm, Cemheretü Ensâbi’l-Arab, thk. Heyet (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1403/1983).
17 Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (öl.
463/1071), el-İstîâb fî Ma‘rifeti’l-Ashâb, thk. Alî Muhammed el-Becâvî (Beyrut: Dâru’l-Cîl,
1412/1992).
18 İbn Abdilber, ed-Dürer fî İhtisâri’l- Meğâzî ve’s-Siyer, thk. Şevkî Dayf (Kahire: Dâru’l-Meârif,
1403/1982).
7
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Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ’sı20 ve Târîhu’l-İslâm’ı,21 İbn Kesîr’in (774/1372) elBidâye’si22 ve İbn Hacer’in (852/1448) el-İsâbe’sidir.23
Münafıkların hal ve hareketlerinden bahsetmesi hasebiyle hadis kaynaklarından da istifade ettik. Çalışmamızda yararlandığımız hadis kaynaklarımız başta Mâlik b. Enes’in (179/795) Muvatta’ı,24 Buhârî (256/780)25 ve Müslim’in (261/875)26 Sahîh’leri olmak üzere Ebû Dâvûd’un (275/889),27 Tirmizî’nin (279/892)28 ve Nesâî’nin (303/915)29 Sünen’leridir. Bunlar yanında
ayrıca önemli Buhârî şârihlerinden olan İbn Hacer’in (852/1448) Fethu’lBârî’sinden de yararlandık.30
Konumuzun doğrudan alakalı olduğu münafıklara dair Kur’ân-ı
Kerîm’de bol miktarda bilgiler verilmekte, onların faaliyetlerine karşı Müslümanlar uyarılmakta veya onlar tenkit edilmektedir. Bu nedenle çalışma-

Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (öl. 630/1233),
Üsdü’l-Ğâbe fî Ma‘rifeti’s-Sahâbe (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1409/1989).
20 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî (öl. 748/1348), Siyeru
A‘lâmi’n-Nübelâ (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 1427/2006).
21 Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtü’l-Meşâhîru ve’l-A‘lâm, thk. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf (Beyrut:
Dâru’l-Garbi’l-İslâmiyye, 2003).
22 Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr (öl. 774/1373), el-Bidâye ve’nNihâye/Büyük İslâm Tarihi, çev. Mehmet Keskin (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994).
23 İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, thk. Âdil Ahmet Abdülmevcût - Alî Muhammed
Muavvız (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1995).
24 Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî (öl. 179/795), elMuvatta’, thk. M. Mustafa el-A‘zamî (b.y.: y.y., 1425/2004).
25 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm el-Buhârî (öl. 256/870), Sahîh, thk. M. Züheyr
b. Nâsır (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001).
26 Ebü’l-Huseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (öl. 261/875), Sahîh, thk. Muhammed
Fuâd Abdulbâkî (Beyrut: Dâru İhyâu’t-Türâsi’l-‘Arabiyye, ts.).
27 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî (öl. 275/889), Sünen-i Ebî Dâvud,
thk. Muhammed Muhyîddîn Abdülhamîd (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, ts.).
28 Ebû İsâ Muhammed b. İsâ et-Tirmizî (öl. 279/892), el-Câmi‘u’l-Kebîr (Sünenü’t-Tirmizî), thk.
Beşşâr Avvâd Ma‘rûf (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmiyye, 1408/1998).
29 Ebû Abdurrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî (öl. 303/915), es-Sünenü’l-Kübrâ, thk.
Hasan Abdülmün‘im Şelbî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001).
30 Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (öl. 852/1449), Fethu’l-Bârî
Şerhu Sahîhu’l-Buhârî, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî - Muhibbüddîn el-Hatîb (Beyrut:
Dâru’l-Ma‘rife, 1379/1959).
19
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mızda dördüncü olarak zikretmemiz gereken kaynak grubu tefsirlerdir. Çalışmamızda en çok başvurduğumuz tefsir kaynakları arasında şunları zikredebiliriz: Mücâhid b. Cebr’in (103/721) Tefsîr’i,31 Mukatil b. Süleymân’ın
(150/767) Tefsîr’i,32 Ferrâ’nın (207/822) Meâni’l-Kur’ân’ı,33 Abdürrezzâk’ın
(211/827) Tefsîr’i,34 Taberî’nin (310/922) Tefsîr’i,35 Zeccâc’ın (311/923)
Meâni’l-Kur’ân’ı,36 İbn Ebî Hâtim’in (327/938) Tefsîr’i,37 Mâtürîdî’nin
(333/944) Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı,38 Mâverdî’nin (450/1058) Tefsîr’i,39 Zemahşerî’nin (538/1144) Keşşâf’ı,40 İbnü’l-Arabî’nin (543/1148) Ahkâmu’l-Kur’ân’ı,41
İbnü’l-Cevzî’nin (597/1201) Zâdü’l-Mesîr’i,42 Râzî’nin (606/1212) Tefsîr-i
Kebîr’i,43 Begavî’nin (516/1122) Meâlimü’t-Tenzîl’i,44 Kurtubî’nin (671/1273)

Ebü’l-Haccâc Mücâhid b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî (öl. 103/721), Tefsîru Mücâhid, thk.
Muhammed Abdüsselâm Ebu’n-Nîl (Mısır: Dâru’l-Fikri’l-İslâmiyye el-Hadîse, 1414/1989).
32 Ebü’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî (öl. 150/767), Tefsîru Mukâtil b.
Süleymân, thk. Abdullâh Mahmûd Şehhâte (Beyrut: Dâru İhyâü’t-Türâs, 1423/2002).
33 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd b. Abdillâh el-Absî el-Ferrâ’ (öl. 207/822), Meâni’l-Kur’ân, thk.
Ahmed Yûsuf en-Necâtî vd. (Mısır: Dâru’l-Mısriyye, ts.).
34 Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî (öl. 211/827), Tefsîru
Abdürrezzâk, thk. Mahmûd Muhammed Abduh (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419/1998).
35 Taberî, Taberî Tefsîri, çev. Kerim Aytekin - Hasan Karakaya (İstanbul: Hisar Yayınları, 1996).
36 Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccâc el-Bağdâdî (öl. 311/923), Meâni’l-Kur’ân ve
İ‘râbuhu, thk. Abdülcelîl Abdüh Şelebî (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1408/1988).
37 Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî (öl. 327/938), Tefsîru’lKur’âni’l-Azîm li İbn Ebî Hâtim, thk. Es’ad Muhammed et-Tayyib (Mekke: Mektebetü Nizâr
Mustafa el-Bâz - el-Mektebetü’l-Arabiyyeti’s-Suûdiyye, 1419/1998).
38 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî (öl.
333/944), Te’vîlâtü’l-Kur’ân Tercümesi, çev. Fadıl Ayğan (İstanbul: Ensar Yayınları, 2017).
39 Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî (öl. 450/1058), Tefsîru’l-Mâverdî en-Nüket ve’l-Uyûn-, thk. es-Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdürrahîm (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye, ts.).
40 Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (öl. 538/1144), elKeşşâf an Hakâ’iki Ğavâmidı’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl/Keşşâf Tefsiri, çev. Muhammed Coşkun vd. (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017).
41 Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî (öl. 543/1148), Ahkâmu’l-Kur’ân,
thk. Muhammed Abdülkâdir Ata (Beyrut/Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003).
42 Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî (öl. 597/1201),
Zâdü’l-Mesîr fî-İlmi’t-Tefsîr, çev. Abdülvehhab Öztürk (İstanbul: Kahraman Yayınları, 2009).
43 Ebû Abdillâh Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî (öl. 606/1212), Tefsîr-i
Kebîr/Mefâtîhu’l-Gayb, çev. Sadık Kılıç vd. (İstanbul: Huzur Yayınları, 2002).
31
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el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân’ı,45 İbn Kesîr’in (774/1372) Hadislerle Kur’ân-ı
Kerîm Tefsîri46 ve Suyûtî’nin (911/1505) ed-Dürrü’l Mensûr’u47 yararlandığımız tefsirlerdir.
Bütün bu eserlere ek olarak da ayrıca genel tarih, lügat, esbab-ı nüzûl kitaplarından da istifade ettik. Bunlar arasında en çok başvurduklarımız ise
Ebû Hanîfe’nin (80/150) el-Âlim ve’l-Müteallim’i,48 İbn Habîb’in (245/859) elMuhabber’i,49 İbn Şebbe’nin (262/876) Târîhu’l-Medîne’si,50 Belâzürî’nin
(279/892) Fütûhu’l-Büldân’ı,51 Taberî’nin (310/922) Târîhu’t-Taberî/Târîhu’lUmem ve’l-Mulûk’udur.52 Bunlar yanında Vâhıdî’nin (468/1076) Esbâbu’nNüzûl’ü,53 Râgıp el-İsfehânî’nin (502/1108) Müfredât’ı,54 Zemahşerî’nin
(538/1144) Esâsü’l-Belâga’sı,55 İbn Manzûr’un (711/1311) Lisânu’l-Arab’ı56 İbn

Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî (öl.
516/1122), Meâlimü’t-Tenzîl fî Tefsîrü’l-Kur’ân-Tefsîru’l-Begavî-, thk. Muhammed Abdullah enNemr vd. (b.y.: Dâru Taybe, 1417/1997).
45 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî (öl. 671/1273), el-Câmi'u li
Ahkâmi’l-Kur’ân, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: Buruc Yayınları, 1999).
46 İbn Kesîr, Hadislerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri, çev. Bekir Karlığa - Bedreddin Çetiner (İstanbul:
Çağrı Yayınları, 2005).
47 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî
(öl. 911/1505), ed-Dürrü’l Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr/Hadislerle Kur’ân Tefsiri, çev. Hüseyin
Yıldız (İstanbul: Ocak Yayınları, 2012).
48 Ebû Hanîfe Nû‘mân b. Sâbit (öl. 80/150), el-Âlim ve’l-Müteallim, çev. Mustafa Öz (Ankara:
Ankara Okulu Yayınları, 2019).
49 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Habîb (öl. 245/859), el-Muhabber/Arap Kültürü, çev. Âdem Apak İsmail Güler (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2018).
50 Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe en-Nümeyrî el-Basrî (öl. 262/876), Târîhu’l-Medîne, thk. Fehim
Muhammed Şeltût (Cidde: y.y., 1399/1979).
51 Belâzürî, Fütûhu’l Büldân/Ülkelerin Fetihleri, çev. Mustafa Fayda (İstanbul: Siyer Yayınları,
2013).
52 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (öl. 310/922), Târîhu’t-Taberî (Târîhu’l-Ümem ve’lMülûk) (Beyrut: Dâru’t-Türâs, 1387/1967).
53 Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî (öl. 468/1076), Esbâb-ı Nüzûli’l-Kur’ân,
thk. Kemâl Besyûnî Zeğlûl (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1411/1990).
54 Ebü’l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’lKur’ân, thk. Safvân Adnân ed-Dâvudî (Dımeşk: Dâru’ş-Şâmiyye - Beyrut: Dâru’l-Kalem,
1412/1991).
55 Zemahşerî, Esâsü’l-Belâga, thk. Muhammed Bâsel (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1419/1998).
44
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Kayyım’ın (751/1350) Zâdü’l-Meâd’ı,57 Fâsî’nin (832/1429) Şifâʾü’l-Ğarâm’ı,58
Semhûdî’nin (911/1506) Hulâsatü’l-Vefâ’sı,59 Zebîdî’nin (1205/1790) Tâcu’lArûs’u gibi eserlerden de yararlandık.60
Çalışmamızda rivayetlerin yorum, tenkit ve değerlendirmesi açısından
çağdaş çalışmalardan da istifade ettik. Özellikle münafıklarla ilgili çalışmalar arasında olan Sadık Kılıç’ın Kur’ân’a Göre Nifâk’ı,61 Ahmet Sezikli’nin Hz.
Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri,62 Fikret Karaman’ın Münafıklığın İtikadî
Boyutu ve İslâmî Tebliğe Etkisi,63 Adnan Demircan’ın Hz. Peygamber Döneminde
Münafıklar’ı,64 Abdullah Yıldız’ın Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları,65 Hasan
Kurt’un İslâm İnancına Göre Nifak ve Münafık’ı66 ve Hüseyin Çelik’in Kur’an’da
Nifak’ını67 öncelikle kaydetmeliyiz. Bunlara ek olarak; Ahmed Naim’in
Tecrîd-i Sarîh’i,68 Derveze’nin Sîretu’r-Rasûl/Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in
Hayatı,69 Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili,70 Ömer Nasuhi Bilmen’in

Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed (öl. 711/1311), Lisânü’lArab (Beyrut: Dâru Sâdır, 1414/1993).
57 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Züraî ed-Dımaşkî el-Hanbelî
(öl. 751/1350), Zâdü’l-Meâd fî Hedyi Hayri’l-İbâd (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1415/1994).
58 Ebü’t-Tayyib Takıyyüddîn Muhammed b. Ahmed b. Alî el-Hasenî el-Fâsî (öl. 832/1429),
Şifâü’l-Garâm bi Ahbâri’l-Beledi’l-Harâm (b.y.: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1421/2000).
59 Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh b. Ahmed b. Alî el-Hasenî es-Semhûdî (öl. 911/1506),
Hulâsatü’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafâ, thk. Muhammed Mahmûd Ahmed el-Çeknî (b.y.: y.y.,
ts.).
60 Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk el-Bilgrâmî
el-Hüseynî ez-Zebîdî (öl. 1205/1791), Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs (b.y.: Dâru’l-Hidâye,
ts.).
61 Sadık Kılıç, Kur’ân’a Göre Nifâk (İstanbul: Furkan Yayınları, 1982).
62 Ahmet Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri (Ankara: TDV Yayınları, 2001).
63 Fikret Karaman, Münafıklığın İtikadî Boyutu ve İslâmî Tebliğe Etkisi (Elazığ: TDV Yayınları,
1996).
64 Adnan Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar (İstanbul: Beyan Yayınları, 2016).
65 Abdullah Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları (İstanbul: İz Yayınları, 2000).
66 Hasan Kurt, İslâm İnancına Göre Nifak ve Münafık (İstanbul: Nesil Yayınları, 2004).
67 Hüseyin Çelik, Kur’an’da Nifak -Münafıkların Özellikleri- (Ankara: Fecr Yayınları, 2018).
68 Ahmet Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi (Ankara: DİB Yayınları, 19751981).
69 İzzet Derveze, Sîretu’r-Rasûl/Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, çev. Mehmet Yolcu
(İstanbul: Yarın Yayıncılık, 2016).
56
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(1883-1971) Tefsîr’i,71 Seyyid Kutub’un Fî Zilâli’l-Kur’ân’ı,72 Mevdûdi’nin
Tefhîmü’l-Kur’ân’ı,73 Hamidullah’ın İslâm Peygamberi,74 Vehbe Zuhaylî’nin
Tefsîru’l-Münîr’i,75 Süleyman Ateş’in Tefsîr’i76 ve Kur’ân Ansiklopedisi,77 Âdem
Apak’ın Anahatlarıyla İslâm Tarihi (I) Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi78 gibi çalışmaların yorum ve değerlendirmelerinden çalışmamızda istifade ettik. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ve Milli Eğitim Bakanlığı
İslâm Ansiklopedisi’nde konumuzla ilgili maddelerden faydalandık. Çalışmamızın tamamında Kur’ân-ı Kerîm meali için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir’ini kullandık.79
Çalışmamızda başvurduğumuz temel araştırma yöntemi ise Siyer/İslâm
tarihi usûlü çerçevesinde metin tenkididir. Rivayetler karşılaştırmalı olarak
ele alınmış, metin tenkitleri yapılarak tahlilî araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kitabımızda kullandığımız dipnot sistemi ise isnad atıf sistemidir.

2. Araştırmanını Önemi
Hz. Peygamber’in (sas) hayatı, vefatının ardından Müslümanlar tarafından en ince ayrıntısına kadar anlaşılmaya çalışılmıştır. Gerek Mekke ve gerekse Medine Resulullah’ın tebliği ile hayat bulan iki önemli şehirdir. Allah

Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, sad. İsmail Karaçam vd. (İstanbul: Zehraveyn
Yayınları, ts.).
71 Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâli Âlîsi ve Tefsîri (İstanbul: Bilmen Yayınları,
1985).
72 Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kurʾân, çev. Bekir Karlığa vd. (İstanbul: Hikmet Yayınları, ts.).
73 Ebü’l-A‘lâ el-Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, çev. Yusuf Karaca vd. (İstanbul: İnsan Yayınları,
1986).
74 Muhammed Hamidulllah, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ (Ankara: Yeni Şafak, 2003).
75 Vehbe Zühaylî, Tefsîrü’l-Münîr, çev. Beşir Eryarsoy vd. (İstanbul: Risale Yayınları, 2017).
76 Süleyman Ateş, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri (İstanbul: Milliyet, 1995).
77 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi (İstanbul: Kur’ân Bilimleri Araştırma Vakfı, ts.).
78 Âdem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi (İstanbul: Ensar Yayınları, 2018).
79 Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsîr, çev. Hayreddin Karaman vd. (Ankara: DİB Yayınları, 2014).
70
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Resulü’nün hayatına, Kur’ân-ı Kerim’in “Onda (sizin için) güzel bir örneklik
vardır.”80 ayetinin gereği olarak dikkat çekilmiştir. Bu emir doğrultusunda
Hz. Peygamber’in (sas) hayatını doğru bir şekilde anlamak ve hayatının örnek alınması adına her dönemde önemli eserler kaleme alınmıştır. Ancak
Resulullah’ın hayatına dair bazı konular bazen derinlemesine tetkik edilirken bazı konular ise, etraflıca incelenmemiş, kısaca değinilip geçilmiştir.
Bizim ele aldığımız Mescid-i Dırâr konusu derinlemesine incelenmemiş,
temas edilerek geçilen konular arasındadır.
Çalışmamızda Hz. Peygamber’in (sas) hayatında önemli bir yeri olan,
Medine döneminde ortaya çıkan ve onun tebliğine engel olmaya çalışan,
hatta onu uzun bir süre uğraştıran, birçok olayda zor durumda bırakan münafıkların yapmış olduğu Mescid-i Dırâr konusunu ele aldık. Mescid-i Dırâr
münafıkların İslâm toplumunu parçalamayı ve böylece Müslümanların Medine’deki nüfuzlarını kırıp onları Medine’den uzaklaştırmayı amaç edinerek
inşa edilmiş bir yapıdır. Bu konu hem klasik hem de günümüzdeki Siyer ve
İslâm tarihi eserlerinde Tebük Gazvesi başlığı altında, gazveyle bağlantılı
olarak ele alınır. Her ne kadar Mescid-i Dırâr’ın Tebük Gazvesi ile doğrudan
bir bağlantısı olsa bile Mescid-i Dırâr olayı ayrıntılı olarak incelenmemiş,
Tebük Gazvesi’nin gölgesinde kalmıştır.
Hz. Peygamber’in (sas) Mekke’de karşılaştığı zorlu hayatına göre Medine dönemi, özellikle Bedir Gazvesi galibiyeti sonrası İslâm’ın ve Müslümanların güçlenip yayılışa ve yükselişe geçtiği dönemdir. Bu gazvenin galibiyetiyle birlikte Müslümanların şehirdeki güç ve otoritesi daha belirgin hale
gelmeye başlamıştır. Başlangıç itibariyle Mekke müşrikleri, Hz. Peygamber’in (sas) Medine’ye hicretinin ardından Medine Yahudilerini, Medine’de
ortaya çıkan münafıkları, hatta Medine’ye yakın bölgelerde yaşayan birçok

80

el-Ahzâb 33/21.
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kabileyi kışkırtmaya başlamışlardı.81 Mekkeli müşriklerin öncelikli olarak
hicretle birlikte Medine’de güçlü halde bulunan Yahudilerle sıkı bir etkileşim halinde oldukları görülmektedir.82 Bu durum Mekke müşrikleri tarafından bir koz olarak kullanılmış ve Medine içerisindeki muhaliflerle Resulullah’a (sas) karşı işbirliği yapmak için onları harekete geçirmiştir.
Hicretle birlikte ilk iki yıl içerisinde Medine’de artık önemli bir nüfuz
elde eden Müslümanlar, Mekke’ye nazaran her alanda daha aktif hale gelmeye başlamışlardır. Medine’deki Evs ve Hazrec arasında Câhiliye döneminden itibaren süregelen iç çekişme, Müslümanların kısa sürede Medine’de söz sahibi olmalarının önünü açmıştır.83 Kısa bir süre içerisinde her iki
kabilenin önemli isimlerinin İslâm dinini benimsemeleri ise Müslümanların
Medine’deki nüfuzlarını daha da belirginleştirmiştir.
Hz. Peygamber (sas) Medine’ye yerleşip oradaki Müslümanları bir araya
getirdikten sonra, kabilelerin de yavaş yavaş İslâm’a girmelerinin ardından,
bütün bunlara tepki olarak yeni bir grup daha ortaya çıkmıştır. Bu yeni
grup, henüz ortaya çıkan münafıklardır. Münafıklar, Medine’de Hz. Peygamber’in (sas) hicretinin akabinde ortaya çıkan ve Müslümanlar tarafından
henüz tam olarak tanınmayan içi ile dışı bir olmayan ikiyüzlü insanlar ola-

Vâkidî, Meğâzî, 1/199-230; Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 10/129. Mekkeli müşrikler özellikle
Bedir Gazvesi’nden sonra birçok kabileyle ittifak yapmışlar, Medine’ye saldırmak için Uhud
Gazvesi öncesi pek çok kabileden insanı kendileriyle birlikte Müslümanlara karşı savaşması
konusunda ikna etmişlerdir. Bu ittifaklar ve ayrıca Uhud Gazvesi için bk. Vâkidî, Meğâzî,
1/199-334; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/60-168; Belâzürî, Ensâb, 1/311-338. İleride de
ele alacağımız üzere Medine içerisindeki münafıkların en önemli dış destekçisi olan Ebû
Âmir’de bu ittifakta yerini almıştır. Bu ittifak için bk. Vâkidî, Meğâzî, 1/205-206.
82 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/513.
83 Belâzurî, Fütûh, 17. “Evs ve Hazrec’in Müslüman olması Allah’ın, Peygamber’i için lütuflarındandır.” Zührî, Meğâzî, 103. Hz. Aişe (r.anhâ), bu hususta Medine’deki Evs ve Hazrec
arasındaki iç çekişmenin Allah’ın Peygamber’ine bir lütfu olduğunu ve Medine halkının
İslâm’ı kabul etmesini kolaylaştırdığını ifade etmiştir. “Buâs Günü, Allah’ın Resulü’ne armağan
ettiği bir gündür. Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, onlar bölünmüşler, şereflileri öldürülmüştü.
Allah bu grubun İslâm’a girmelerini kolaylaştırmak için, bugünü Resulullah’a hazırlamış ve ona böylece büyük bir lütufta bulunmuştur.” Buhârî, “Menâkibu’l-Ensâr”, 63 (No. 3777).
81
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rak tarif edilmişlerdir. Görünürde Müslümanlar gibi olan ancak gerçek
inancını içinde gizleyen, kalben inandığını dıştan inkâr eden ve göründüğü
gibi olmayan insanlardır. Nifak ise, kişinin diliyle imânını açığa çıkarıp, kalbinde küfrü saklaması olarak tarif edilmiştir.84 Bu açıdan bakıldığında Hz.
Peygamber’i (sas) en fazla uğraştıran ve Medine içerisinde Müslümanlar için
en tehlikeli olan grubun da bu grup olduğunu söylememiz mümkündür.
Gizli faaliyet gösterdiklerinden bunlara karşı nasıl tavır alınacağı tereddütlü
bir husus olmuştur. Zira münafıklara karşı yanlış yapılacak herhangi bir
müdahale İslâm toplumuna büyük zararlar verebilirdi. Böyle bir durum
ortaya çıktığı için bu grubun Resulullah’ın (sas) tebliğinin önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Medine döneminin sonlarına doğru nifakın zirveye ulaştığı dönem olarak görülen bir
zamanda Mescid-i Dırâr’ı gündeme getirmeleri, bu gizli yapılanma ile Müslümanlara ve onların birliğine zarar verip Medine toplumunu bölmeyi
amaçladıkları anlaşılmaktadır.
Çalışmamızda biz bu yapıyı ayrıntılarıyla ele alarak münafıkların asıl
amaçlarını, kurdukları bu mescidin gayesini ve faaliyetlerini ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Ancak konumuzu oluşturan bu mescidin inşasına
sebep olan nedenlerin daha anlaşılır hale gelmesi, münafıkların bu duruma
gelmesine zemin hazırlayan etkenlerin daha iyi analiz edilebilmesi için Mescid-i Dırâr’ın inşasına kadar olan zaman dilimindeki Medine’deki faaliyetlerine kısaca temas etmemiz gerekmektedir.
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Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 7/302.

~ 19 ~

− BİRİNCİ BÖLÜM −
HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE MÜNAFIKLAR
VE NİFAK HAREKETLERİ

A. Münafıklar
Münafıklar, konumuzu doğrudan ilgilendirdiği için biz bu bölümde sadece ana hatlarıyla Medine’deki münafıklardan ve bazı nifak faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Zira münafıklar ayrı bir araştırma konusudur. Bu konuda
ülkemizde ve yurt dışında önemli çalışmalar yapılmıştır.85
Kaybolmak, eksilmek, geçmek ve tükenmek anlamındaki ‘n-f-k’ kökünden türeyen münafık, dinî terminolojide ise, “kalbi ile inanmadığı halde
inkârını saklayıp, dili ile inandığını söyleyerek mümin görünen kimse”ye
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Ülkemizde münafıklar ile ilgili yapılan çalışmalar şunlardır: Kılıç, Kur’ân’a Göre Nifâk; Sezikli,
Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri; Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar;
Karaman, Münafıklığın İtikadî Boyutu ve İslâmî Tebliğe Etkisi; Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli
Düşmanları; Abdurrahman Küçük, Dönmeler (Sabatayistler) Tarihi (Ankara: Andaç Yayınları,
2001); Kurt, İslâm İnancına Göre Nifak ve Münafık; Nihat Hatipoğlu, Peygamberimiz Döneminde
Müşrik ve Münafık Liderler (İstanbul: Özge Yayınları, 2015); Okumuş, Nifak’ın Kıyâm Hâli Mescid-i Dırâr; Ramazan Gürel, Din Eğitimi Açısından Kur’ân’a Göre Münafıklık Kavramı (İstanbul:
Düşün Yayınları, 2014); Çelik, Kur’an’da Nifak; Demircan, Münafık (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019); Okumuş, Nifak’ın Kıyâm Hâli/Dindarlık Maskesi Takmış İkiyüzlülük Görünümleri (Ankara: Araştırma Yayınları, 2019). Yurt dışında yapılan bazı çalışmalar ise şunlardır: Ebû Bekir elFiryâbî (öl. 301/913), Sıfâtü’n-Nifâk ve Zemmü’l-Münâfikîn, thk. Muhammed Abdülkâdir Ata
(Beyrut: y.y., 1985); İbrâhim Ali Sâlim, en-Nifâk ve’l-Münâfikûn fî ahdî Rasûlillâh, Kahire: y.y.,
1970); Hasan Abdüğânî, el-Münâfikûn ve Şu’abü’n-Nifâk (Kuveyt: y.y., 1981); Abdülazîz, Abdullah el-Humeydî, el-Münâfikûn fi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Cidde: y.y., 1989); Abdurrahman Hasan
Habenneke el-Meydânî, Zâhiretü’n-Nifâk ve Habâisü’l-Münâfikîn fi’t-Târîh (Dımeşk: y.y., 1993).
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denilmiştir. Münafığın bu davranışına ise nifak denilmektedir.86 Dolayısıyla
münafıklar ile İslâm Dini’ni zâhiren kabul edip yaşar göründükleri halde,
gizliden ona düşmanlık besleyip başka şekilde hareket edenler ve içlerinde
nifak besleyenler kastedilmektedir.87 Münafıkları diğer düşmanlardan ayıran ve onları daha tehlikeli hale getiren husus da budur. Çünkü sahâbîler
Hz. Peygamber döneminde, dilleriyle iman ettiklerini söyleyen münafıkları,
mümin olarak isimlendirmekteydiler.88 Münafıklar da kalben inanmadıkları
halde, diliyle inandıklarını söylediklerinden dolayı İslâm’ın ve Müslümanlığın adını kullanarak diğer düşmanlardan daha tehlikeli hale gelmişlerdir.89
Münafıklık, “kalple inkâr etmek ve yalanlamak, dille tasdik eder gibi
görünme ve ikrar etme” şeklinde tarif edilmiştir.90 Nifak ise “dine bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkmak” olarak tanımlanmıştır.91 Başka bir anlamıyla nifak, kişinin diliyle imanı açığa çıkarıp, gönlünde küfrü saklamasıdır.92
Sözlükte “tarla faresi yuvasına girmek”; “olduğundan başka türlü görünmek” anlamındaki nifâk mastarından türemiş olan münafık ise “inanmadığı
halde kendisini mümin gösteren kimse” anlamına gelmektedir.93 Münafıklar
kararsız, ikiyüzlü, hasta kalpli olan, müslümanlara zıt durumunda olanlardır. Allah’a ve peygamberine inanmadığı halde inanmış gibi görünenler
olarak ifade edilmiştir.94

Fikret Karaman vd., Dini Kavramlar Sözlüğü (Ankara: DİB Yayınları, 2006), “Münâfık”, 495496.
87 Abdurrahman Küçük, “Münâfıklık ve Dönmelik Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1987), 350. Nifak ve münafık tanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk.
Kılıç, Kur’ân’a Göre Nifak, 29-36; Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, 10-24; Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 15-19; Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları,
19-33; Kurt, Nifak ve Münafık, 21-59; Çelik, Kur’ân’da Nifak, 11-17.
88 Ebû Hanîfe, el-Âlim ve’l-Müteallim, 44.
89 Ramazan el-Bûtî, Fıkhu’s-Sîre, çev. Atik Aydın (İstanbul: Bilge Adamlar Yayınları, 2010), 395.
90 Ebû Hanîfe, el-Âlim ve’l-Müteallim, 43.
91 İsfahânî, Müfredât, 819.
92 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 7/302.
93 Hülya Alper, “Münafık”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/565.
94 İsmet Parmaksızoğlu, “Münâfık”, MEB Türk Ansiklopedisi (Ankara: MEB Yayınları,1977),
25/30.
86
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Münafıklar Kur’ân-ı Kerîm’de, “kalplerinde hastalık bulunan kimseler”95
olarak tarif edilmektedir. Kur’ân terminolojisinde münafık kelimesi iki farklı
tipteki insan için kullanılmıştır. İlkinin hâlis münafıklar olduğu söylenir.
Bunlar “Aslında inanmadıkları halde, Allah’a ve ahiret gününe iman ettik” diyenlerdir.96 İkincisi ise zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya zayıflığı yüzünden
imanla küfür arasında gidip gelen, şüphe içinde bocalayan,97 imandan çok
küfre yakın olan,98 çifte karakterli insanlar olarak tarif edilmektedir.99
Münafıklar Bedir Gazvesi ile birlikte Müslümanların ve İslâm’ın yükselen gücünü fark ettikten sonra İslâm’a girmiş gibi görünen fakat bunu menfaatlerini ve çıkarlarını korumak için yapan bir gruptur.100 Hz. Peygamber’in
Medine’ye hicretinden sonra çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkmışlar,
Resulullah’ın (sas) zor ve sıkıntılı anlarında ön plana çıkarak onu güç durumda bırakmışlardır. Münafıklar öncelikle birçok gazvede bu özellikleriyle
ön plana çıkmışlardır.
Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra, birtakım gerekçelerle,
özellikle de siyasî ve maddî gerekçeler öne sürerek islâmiyeti benimseyemeyen bu insanlar İslâm’ı zâhiren kabul etmişlerdir.101 Dolayısıyla münafıkların bilhassa Medine’de ortaya çıkmalarına zemin hazırlayan asıl sebebin
Allah Resulü’nün ve Müslümanların yükselişe geçen nüfûzları olduğunu
söylemek mümkündür. Ancak onların ortaya çıkmasına sebep olan bir başka

el-Bakara 2/10; el-Mâide 5/52; el-Enfâl, 8/49; et-Tevbe 9/25; el-Hac, 22/53; el-Ahzâb 33/12,
60-61.
96 el-Bakara 2/218.
97 en-Nisâ 4/137, 143; et-Tevbe 9/43-44.
98 Âli İmrân 3/167.
99 Alper, “Münafık”, 31/565.
100 Mustansır Mîr, Kur’ânî Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, çev. Murat Çiftkaya (İstanbul: İnkılâb
Yayınları, 1996), “Münafıklar”, 142.
101 M. Tayyip Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tetkikler (Ankara: Atlas Kitap Yayınları, 2017),
119. Burada münafık isminin hangi kökten veya nereden geldiği ile ilgili tartışmalara girilmeyecektir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve tartışmalar için bk. İsfahânî, Müfredât, 819-820;
Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 19-33; Karagöz, “Münâfık”, 495-496; Çelik, Kur’an’da
Nifak, 13-16.
95
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önemli sebebin siyasî nedenler olduğu ileri sürülmüştür.102 Çok sistemli bir
hareket olarak nifak, güçlü ve hızlı kültür değişimlerinin gerçekleştiği toplumlarda ve özellikle yeni bir yapılanmaya gidilen Medine döneminde, yeni
oluşuma tam uyum sağlayamayan insanlar arasında ortaya çıkmıştır.103 Hz.
Peygamber’in, Müslümanların ve İslâm’ın önündeki en büyük engel olarak
ortaya çıkan münafıkların Medine döneminde ortaya çıktığı kabul edilmekle
birlikte bazı araştırmacılar nifakı itikadî104 ve amelî nifak105 şeklinde ikiye
ayırmışlar,106 bu ayrım neticesinde amelî nifakın Mekke’de var olduğunu
itikadî nifakın ise Medine’de ortaya çıktığını iddia etmişlerdir.107 Bu konuda
tabiûnun büyüklerinden Hasan Basrî’nin nifakı ikiye ayırdığına dair bir rivayet bulunmaktadır. O, nifakı amelde olan nifak yani amelî nifak ve yalanlama nifakı, itikadî nifak olarak ikiye ayırmıştır.108 Bu tür rivayetlerden ve
bazı Mekkî surelerde zikredilen veya hadislerde ele alınan münafık tanımlamasından kaynaklanan netice sonrası böyle bir ayrıma gidildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, Kur’ân-ı Kerîm’e göre nifak konusunda böyle ikili bir

Sezikli, Nifak Hareketleri, 164-165.
Derveze, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, 771-772; Demircan, Hz. Peygamber Döneminde
Münafıklar, 119; Alper, “Münafık”, 31/565.
104 “İtikadî Nifak, Müslüman olmadan önce ya da İslâm’ı kabul ettikten sonra bilinçli bir inkârı
ifade eder.” Bk. Hasan Kurt, Nifak ve Münafık, 78.
105 “Amelî Nifak, inandığı halde gevşeklik ya da dikkatsizlik sebebiyle münafığın işlerini
yapmaktır. Bu her Müslümanın işleme ihtimali olan bir günahtır.” Bk. Kurt, Nifak ve Münafık,
78.
106 Kurt, Nifak ve Münafık, 71-79; Çelik, Kur’ân’da Nifak, 25-63.
107 “Münafıklar da hâlis münafıklar ve hasta yürekli (içinde kısmen nifak bulunan kimse)
münafıklar olma üzere ikiye ayrılırlar.” Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/343. Ayrıca Kur’ân
terminolojisinde münafık kavramı iki farklı tipteki insan için kullanıldığı ifade edilmiştir.
“Birincisi halis münafıklar olup bunlar aslında inanmadıkları halde Allah’a ve ahret gününe
inananlardır. İkincisi ise zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan, çifte
şahsiyetli insanlardır.” Bu şekildeki tanımlamayla münafık tipinin ikiye ayrılıp, Halis Münafık tipinin Medine’de ortaya çıktığı, şüphe içinde bocalama anlamındaki nifak tipinin ise
Mekke döneminde de var olduğu söylenmiştir. Bk. Alper, “Münafık”, 31/ 565. Ayrıca nifakı
ferdi ve organizeli olarak ikiye ayrılarak ferdî nifak hareketinin Mekke’de, organizeli nifak
hareketinin ise Medine’de başladığı ifade edilmiştir. Bk. Kurt, Nifak ve Münafık, 93.
108 Tirmizî, “Kitâbu’l-Îmân”, 38 (No. 2632).
102
103
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ayrım söz konusu olmayıp Kur’ân’ın bu kavramı daha genel ve geniş anlamıyla ele aldığı görülmektedir.109 Nifak ve münafıklar konusununda böyle
kesin ve net bir ayrımın ise daha çok hadislerde geçen ifadelerdeki anlamlarda görmemiz mümkündür. Araştırmacıları nifak türünü ikiye ayırmaya
sebep teşkil eden asıl neden ise Mekkî surelerde yer alan ve münafıklardan
bahseden ayetlerdir.110 Böylece araştırmacılar nifakın Medine ile birlikte
Mekke’de de var olduğunu ileri sürerek bu durumu anlaşılır hale getirmeye
çalışmışlardır.
Mekke döneminde iman küfür mücadelesi söz konusu olduğundan münafıkların ortaya çıkması için böyle bir ortam oluşmamıştı. Binaenaleyh
Mekke’de onların ortaya çıkmasına sebep olacak herhangi bir durumdan da
bahsedemeyiz. Burada herhangi bir münafıklıktan bahsedilmesi çok erken
bir gelişme olarak görülmelidir. Mekke’de İslâm yeni doğmuş ve yeni taraftar kazanmaya başlamışken insanların münafıklıkla vasıflanması pek mümkün değildir. Çünkü orada ilk Müslümanlar kalben ve tüm tehlikelere rağmen inanmaktadırlar. Dolayısıyla Müslümanlar orada güçlü halde değil,
tam tersi orada Mekke müşrikleri daha güçlü haldeydiler.111 Mekkî surelerde
zikredilen “kalplerinde hastalık bulunan kimseleri”112 ise müşrikler olarak anlamak, münafıklar hakkında yapılan böyle ikili bir ayrımın yapılmasını engelleyecektir. Zira Mekke döneminde nazil olduğu kesin olarak bilinen surelerde “kalplerinde hastalık bulunan” kimselerden kastedilenlerin münafıklar
olarak anlaşılmasının ve bu surelerde böyle bir ifadenin kullanılmasının
hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Burada ifade edilen hastalıktan kastedilenin şirk inancı olduğu söylenmiştir.113 Demircan’ın da ifade ettiği gibi, “Bir

Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 16.
Bu ayetler için bk. el-Hac 22/53; el-Ankebût 29/10-11; el-Müddessir 74/31; Ayrıca bu ayrım
için bk. Alper, “Münafık”, 31/565.
111 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/344.
112 Bk. el-Müddessir 74/31.
113 Hasan Elik - Muhammed Coşkun, İndirildiği Dönem Işığında Kur’ân Tefsîri/Tevhit Mesajı
(İstanbul: MÜİFV Yayınları, 2016), 1349.
109
110
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düşünce, dava, ideoloji, siyasî veya fikrî hareket başarıya ulaştığı zaman
nifak ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla Hz. Peygamber döneminde de nifak, Müslümanların çok sıkıntı çektikleri ve güçsüz oldukları Mekke’de değil, Medine’de görünmeye ve etkili olmaya başlamıştır.”114
Biz çalışmamızda münafıkların dolayısıyla nifak hareketinin Medine’de
ortaya çıktığını esas almaktayız.115 Çünkü Hz. Peygamber’in hicreti sonrası
Medine’de krallık beklentisi içerisinde olan ve bu krallığının elinden gittiğini
gören İbn Übey’in başını çektiği grup, kabilelerindeki insanların İslâm’ı benimsediklerini görünce dıştan Müslüman görünmek zorunda kalmışlar, içlerinde ise kin ve nifak beslemeye başlamışlardır.116
Medine’de ortaya çıkan münafıkların ve nifak faaliyetlerinin daha çok
gazve gibi zor ve sıkıntılı anlarda zuhûr ettiğinden yukarıda söz etmiştik.
Örneğin, Tebük Gazvesi’nde münafıklar Hz. Peygamber’e karşı suikast düzenlemişlerdir.117 Bu durum zaten zorlu geçen gazveler yanında Müslümanları Medine’de önemli ölçüde büyük sıkıntılara sokmuştur:
Hz. Peygamber döneminde münafıkların tutumları incelendiğinde, onların potansiyel bir tehlike olarak fırsat bulduklarında ortaya çıktıkları görülecektir. Nifak insanın batınıyla alakalı olmakla beraber, münafıkların ey-

Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 42.
“Mekkî Surelerde yer alan hasta yürekliler tabiri, tam olarak iki yüzlülük değil, fakat içinde
kuşku olanlar, imanın gönüllerine tam yerleşmediği kimseler anlamındadır. Mekke’de inen
bu ayetlerde, şeytanın attığı sözün, hasta yürekliler ve katı kalpliler için bir sınav olduğu,
onların bu olaylarla sarsıntı geçirdikleri anlatılmaktadır. Yani bu durum, Mekke’deki hasta
yürekliler, içinde kuşku taşıyan insanlar demektir. Bunların mutlaka münafık olması gerekmez.” Bk. Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/334. Bu anlamda ele alındığında Mekke’de bir münafık ya da nifak hareketinden bahsetmemiz doğru olmayacaktır. Ayrıca, Mekkî Sure olarak
ifade edilen bazı surelerin bir kısım ayetlerinin Medine döneminde indiği de bilinmektedir.
Kalplerinde hastalık bulunan kimselerden bahseden ayetlerin geçtiği surelerden birisi de Hac
Suresi’dir. Bu surenin büyük çoğunluğu Mekke döneminde indiği bilinmekle birlikte bir
kısım ayetlerinin Medine döneminde indiği bilinmektedir. Bk. Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil
Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: DİB Yayınları, 2012), el-Hac 22.
116 Vâkıdî, Meğâzî, 2/419; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584-585.
117 Vâkidî, Meğâzî, 3/1042.
114
115
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lemlerinin bir batınî bir de zahirî yönü yani yansımaları, başka bir ifadeyle
tezahürleri vardır. İşte münafıklar zahirî yansımaları olan eylemleri için faaliyet zamanı olarak genellikle savaş dönemlerini tercih etmişlerdir. Böylesi
dönemde İslâm toplumunun birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacı varken,
inançsızlık ve Müslümanlara zarar verme niyetini içlerinde taşıyan münafıklar, nifaklarını dışa vururlar. Hz. Peygamber döneminde nifakın savaşa çıkarken, savaş sırasında veya sefer dönüşü dışa vurduğu rahatlıkla tespit
edilebilmektedir.118
Hem Kur’ân-ı Kerîm hem de Hz. Peygamber tarafından münafıkların
bazı özellikleri açıklanmıştır. Münafıkların Medine dönemi boyunca ortaya
koymuş oldukları nifak faaliyetleri pek çok ayete konu olmuştur. Bakara
sûresinin başından yüzüncü ayete kadar olan kısım münafıklardan bahsetmektedir.119 Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de müstakil olarak münafıklardan bahseden ve on bir ayetten oluşan “Münâfikûn Sûresi”120 bulunmaktadır. Münafıklar hakkında özel bir surenin indirilmiş olması, onların Hz. Peygamber ile
olan mücadelelerinin zirveye çıkmış, açıktan açığa karşılıklı mücadeleye
dönüşmüş olduğunu göstermektedir. Nitekim bu husus bizzat bu surede
ifade edilmektedir.121 Sadece bu sûrede değil Kur’ân’ın birçok yerinde onların özelliklerinden bahsedilmiştir.
Münafıklarla ilgili olan ayetler, onların karakterleri, tutumları, tuzakları,
hileleri, gazve esnasındaki alaycı tavırları, hile ve oyunları, savaş çağrısına
karşı tavırları gibi özelliklerini konu almaktadır. Münafıkların tavırları ve
onlara yapılan eleştirileri içeren ayetler, Medenî surelerin çoğu onlardan az

Demircan ayrıca nifakın sebeplerini de dokuz başlıkta ele almıştır. Bk. Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 37-42.
119 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/130.
120 Kur’ân-ı Kerîm’in 63. Suresi Münâfikûn sûresidir. Bu surenin tamamının münafıkların başı
Abdullah b. Übey b. Selûl hakkında indirildiği rivayet edilmiştir. Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 2/420.
121 Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmü’l Kur’ân, çev. Muhammed Coşkun (İstanbul: Mana
Yayınları, 2017), 3/371.
118
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çok bahsetmektedir. Bu durum nifak hareketinin hemen hemen Medine dönemi boyunca devam ettiğinin açık bir şekilde kanıtı olarak görülmüştür.122
Kur’ân-ı Kerîm’de münafıkların özellikleri, yaptıkları ve başlarına gelecekler konusunda kalplerinde bozukluk olduğu,123 bozgunculardan oldukları,124 onlar için acı bir azab olduğu,125 müminleri bırakıp kâfirleri dost edindikleri,126 münafıklarla kâfirlerin tamamının cehennemde bir araya getirilecekleri,127 namaza üşenerek kalktıkları, insanlara gösteriş yaptıkları, Allah’ı
çok az andıkları,128 Allah’ın şaşırttığı kimseler gibi arada kalıp bocaladıkları,129 cehennemin en alt katında oldukları,130 kalplerindekini haber verecek
bir surenin kendilerine indirilmesinden korktukları,131 münafık erkekler ve
münafık kadınların içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi ile tehdit edildikleri,132 lânetlendikleri,133 fâsıklardan oldukları,134 münafık olarak ölenlerin
bağışlanmayacağı,135 canları ve mallarıyla Allah yolunda cihat etmekten hoşlanmadıkları,136 münafık olarak ölenlerinin cenaze namazlarının kılınmaması gerektiği,137 münafıkların Allah tarafından bilindikleri,138 müminlere zarar
vermek, inkâr etmek, müminlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah
ve Resulü ile savaşan kişinin yolunu gözlemek üzere karargâh, bina yaptık-

Derveze, Hz. Muhammed’in Hayatı, 773; Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/145.
el-Bakara 2/10.
124 el-Bakara 2/12.
125 el-Bakara 2/10; en-Nisâ 4/138.
126 en-Nisâ 4/139.
127 en-Nisâ 4/138; et-Tahrîm 66/9.
128 en-Nisâ 4/142.
129 en-Nisâ 4/143.
130 en-Nisâ 4/145.
131 et-Tevbe 9/64.
132 et-Tevbe 9/67.
133 et-Tevbe 9/67.
134 et-Tevbe 9/67.
135 et-Tevbe 9/80. Bağışlanmamalarının sebebi, Allah’ın birliğini ve Hz. Peygamber’i inkâr
etmelerindendir. Taberî, Tefsîr, 4/334.
136 et-Tevbe 9/81.
137 et-Tevbe 9/84.
138 et-Tevbe 9/101.
122
123
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ları,139 yalancı oldukları140 gibi bilgiler verilmiştir.141 Münafıklardan bahsetmesi hasebiyle Münâfikûn Sûresi’nde geçen özelliklerinden burada ayrıca
bahsetmedik.142 Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’e hitaben onun
müşriklere ve münafıklara karşı cihat etmesi ve sert davranması istenmektedir.143
Hadislerde ise münafıkların bazı özellikleri konu edilmiştir. Ebû Hüreyre’den münafıklığın alametleri olarak şu hadis rivayet edilmiştir: “Münafığın
alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaad ettiği zaman sözünde durmaz,
kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyânet eder.”144 Abdullah b. Amr,
Hz. Peygamber’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Dört şey her kimde bulunursa o kişi hâlis münafık olur; her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar da kendisinde münâfıklıktan bir huy kalmış olur. Bunlar şunlardır:
Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihânet etmek, konuşurken yalan söylemek,
söz verdiğinde sözünü tutmamak, husûmet zamanlarında haktan ayrılmaktır”145
Enes (r.a) Resulullah’ın şöyle dediğini haber vermiştir: “Münafığın alameti
Ensara buğzetmesi, müminin alameti ise Ensarı sevmesidir”146 İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre: “Münafığın özelliği, iki koyun sürüsü arasında gidip gelen
şaşkın koyunun hali gibidir. Bir o sürüye gider bir bu sürüye.”147 Son hadiste mü-

et-Tevbe 9/107.
et-Tevbe 9/107; el-Haşr 59/11.
141 Ayrıca münafıkların özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı ve geniş bilgi için bk. Derveze, Hz.
Muhammed’in Hayatı, 771-806; Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar; Demircan,
Münafık; Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/333-418; Kurt, Nifak ve Münafık, 93-202; Çelik, Kur’ân’da
Nifak, 235-282; Okumuş, Nifak’ın Kıyam Hali, 54, 159-174; Gürel, Münafıklık Kavramı, 53-157.
142 Münâfikûn sûresi on bir ayetten oluşur ve bu on bir ayette de münafıklardan bahsedilir. Bk.
el-Münâfikûn 63/1-11.
143 et-Tahrîm 66/9.
144 Buhârî, “Kitâbü’l-Îmân”, 2 (No. 33); Bk. Müslim “Kitâbü’l-Îmân”, 107; Tirmizî, “Kitâbü’lÎmân”, 38 (No. 2631).
145 Buhârî, “Kitâbü’l-Îmân”, 2 (No. 33); Müslim, “Kitâbü’l-Îmân”, 106; Tirmizî, “Îmân”, 38 (No.
2632).
146 Müslim, “Kitâbü’l-Îmân”, 128.
147 Müslim, “Kitâbu Sıfâti’l-Münâfikîn” 17. Müslim’in Sahih’inin 50. bâbı münafıklara ayrılmış
özel bir bâb halinde yer almaktadır. Münafıklara has olan bu müstakil konu bâbı hadis kay139
140
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nafıkların özelliği olarak kaydedilen husus, “İman edenlerle karşılaşınca ‘inandık’ derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise ‘Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay
etmekteyiz’ derler”148 ayetinin tefsiri gibidir. Hz. Peygamber, mümin ve münafığı şu şekilde betimlemiştir. “Mümin, rüzgarın yatırıp kaldırdığı (ama zarar
vermediği) yeşil ekin gibidir. Münafık ise dimdik iken, rüzgarın bir defada kökünden
söktüğü ağaç gibidir.”149 Kıyamet gününde insanların en kötülerinin münafıklar/ikiyüzlüler olduğunu ise şu sözlerle belirtilmiştir: “Kıyamet günü Allah
katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen
ikiyüzlüler olduğunu görürsün.”150 Ayrıca Hz. Peygamber’in şöyle dua ettiği
rivayet edilmiştir. “Allah’ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan
sana sığınırım.”151
Hadislerde münafıkların özellikleri daha çok tanımlama ve karakterleri
üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Hz. Peygamber hiçbir insanı münafık
diye nitelememiş böyle bir durumla karşılaştığında bu davranışa asla müsaade etmemiştir. Burada Hz. Peygamber’in onlara karşı uygulamış olduğu
siyasetin çok ince ve hassas bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Bazı
insanların davranışı onların münafık olarak isimlendirilmesine sebep olmuşsa da Hz. Peygamber böyle bir nitelemeye izin vermemiş, Allah’tan başka
ilah olmadığını söyleyen ve buna inananların münafıklıkla itham edilemeyeceğini söylemiştir.152 Buna göre hadis merviyatında münafıkların özellikleri olarak özetle şunlar sayılmaktadır. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihanet
eder, şaşkınlık ve tereddüt hali içerisindedir, herhangi bir tartışma, çekişme
ve husûmet durumlarında haktan ayrılırlar ve ikiyüzlüdürler. Kötü söz söz-

naklarında sadece Müslim’in Sahih’inde bulunmaktadır. Bk. Müslim, “Kitâbu Sıfâtü’lMünâfıkîn ve Ahkâmihim.” Bu bölümde münafıklarla ilgili 17 hadis yer almaktadır.
148 el-Bakara 2/14.
149 Buhârî, “Merdâ”, 75 (No. 5643).
150 Buhârî, “Edeb”, 78 (No. 6058).
151 Ebû Dâvûd, “Vitr”, 8 (No. 1546).
152 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 20/184. (No. 12788,16482).
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lemek, çok konuşmak gibi özelliklerde münafıklık alametlerinden olarak
belirtilmiştir. Ayrıca münafıklara sabah ve yatsı namazlarından başka ağır
gelen hiçbir şey yoktur. İbadetleri geciktirmek de hadislerde münafıkların
özelliklerinden sayılmıştır.
Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde zikredilen özellikler yanında Siyer ve
İslâm tarihi kaynaklarında münafıkların yeniden dirilmeye inanmadıkları
rivayet edilmektedir.153 Münafıklardan bazıları hiçbir mazeretleri olmadığı
halde bahaneler uydurarak gazvelere katılmamak için Hz. Peygamber’den
izin istemişler, bazıları ise gazvelere bizzat iştirak etmişler ancak bunu ganimet umuduyla yapmışlardır.154 Münafıklar mescide gelirler Müslümanların konuştuklarını dinlerler onlarla ve dinleriyle alay ederlerdi.155 Planları ve
nifakları için Hz. Peygamber’in sözlerini dinlerler ve birbirlerine anlatırlardı.
İsmi münafıklar arasında zikredilen Abdullah b. Nebtel, bu işin başını çeken
isimdir. O, Hz. Peygamber’in sözlerini gizlice dinleyip münafıklara ulaştırırdı.156 Böylece münafıklar nifak çıkarmak için bu sözleri kullanırlar ve
planlarını o şekilde uygularlardı.

B. Medine’de Münafıklar ve Nifak Hareketleri
Mescid-i Dırâr, bir münafık yapılanması olması hasebiyle hicret sonrası
mescidin inşasına kadar geçen süreçte münafıklara ve faaliyetlerine değinmemiz konumuza bir çerçeve çizmiş olacaktır. Aynı zamanda münafıkların
tüm Medine dönemi boyunca ortaya koymuş oldukları nifak faaliyetlerini
ele almamız, mescidi inşa etmelerine zemin hazırlayan temel sebeplerin neler olduğunu daha anlaşılır hale getirecektir. Böylece münafıkların Medine
döneminin son yıllarında oldukça gizli ve önemli bir nifak faaliyeti olarak

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/513.
Vâkidî, Meğâzî, 3/995-1000.
155 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/528.
156 Makrîzî, İmtâ‘u’l-Esmâ, 2/78.
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bu mescidi inşa etmelerine sebep teşkil eden arka plandaki hususlar daha
açık bir şekilde ortaya konulmuş olacaktır. Şunu belirtmeliyiz ki, münafıkların Medine’deki faaliyetleri sadece aşağıda ele alacağımız birkaç örnekle
sınırlı değildir. Biz burada çalışmamızın konusunun daha iyi analiz edilmesi
için ana hatlarıyla münafıkların Medine’deki faaliyetlerinden bahsedeceğiz.
Medine’de Hz. Peygamber’e ilk karşı çıkanların, siyasî beklenti içerisinde olanlar olduğu görülmektedir.157 Bu isimlerin başında, krallık beklentisi
içinde olan ve kendisini buna hazırlayan, kabilesi tarafından Hz. Peygamber’in gelişinden hemen öncesinde kendisine taç yaptırılacak olan Abdullah
b. Übey b. Selûl gelmektedir.158 Abdullah b. Übey, İslâm tarihi kaynaklarında “münafıkların başı”159 olarak kaydedilmiştir. O, bütün hayatı boyunca
Müslümanlar arasında pek çok nifak çıkarmıştır.160
İbn Übey’in hicretten önceki kazandığı konumu tespit edilirse, Medine’de ortaya çıkacak olan münafıkların ve nifak hareketlerinin siyasî ve ictimâî sebeplerini daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz.161 Hicret öncesi Araplar ve Yahudiler Medine’de kendi kabileleri dışında hiçbir siyasî otorite veya
reis tanımamaktaydılar.162 Bu durum onların tek bir isim etrafında toplanmalarının önündeki en büyük engellerden birisi olmuştu. Abdullah b. Übey
Câhiliye döneminin sonlarına doğru Medine’deki iki büyük kabileden biri
olan Hazrec’in lideriydi. Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde İbn Übey’in
kabilesi onun için taç yaptıracaklardı. Böylece onlar İbn Übey’i başlarına kral
yapmayı planlamaktaydılar. Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte Medine’de

Bk. Sezikli, Nifak Hareketleri, 63-105.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584-585; İbn Habîb, el-Muhabber, 322; İbn Sa‘d, Tabakât,
3/540.
159 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/526; İbn Habîb, el-Muhabber, 322; Belâzürî, Ensâb, 1/274;
Taberî, Târîh, 5/745.
160 Muhammed Hamidullah, “Hz. Peygamber’in Büyük Düşmanlarının Psikolojisi”, çev. İsmail
Yakıt, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (1986), 214.
161 Sezikli, Nifak Hareketleri, 21.
162 Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/186.
157
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İslâm ön plana çıkmış, birçok kabile İslâm’a girmişti.163 Her ne kadar Evs ve
Hazrec kabileleri hicretten kısa bir süre önce gerçekleşen ve aralarındaki son
savaş olan Buâs Savaşı’ndan sonra, Medine’de başlarına kral olarak İbn
Übey’in etrafında birleşecek olsalar da, Evs kabilesinin bu tercihten pek de
memnun olmadıkları açıktır. Bu durum hicretle birlikte Evslilerin Hz. Peygamber etrafında toplanmasını kolaylaştırmış ve Hazrec kabilesinin başlarında görmek istediği İbn Übey’in kral olmasını engellemiştir. Hamidullah,
Hz. Peygamber’in Medine’de sıkıntısız ve savaşsız olarak siyâsî en yüksek
başkan olarak kabul edilmesini Evs ve Hazrec arasındaki bu iç çekişmeye
bağlamakta, onların hicrete kadar bir başkan etrafında toplanamamasının ve
Medine’de var olan bu otorite boşluğunun Hz. Peygamber’in işini oldukça
kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Ayrıca Hamidullah, Medine’de hicret
öncesi bir kralın bulunması halinde onun bu makamını kolay kolay terk etmeyeceğini ve işlerin daha zor hale geleceğini belirtmektedir. Hz. Peygamber’e nasip olan bu durumun ise ne Zerdüşt’e, ne Konfüçyüs’e ve ne de
Krişna ve hatta Mûsâ ve Îsâ’ya nasip olmadığını ifade etmektedir.164 Zaten
Buhârî’de de bu durum Hz. Aişe’den rivayet edilen; “Buâs Günü, Allah’ın,
Resulü’ne armağan ettiği bir gündür. Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde,
onlar bölünmüşler, şereflileri öldürülmüş ve dağılmışlardı. Allah bu grubun
İslâm’a girmelerini kolaylaştırmak için bugünü Resulullah’a hazırlamış ve
ona böylece büyük bir lütufta bulunmuştur.” sözünde açıkça görülmektedir.165
Kabilesinden birçok insanın İslâm’a girmesiyle birlikte İbn Übey elinden
krallığı alındığından müslümanlığı kabul etmiş gibi davranmak zorunda
kalmıştır. Ancak içinden Hz. Peygamber’e kin beslemeye başlamış, onu kıskanmış ve Medine’de ona karşı ikiyüzlü davranmaya başlamıştır.166 Abdul-

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/513.
Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/188.
165 Buhârî, “Menâkibu’l-Ensâr”, 63 (No. 3777).
166 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/586; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/540.
163
164
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lah b. Übey’in zâhirde Müslüman olarak görünmesinin sebebini ise Bedir
Gazvesi’nin Müslümanlar lehine sonuçlanmasında aramak gerekmektedir.
Bedir Savaşı’nda müşriklerin galip geleceğine inanan İbn Übey’in taç giyme
ümidi yeniden ortaya çıkmış ancak Müslümanların Bedir’de büyük bir zafer
kazanması, onu hayal kırıklığına uğrattığı gibi Medine’de müşrik olarak
yaşama imkânını da elinden almıştır. Bu sebeple Müslüman olarak görünmek yani İslâm’ı kabul etmiş gibi davranmak zorunda kalmıştır.167
İbn Übey, Medine içerisinde münafıkları Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı örgütleyen baş aktördür.168 İbn Übey’in bu nifak faliyetinde en
büyük dış destekçisi ise akrabası Ebû Âmir’dir. Münafıkların büyük bir kısmı onun emri altındaydılar.169 O, emri altındaki münafıklar tarafından sevilen ve değer verilen kişiydi. Münafıkların İbn Übey’e olan bağlılıklarında
samimi olduklarını söyleyebiliriz. Öyle ki, münafıklar ona “Keşke sana canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda edebilseydik” diyecek kadar bağlıydılar.170 İbn Übey de kendisine bağlı olan münafıkları sever ve onlara iltifat ederdi. Münafıkların, kabilesi içerisinde akrabası oldukları İbn Übey’in
etrafında toplanmalarının ve ona bu şekilde bağlı olmalarının en önemli
sebebinin şüphesiz Câhiliye dönemi kabilecilik bağı yani asabiyet olduğu
anlaşılmaktadır.171
Watt, Medine’de İbn Übey’in, Hz. Peygamber’e karşı çıkışının ve muhalefet etmesinin sebebinin onun zamana ayak uyduramamasından kaynaklandığını ifade etmektedir. Onun kavminin çoğunun Müslüman olması ve
buna engel olamaması, konumunun zayıflığı ve ideolojik bir temelinin ol-

Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/579; Talât Koçyiğit, “Abdullah b. Übey b. Selûl”, TDV İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/140.
168 Sezikli, Nifak Hareketleri, 32.
169 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/345.
170 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1059.
171 Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 40.
167
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madığından kaynaklandığını söylemektedir.172 Bu görüşünü, İbn Hişâm’ın,
münafıklar arasında tek bir genç bulunduğunu173 belirten rivayetiyle de desteklemektedir. Bu bir sebep olmakla birlikte tek nedenin bu olduğunu söylemek yanlış olur. O krallık beklentisi içerisindeydi ve asıl neden İbn
Übey’in beklenti içinde olduğu krallığını kaybetmesiydi. İbn Übey, Hz. Peygamber’i beklentisini bitiren kişi olarak görmektedir.174 Bundan dolayı bu
durumu kabullenememiş, ona karşı ilk yıllardan itibaren muhalefet etmeye
ve nifak faaliyetlerinde bulunmaya başlamıştı. Bu muhalefette kabilesinden
ona bağlı olan kişilerden azımsanmayacak derecede taraftar toplamıştır. Bu
topluluk, Medine dönemi boyunca birçok nifak hareketinde bulunmuştur.
Münafıkların Medine’deki faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin etkisini, çerçevesini daha iyi analiz edebilmemiz için onların Yahudilerle olan ilişkilerine de bakmamız gerekmektedir. Çünkü Medine içerisinde münafıkların Yahudilerle sıkı bir iletişim halinde oldukları görülmektedir. Yahudiler münafıkları pek çok hâdisede Müslümanlara karşı kışkırtmıştır. Hz. Peygamber’in
hicreti sırasında Medine’de bulunan Yahudiler diğer küçük Yahudi gruplarıyla birlikte Benî Kaynukâ‘,175 Benî Nâdir176 ve Benî Kurayza177 isimli üç
büyük kabileden oluşmaktaydılar. Yahudilerden, Benî Kaynukâ‘ ve onların
müttefikleri Evs ve Hazrec arasındaki savaşlarda Hazreclileri destekler,178

William Montgomery Watt, Hz. Muhammed Medine’de, çev. Süleyman Kalkan (İstanbul:
Kuramer Yayınları, 2016), 223.
173 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/529.
174 Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/177.
175 Hz. Peygamber’le yapılan anlaşmayı ilk bozan ve Medine’den çıkartılan ilk Yahudi kabilesidir. Bedir Gazvesi sonrası anlaşmayı ihlâl ettikleri için Medine’den çıkartılmışlardır. Bk. İbn
İshâk, es-Sîre, 314; Vâkıdî, Meğâzî, 1/176-180; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/47; Belâzurî,
Fütûh, 17.
176 Uhud Gazvesi sonrası Medine’den çıkartılan ikinci Yahudi kabilesidir. Bir kısmı Hayber’e
sığınmıştır. Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 1/363-380; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/190-191. Haşr
Suresi 1 ve 2. ayeti bu gazve sonrası Nâdiroğulları hakkında indirilmiştir. Bk. Zührî, Meğâzî,
60; Taberî, Tefsîr, 4/226.
177 Hendek Gazvesi sonrası, bazıları öldürülmüş, bir kısmı ise Medine’den çıkartılmışlardır. Bk.
Vâkıdî, Meğâzî, 2/496-521; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/233-238.
178 İbn İshâk, es-Sîre, 314.
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Benî Nadîr ve Benî Kurayza ise Evslileri desteklerdi. Medine’deki iki büyük
Arap kabilesi olan Evs ve Hazrec İslâm’dan önce rekabet halindeydiler ve
İslâmî dönem de dâhil olmak üzere aralarında birçok savaş meydana gelmişti.179 Yahudiler Arapların iki büyük kabilesini birbirlerine düşürerek
kendi aralarında kanlarını dökmelerini sağlamışlar, böylece kendileri Medine’de hem ekonomi alanında hem de siyasî alanda söz sahibi olmuşlardı.
Böylece orada güçlü duruma gelerek onları kendilerine bağımlı hale getirmişlerdi.180 Yahudiler, savaşlarda kendi müttefiklerini destekler görünerek
Evs ve Hazrec arasında uzun yıllar süren savaşlarda Medine’de kendilerine
üstünlük kurmayı amaçlamışlar ve hicrete kadar bunda başarılı olmuşlardır.
Evs ve Hazrec arasındaki son savaş hicretten kısa bir süre önce meydana
gelen Buâs Savaşı’dır.181 Bu savaşın meydana gelmesine, Câhiliye döneminde öldürülen ve Evs kabilesinin liderlerinden olan Süveyd b. es-Sâmit sebep
olmuştur.182 Câhiliye döneminden beri Evs ve Hazrec kabileleri arasında
düşmanlık ve bir iç çekişme yaşanmaktaydı. Bu dönemden itibaren süregelen savaşlarda çoğunlukla Hazrec, Evs’e karşı galip geliyordu. Ancak Buâs
savaşında Evs, Yahudiler’in de desteğini alarak Hazrec’e karşı galip gelmişti. Bu savaşta, Evs’in başında Hudayr b. Simâk el-Eşhelî Ebû Üseyd b. Hudayr bulunmaktadır. Hazrec’in başında ise, Amr b. en-Nu‘mân el-Beyâzî,
bulunmaktadır. Ancak her iki lider de bu savaşta öldürülmüştü.183 Bu savaş
sonrası iki kabile lidersiz kalmış, İbn Übey’in daha önceki savaşlarda Hazrec’in yanında yer aldığı bilinmesine rağmen bu savaşta tarafsız kalması
hicretten önce Medine’de kral olması yolundaki bütün engelleri kaldırmıştır.
İbn Übey’in bu savaşta tarafsız kalması uzun zamandan itibaren süregelen iç

Zührî, Meğâzî, 103.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/540. Ayrıca bk. Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, çev.
Nureddin Yıldız (İstanbul: Risale Yayınları, 1992), 20.
181 Vâkıdî, Meğâzî, 1/428; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/428; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/604;
Taberî, Târîh, 3/353.
182 Vâkıdî, Meğâzî, 1/304; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/552.
183 Vâkıdî, Meğâzî, 1/304; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/555-557; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/604.
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çekişmede İbn Übey’in iki kabile taraftarları açısından başlarına kral yapılmasını ve tek isim etrafında birleşilmesini kolaylaştırmıştır. Binaenaleyh
Buâs Savaşı İbn Übey’e Medine’deki krallık yolunu açmıştır. Ayrıca bu savaş sonrası iki kabile, güçlerinin iyice azaldığını fark edip hatalarını anlayınca savaşlara son vermeleri gerektiğini, Yahudiler’in bu sürede iyice güçlendiğini geç de olsa anlamışlar, bu durumda birlikte hareket etmek üzere kral
olarak İbn Übey’in ismi üzerinde anlaşmışlardır. Evs ve Hazrec daha önce
İbn Übey hariç hiçbir idareci üzerinde bu şekilde ittifak etmemiştir.184 Kabilesi ona taç giydirmek ve başlarına kral yapmak üzere hazırlık içerisine girmişlerdi.185 Ancak Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte durum hiç de İbn
Übey’in umduğu şekilde olmamıştır. Böyle bir durumda İbn Übey ve başını
çektiği grup, hicretin ilk yıllarından itibaren Bedir Gazvesi ile birlikte belirgin olarak grup halinde içeride Yahudiler’in de desteği ve teşvikiyle dışarıdan ise Mekkeli müşriklerin kışkırtmalarıyla nifak faaliyetlerine başlamışlardır.
Hz. Peygamber, Medine’ye geldiğinde Yahudilerle bir anlaşma imzalamıştı.186 Ancak Yahudiler, Hz. Peygamber’le yaptıkları anlaşmayı bozmuşlar, kin ve hasetleri yüzünden ona düşmanlık yapmışlardı.187 Yahudilerin,
Hz. Peygamber’e karşı muhalefetlerinde, Medine içerisindeki münafıklarla
sıkı bir iletişim halinde oldukları ve bu konuda birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Bu birlikteliği, Ensar’dan olduğu bilindiği halde, ismi münafıklarla anılan Yahudiler’de görmekteyiz.188 Hz. Peygamber’e karşı özellikle
Kaynukâ‘ oğullarından olduğu halde, münafıklık yapabilmek adına Müslüman olmuş gibi görünenler de bulunmaktadır.189 Hicretten itibaren Yahu-

Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/177.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584-585.
186 Vâkıdî, Meğâzî, 1/176; Belâzurî, Fütûh, 17. Bu antlaşmanın metni ve açıklamar için bk.
Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/188-210.
187 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/513.
188 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/519-527.
189 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/527-528; İbn Habîb, el-Muhabber, 322.
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dilere, Evs ve Hazrec’ten bir kısım insanlar da katılarak düşmanlıklarını
birlikte sürdürmüşlerdir.190 Bedir Gazvesi sonrası Mekke müşrikleri Medine’de bulunan Yahudilere –başta Benî Nâdir kabilesi olmak üzere– mektup
yazmışlar, bu mektup sonrası Yahudiler harekete geçerek Hz. Peygamber’le
yapmış oldukları anlaşmayı bozmuşlar ve ona ihanet etmek üzere anlaşmışlardır.191 Bu ihanette Medine içerisinde Yahudilerle birlikte münafıklar ön
plandadırlar. Yahudiler, münafıkları destekleyerek ve kışkırtarak onların
Hz. Peygamber’e karşı Medine’de birçok nifak hareketinde bulunmalarına
sebep olmuşlardır.
Münafıkların İslâm’a ve Müslümanlara zarar verme, akrabaları Evs ile
Hazrec arasında asabiyeti körükleyerek onları birbirine düşürme konusunda
Yahudilerden destek aldıkları konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur.192 Derveze, Medine döneminde ortaya çıkan ve Müslümanları zor durumda bırakan münafıkların, güçlenmesi, direnmesi, sürekli olarak aşırı rahatsızlıklara
neden olmaları, hile ve tuzaklar peşinde koşmalarının ancak Yahudilerden
gördükleri destek, dayanışma ve yardımlaşma sayesinde olduğunu belirtmektedir. Hz. Peygamber, üç büyük Yahudi kabilesini Medine’den çıkarınca, münafıkların da nifaklarından büyük ölçüde kurtulmuş, onların güçleri
zayıflamış ve tehlikeleri azalmıştır.193 Dolayısıyla Müslümanlar arasında
ortaya çıkan bu grubun kendisini güçlü hissetmesi ve nifak hareketinde bulunmasının ancak Yahudilerin teşvikiyle194 ve kışkırtmasıyla olduğu
aşikârdır. Öyle ki Medine’de münafık Yahudilerin de bulunduğu bilinmektedir.195 Netice itibariyle Yahudilerin özellikle de Benî Nâdir’in Medine’den

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/513.
Zührî, Meğâzî, 61; Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/582.
192 Nuh Arslantaş, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler (İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016), 173;
Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/145.
193 Derveze, Hz. Muhammed’in Hayatı, 773.
194 Watt, Hz. Muhammed Medine’de, 217.
195 Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/575. Ayrıca bu isimler için bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’nNebeviyye, 1/527-528; İbn Habîb, el-Muhabber, 322.
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sürgün edilmesi sonrasında, münafıkların azmi büyük ölçüde kırılmıştır.196
Medine’de var olan üç büyük Yahudi kabilesinin Medine’den çıkartılmasına
ek olarak reisleri İbn Übey’in ölümü sonrası münafıkların güçlerini büyük
ölçüde kaybettiğini söyleyebiliriz.
Münafıkların, Medine’de ortaya çıkardığı nifak hareketlerinde Yahudilerle birlikte Mekke müşriklerinin tahrikleri de söz konusudur. Münafıklar,
Medine içerisinde Yahudilerin kışkırtması, Medine dışından ise Mekkeli
müşriklerin tahrikleriyle her önemli hâdisede nifak çıkarmaya çalışmışlardır. Kureyş müşrikleri, Hz. Peygamber’in hicreti sonrası Bedir Gazvesi’nden
kısa bir süre önce Abdullah b. Übey b. Selûl ile Evs ve Hazrecli bazı müşriklere mektup yazmışlardı. Bu mektup sonrası İbn Übey ve taraftarları harekete geçerek, Medine içerisinde Hz. Peygamber’e karşı nifak hareketine başlamışlardır.197
Abdullah b. Übey, kabilesi içerisinde kendisine bağlı olan münafıkları
Yahudi ve müşriklerle aynı ittifak içinde toplamaya büyük gayret göstermiştir.198 Bunu, üç büyük Yahudi kabilesinin Medine’den çıkartılırken, İbn
Übey’in tavrında rahatlıkla görmek mümkündür. İbn Übey, Yahudilerin
sürgün edilmemesi ve Medine’de kalmaları yönünde büyük bir çaba sarf
etmiştir.199 Onun Yahudilerin sürgün edilmemesi yönündeki ısrarı onların
amacını ve niyetini doğrudan ortaya çıkarmakta, onların desteğini aldıklarını açıkça göstermektedir. Münafıklar, Yahudilerin Medine’den çıkarılmasından ve Müslümanların iyice güçlenmesinden sonra kendilerini daha da gizlemek zorunda kalmışlardır.200 Bu durum münafıkların büyük ölçüde Yahu-

Umerî, Medine Toplumu, 77.
Zührî, Meğâzî, 60.
198 Sezikli, “Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar”, TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2006), 31/568.
199 Özellikle de İbn Übey’in Bedir Gazvesi sonrası Beni Kaynukâ'nın muhasarası sırasında, Hz.
Peygamber’e karşı onların sürgün edilmemesi yönündeki tavrı ve affedilmesini istemesindeki
ısrarı bilinmektedir. Bk. İbn İshâk, es-Sîre, 314; Vâkıdî, Meğâzî, 1/178.
200 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/363.
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dilerden destek aldıklarını, onların tahrikleri ve kışkırtmaları sonucu faaliyetlerini daha da genişlettiklerinin bir başka kanıtıdır. Kaynukâ‘ muhasarası
sırasında, İbn Übey’in bu Yahudi kabilesinin sürgün edilmemesi yönündeki
Hz. Peygamber’e karşı olan tavrı o kadar ısrarlıdır ki, onun hakkında şu
ayetlerin indirildiği aktarılmıştr.201 “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse
şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların "Başımıza bir felâketin gelmesinden korkuyoruz" diyerek onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri
şeyden dolayı pişman olurlar.202

C. Gazveler Sırasında Münafıklar ve Faaliyetleri
Münafıkların Medine’deki faaliyetlerini, Müslümanlar arasına nifak ve
ayrılık sokan fikirler atmak, Hz. Peygamber’i küçük düşürmek ve onu zor
zamanlarda terk etmek şeklinde özetleyebiliriz.203 Münafıklar Medine’de
özellikle zor zamanlarda ortaya çıkarak Müslümanlar arasında fitne çıkarmak, kuvvetlerini azaltmak ve morallerini bozmak için gerçekleri çarpıtarak
asılsız iddialara başvurmuşlardır.204 Bunların en önemlilerinin örneğinin ise
şüphesiz gazve zamanlarında ortaya çıktığı görülmektedir. Münafıkların
gazve hazırlıkları sırasında başlayıp gazve bitene kadar Müslümanları zor
durumda bırakacak her türlü yola başvurdukları görülmektedir. Hz. Peygamber’in sefer hazırlıkları aşamasında alaya aldıkları tavırlarını, sefere çıkılması emri sonrasında da devam ettirmişler ve gazvelere katılmamak için
türlü baheneler öne sürmüşlerdir.205 Münafıkların Medine’de ilk kez açık

İbn İshâk, es-Sîre, 315.
el-Mâide 5/51-52.
203 Canan, Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte (İstanbul: Akçağ Yayınları, ts.), 2/412.
204 Kılıç, Kur’ân’a Göre Nifâk, 107-108.
205 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/551-552.
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olarak nifaklarını ve faaliyetlerini özellikle Bedir Gazvesi galibiyeti sonrasında görmekteyiz.
Bedir Gazvesi sonrası münafıklar, Zeyd’in Müslümanların Bedir Gazvesi galibiyetini haber vermek üzere önden Medine’ye geldiğini görünce bu
galibiyetini hazmedememişler ve onlara baskı yaparak yenildikleri izlenimini vermeye çalışmışlardır. Münafıklardan biri Üsame b. Zeyd’e “Arkadaşınız Muhammed yanındakilerle birlikte öldürüldü” demiştir. Yine münafıklardan biri, Lübâbe b. Abdülmünzir’e “Arkadaşlarınız öyle bir dağıldılar ki,
bir daha asla bir araya gelemezler. Muhammed ve onun en önemli arkadaşları öldürüldüler. İşte bu onun devesidir; onu tanıyoruz. Bu da Zeyd korkudan ne dediğini bilmiyor, gerçekte o mağlubiyet haberini getirmiştir” sözleriyle insanları mağlup olduklarına inandırmaya çalışmışlardır. Bu sözleri
işiten Zeyd’in oğlu Üsame’nin onları Hz. Peygamber’e şikâyet edeceğini
söylemesi üzerine, “Bu bizim sözümüz değil insanların sözleri, biz duyduğumuzu söylüyoruz” şeklinde cevap vermişlerdir.206 Münafıklar, Müslümanların galibiyetini kabullenememişler, her durumda onları zor durumda
bıraktıkları gibi, bu gazve sırasında ve sonrasında da aynı yola başvurmuşlardır.
Uhud Gazvesi öncesinde İbn Übey Medine’de kalıp savunma savaşı yapılması yönünde ısrarla görüş bildirmiştir. Başlangıçta Hz. Peygamber’in
görüşü de bu yöndedir. Ancak sahâbenin Medine dışında savaşılması ısrarı
üzerine Hz. Peygamber onların görüşünü kabul etmiş, Medine dışında savaşılmasına karar vermiştir. Münafıklar, Hz. Peygamber’in kendi görüşünün
de bu doğrultuda olmasına rağmen İbn Übey’in görüşünü kabul etmemesi
üzerine, İbn Übey’e giderek, “Sen ona kendi görüşünü söyledin. Oysa onun
görüşü de senin görüşüne uygundu; fakat o kabul etmedi ve yanındaki
gençlerin sözlerine uydu.”207 diyerek Müslümanlar arasında nifak çıkarmaya
çalışmışlardır.

206
207

Vâkıdî, Meğâzî, 1/115.
İbn İshâk, es-Sîre, 324-325; Vâkıdî, Meğâzî, 1/214-216.
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Uhud Gazvesi için Medine’den hareket eden Hz. Peygamber ve Müslümanlar Medine ile Uhud arasında bulunan Şavt denilen yere vardıklarında
İbn Übey ve ordunun üçte birini oluşturan münafıklar Müslümanları savaş
öncesinde terk ederek düşman karşısında yalnız kalmalarına sebep olmuşlardır.208 İbn Übey; “Muhammed onların sözünü dinleyip beni dinlemedi ve
bana isyan etti. Orada ne için öleceğimizi dahi bilmiyoruz.” bahanesiyle yanındakilerle birlikte geri dönmüş, müşrikler karşısında Müslümanları yalnız
bırakmıştır. Onları geri dönerken uyaranlara karşı ise; “Biz burada bir savaşın olacağını zannetmiyoruz. Eğer böyle bir şey olursa size yardım ederdik.”209 sözleriyle ikiyüzlülüklerini ortaya koymuşlardır. Bunun üzerine onlar hakkında şu ayetler inmiştir: “Bir de münafıkları ortaya çıkarması için, onlara, ‘Gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun’ denildi.
Onlar, ‘Savaş olacağını bilsek elbette size katılırız’ dediler. O gün onlar imandan çok
küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizlediklerini Allah onlardan daha iyi bilir.”210 Aynı şekilde bu gazve sırasında münafıklardan
birinin, “Muhammed öldürüldü, siz de ailenize dönün. Çünkü Mekkeliler
evlerinize girecekler.” sözleriyle Müslümanları korkutmaya çalıştığı nakledilmiştir. Ayrıca gazve sonrasında münafıklar, “Arkadaşlarınız öldürüldü
ve öyle bir dağıldılar ki bir daha asla bir araya gelemezler.”211 diyerek Müslümanların morallerini iyice bozmak istemişlerdir.
Hicretin altıncı yılında Hendek Gazvesi’nden kısa bir süre önce, Medine’ye saldırmak üzere hazırlık içerisine giren Huzaâlı Benî Müstalik kabilesine yönelik Benî Müstalik Gazvesi düzenlenmiştir.212 Bu gazve dönüşü su
meselesi yüzünden Ensar ve Muhacir arasında bir sorun yaşanmıştır. İbn
Selûl, bu olay üzerine kabilesinden yanında bulunan insanları suçlamış, bu

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/64; Belâzürî, ordudan ayrılan bu grubun sayısının üç yüz
olduğunu belirtmiştir. Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/315.
209 İbn İshâk, es-Sîre, 324-325; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/64; Taberî, Târîh, 4/377.
210 Âl-i İmrân 3/167.
211 Vâkıdî, Meğâzî, 1/115.
212 Müreysî’ Gazvesi adıyla da bilinir. Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 1/404.
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olayın meydana gelmesine sebep olarak onları göstermiştir. İbn Selûl’e göre
onlar Mekke’li Muhacirlere kucak açarak, mallarını paylaşarak onların bu
hale gelmelerine ve dolayısıyla şımarmalarına sebep olmuşlardır. Eğer mallarını onlara vermeselerdi, onların bu hale gelemeyeceğini ve sonunda Medine’yi terk edeceklerini söylemiştir. İbn Selûl kavmine bu sözleri söylerken
yanında daha küçük yaşta olan Zeyd b. Erkam bulunmaktadır. İbn Selûl, bu
söylediklerine ek olarak Muhacirler aleyhinde çirkin sözler de söylemiştir.
“Eğer Medine’ye dönersek güçlüler, güçsüzleri oradan çıkaracaklardır.”
diyerek tahrikte bulunmuş, Muhacirle Ensarı birbirlerine düşürmeye çalışmıştır.213 Hatta daha da ileri giderek muhacirler için “Besle kargayı, oysun
gözünü” demiştir. Zeyd b. Erkam bu sözleri işitince, Hz. Peygamber’e gelip
durumu anlatmıştır. O sırada Hz. Peygamber’in yanında Hz. Ömer de bulunmaktadır. Hz. Ömer, Hz. Peygamber’e, “Abbâd b. Bişr’e emret onu öldürsün” demiş, Hz. Peygamber de: “Bu nasıl olur Ey Ömer, insanlar Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor, derler.” demiş ve buna izin vermemiştir.
İbn Übey, Zeyd b. Erkam’ın bu sözleri Hz. Peygamber’e söylediğini öğrenince Hz. Peygamber’e giderek Zeyd’in aktardığı ifadeleri söylemediğine dair
yemin etmiş ve özür dilemiştir. Bu sözleri sonrası kavmi içerisinde saygın,
şerefli ve sözü dinlenen biri olan İbn Übey, Ensar’dan bazı taraftarları tarafından haklı gösterilmeye çalışılmıştır. Kabilesinden bazıları onun böyle bir
şey söylemediğini belirtmek ve onu müdafaa etmek adına Zeyd’in daha
genç olduğunu, işittiklerini yanlış işitmiş olabileceğini Hz. Peygamber’e aktarırlar. Hz. Peygamber bu sözler üzerine İbn Übey’in sözlerini tastik etti.
Zeyd’in ise yanlış işittiğine karar verdi. Hz. Peygamber gazve dönüşü olayın
daha fazla büyümesini istemediğinden Ensar ve Muhaciri dedikodudan
uzak tutmak için gece gündüz durmadan yürütmüş, sonra bütün insanlar
yorgun düşmüş ve uyuyakalmışlardır.214 Böylece bu hareketle Müslümanlar

el-Münâfikûn 93/7-8; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/289-290; Koçyiğit, “Abdullah b.
Abdullah”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/80.
214 Vâkıdî, Meğâzî, 2/415-426; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/290-291; Taberî, Târîh, 5/524.
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arasında büyük bir nifak hareketi önlenmiş oldu. Olayın üzerinden kısa bir
süre sonra Zeyd’in haklılığını ortaya koyan Münâfikûn sûresi nazil olmuştur.215 Ancak münafıklar bu hareketlerinde başarısız olmalarına rağmen yılmadan diğer faaliyetlerine başlamışlar ve Hz. Aişe (r.anhâ) üzerinden iftiralarını başlatarak nifaklarını devam ettirmişlerdir.
Bu gazve dönüşü, İslâm tarihi kitaplarında İfk hâdisesi diye bilinen
meşhur olay meydana gelmiştir. Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişe, bu gazveye
onunla birlikte katılmıştır. Gazve dönüşünde Medine’ye dönüş istikametinde bir yerde ordu konaklamıştır. Hz. Aişe bu sırada kaybolan gerdanlığını
bulmak için ordudan ayrılmıştır. Ancak Hz. Aişe’nin oradan ayrılmasından
kısa bir süre sonra ordu konaklamasını bitirmiş ve Medine’ye doğru yola
koyulmuştur. Hz. Aişe’nin devesini taşıyanlar onu devenin hörgücünde
olduğunu sanarak deveyi hareket ettirmişler ve yola koyulmuşlardır. Hz.
Aişe döndüğünde orduyu yerinde bulamamıştır. Orada kendisini almaya
geleceklerini ümit ederek beklemeye başlamıştır. Bu sırada ordu içerisinden
geriyi kontrol amaçlı kalan Safvân b. el-Muattal es-Sülemî, Hz. Aişe ile konaklama yerinde karşılaşmıştır. Daha sonra onu devesine bindirmiş ve yola
koyulmuşlardır. Safvân ve Hz. Aişe orduya yetiştiklerinde Abdullah b. Übey
ve Hazreçli taraftarları Hz. Aişe hakkında dedikodulara başlamışlardır. İbn
Übey’in başını çektiği münafıklar grubu bu olayın büyütülmesinde ve her
tarafa yayılmasında aktif rol oynamışlardır. Bu hâdise sonrası Hz. Aişe’ye
karşı büyük bir iftira başlatmışlardır.216 Onların bu iftira ve dedikoduları o
kadar etkili olmuştur ki, sahâbeden bazıları da dedikodulara katılmışlardır.217 Hz. Aişe’nin büyük bir iftiraya maruz kaldığı ve masum olduğu Allah

Vâkıdî, Meğâzî, 2/420.
İfk Hâdise’sin ayrıntıları için bk. Vâkıdî, Meğâzî, 2/426-440; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye,
2/297-307; Taberî, Târîh, 5/528-534.
217 Bunlar arasında Hasân b. Sâbit bulunmaktadır. Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/302.
Hatta Hz. Aişe’ye iftira atıldığını bildiren ayetlerin inmesinden sonra Safvân b. el-Muattal,
Hasân b. Sâbit’in önünü kesmiş ve onu kılıçla öldürmek istemiştir. Çünkü Hasan b. Sâbit, bu
iftira sonrası Safvân’ı şiirle yermiştir. Ancak olay Hz. Peygamber’e ulaştırılınca ikisini de
215
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tarafından bildirilince, sahâbeden dedikoduya katılan bu kişilerin ceza almış
olması bunu göstermektedir. Bu hâdise sadece Hz. Aişe’ye bir iftiradan ibaret değildir. Bu iftiranın arkasında da yine münafıklar ve nifakları yatmaktadır. Öyle ki, bu olay Medine’deki birliği, huzuru ve güven ortamını bozmayı hedeflemiştir. Hz. Peygamber’in bu olay sonrası insanlara mescitte bir
hutbe okumuştur. Ailesine atılan bu dedikoduların gerçek olmadığını, adı
iftira ile geçen kişilerden hayırdan başka bir şeyin sadır olmadığını söylemiş,
insanların dedokodu ve iftiradan uzaklaşmasını istemiştir.
Hz. Peygamber’in hutbesinden sonra iki kabile tartışmaya başlamıştır.
Evsli Useyd b. Huzayr, Hz. Peygamber’e dönerek, “Bu dedikoduları yapanlar Evsliler ise onların haklarından geliriz, eğer bunlar Hazrecliler ise emrini
yerine getiririz çünkü onlar boyunları vurulmaya layık kimseler.” demiştir.
Bunun üzerine Sa’d b. Ubâde ayağa kalkmış, Useyd’e “Yalan söyledin, onların boyunlarını vuramazsın. Vallahi sen bu sözü onların senin kabilenden
olmadığını bildiğin için söyledin. Eğer onların senin kabilen Evs’ten olduklarını bilseydin böyle söylemezdin.” dedi. Üseyd ise, “Asıl yalan söyleyen
sensin, fakat vallahi sen münafıksın ve onları savunuyorsun” demiştir. Bu
olay sonrası Medine’nin iki büyük kabilesi Evs ve Hazrec arasında büyük
hâdise meydana gelecekti.218 Ancak vahiyle buna müdahale edilmiş, Hz.
Aişe’nin iftiraya uğradığı beyan edilmiştir.219 Böylece Medine’deki güven
ortamına zarar verilmeden nifak hareketi bir kez daha önlenmiştir. Bu olay
esnasında münafıklar, Hz. Peygamber’in Medine’de kurduğu huzur ve gü-

yanına çağırmış, Hasân, Safvân’dan özür dilemiştir. Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye,
2/304-307.
218 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/300-301.
219 Hz. Aişe’nin iftiraya uğradığını bildiren ayetler en-Nûr 24/11-12. ayetleridir. “O iftirayı
atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın, aksine bu hakkınızda hayırlıdır.
Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen için ise büyük
bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan
beslemeleri ve ‘Bu apaçık bir iftiradır’ demeleri gerekmez miydi?” Ayrıca diğer ayetler için bk. enNûr 24/13-20. Bu ayetlerin Abdullah b. Übey ve arkadaşları için indiği rivayet edilmiştir.
Ayette geçen günahın büyüğünü üstlenen kişinin ise Abdullah b. Übey olduğu rivayet edilmiştir. Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/303.
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ven ortamını, Evs ve Hazrec’i birbirine düşürerek bir kez daha bozmak istemişlerdir. Münafıklar bu kabilelerin câhiliyede birbirleri ile savaştıklarını
ve düşman olduklarını iyi bilmekteydiler. Onlar Evs ile Hazrec arasında
câhiliyeden beri var olan asabiyeti körükleyerek onları birbirine düşürme
konusunda her türlü yola başvurmuşlardı.220 Kabilelerin bu hassas konumlarını kendi çıkarları için koz olarak kullanmayı her halükarda denemişlerdir. Özellikle İbn Übey, bu fitili birçok kez ateşlemiş ancak çoğu kez bu nifak
hareketleri önlenmiştir.
Hendek Gazvesi ise, münafıkların ve nifak hareketinin açık bir şekilde
ortaya çıktığı gazvedir.221 Müslümanlara karşı hazırlık içerisine giren Mekkeli müşriklerin ve civar kabilelerindeki müttefikleri karşısında onların
korkmasına ve hızlıca hazırlık içerisine girmelerine sebep olmuştur. Münafıkların nifakları yine bu esnada kendisini göstermiş ve açığa çıkmıştır.222
Münafıklardan Muattib b. Kuşeyr: “Muhammed bize Kisrâ’nın ve Kayser’in
hazinelerini vaat ediyordu. Oysa bugün biz, hacetimizi dahi giderecek kadar
güvende değiliz.”223 sözleriyle nifak çıkarmaya ve Müslümanların moralini
bozmaya çalışmıştır. Münafıklar bu gazvede “Meğer Allah ve Resulü bize
kuru ve boş bir vaatte bulunuyor” diyerek gazve hazırlıkları öncesi Müslümanların morallerini bozmak istemişlerdir.224 Hz. Peygamber’in kendilerine
vaat ettiği zaferlerin ve gelecek günlerin bir hayal olduğunu söyleyip gazveye hazırlanan diğer Müslümanların şevklerini kırmaya çalışmışlardır.225
Münafıklar, Hendek Gazvesi hazırlıkları sırasında ve hendek kazımı esnasında da Müslümanların şevkini kırmaya devam etmişlerdir. Hz. Peygamber müşriklerin sefer hazırlığı içinde olduklarını haber alınca Medine

Arslantaş, Yahudiler, 173.
Vâkıdî, Meğâzî, 2/459; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/222.
222 Taberî, Târîh, 5/476.
223 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/222.
224 el-Ahzâb 33/11-12; Vâkıdî, Meğâzî, 2/494; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522.
225 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/349.
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etrafına Müslümanlarla birlikte Hendek kazmaya başlamıştır. Bizzat Hz.
Peygamber de bu kazı işinde onlarla birlikte çalışıyordu. Ancak münafıklar
hendek kazımında çalışmamak için gizlenmişlerdi.226 Müslümanların hendek kazısı esnasında bir işleri çıktığında Hz. Peygamber’den izin isteyerek
giderlerken münafıklar, onun izni ve bilgisi olmadan bırakıp gidiyorlardı.227
Hz. Peygamber’in izni ve bilgisi olmadan hendek kazmaktan geri kalıp gizlenen münafıklar hakkında şu ayetler nazil olmuştur: “Müminler ancak Allah’a ve Resulü’ne iman edenlerdir ve onunla ortak bir iş için toplanmış iken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar
Allah’a ve Resulü’ne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden
izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah’tan onların bağışlanmasını
dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resul’ün çağrısını aranızda, birinizin
diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette
bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belânın gelmesinden yahut
can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.”228
Hz. Peygamber hicretin dokuzuncu yılında Tebük Gazvesi hazırlıklarına
başlamıştır. Gazve hazırlıkları sırasında münafıklar birbirlerine “Bu sıcakta
sefere çıkmayın” diyorlardı. Allah bunlar hakkında “Allah Rasulü’nün çağrısına
uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç
duydular; canlarıyla mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler, üstelik "Bu
sıcakta sefere çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşi çok daha sıcaktır" anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar”229 ayetlerini
indirmiştir.230

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/216.
Taberî, Târîh, 5/469.
228 en-Nûr 24/62-63.
229 et-Tevbe 9/81-82.
230 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/517.
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Tebük seferine doğru Medine’deki münafıkların örgütlenmesi daha güçlü hale gelmişti.231 Hz. Peygamber, Tebük Seferi sonrasında münafıklara
karşı sert davranmaya, onlarla doğrudan mücadele etmeye başlamıştı.232
Bunun örneği Mescid-i Dırâr’ın yıkılmasında açık bir şekilde görülmektedir.
Münafıkların planları açısından tehlike arz edecek olan ve ilahi ikazla engellenen bu nifak merkezinin yıkılması “Halkı zalim olan o mescide gidin, onu
yakın ve yıkın”233 emrinde daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Emir
kesin ve kararlılıkla ortaya konulmuş bun yapıya karşı hemen müdahalede
bulunulmuştur.
Münafıklardan Hz. Peygamber ile birlikte Tebük Gazvesi’ne katılanlar
da vardı.234 Bu gazveye katılan münafıklar yol boyunca nifak faaliyetlerini
devam ettirmişlerdir. Medine’de evlerde veya başka yerlerde sadece mazeret sahibi kimseler veya münafıklığını açıklamış olan kimseler kalmıştı. Münafıklardan bazı kimseler ise hiçbir mazereti olmadığı halde gazveye katılmamak için bahaneler öne sürerek gazveye katılmamışlardır.235
Münafıkların Tebük Gazvesi boyunca yaptıkları faaliyetlerden hareketle
onların bir darbe hazırlığı içerisine girdikleri iddia edilmiştir.236 Tebük Gazvesi hazırlıkları tamamlanınca Hz. Peygamber Hz. Ali’ye Medine’de ailesinin yanında kalmasını emretmiştir. Bunun üzerine devreye giren münafıklar
Hz. Ali’nin Medine’de kalmasını engellemek adına dedikodulara başladılar.
Hz. Ali’nin önemsiz ve değersiz görüldüğü için geride bırakıldığını uydur-

Sezikli, Nifak Hareketleri, 162.
Bk. Öz, Şaban, “İslâm Tarihinde İlk Darbe Girişimi: Münafıkların Tebük Operasyonu”, Siyer
Yıllığı I, ed. Şaban Öz (Ankara: Endülüs Yayınları, 2018), 38.
233 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530.
234 Vedîa b. Sâbit, Cülâs b. Süveyd b. es-Sâmit, Mahşî b. Humeyr ve Sa‘lebe b. Hâtıb bunlardan
bazılarıdır. Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 3/1000-1003.
235 Vâkıdî izin isteyen münafıkların sayısının seksen küsur kadar olduğunu belirtmektedir. Bk.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/995-998.
236 Bk. Öz, “Münafıkların Tebük Operasyonu”, 34-39.
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dular.237 Hz. Ali’nin Medine’de vekil olarak bırakılması münafıkların bütün
planlarını bozmuştu. Bu yüzden bir an önce onu Medine’den çıkarmaları
gerekiyordu. Dolayısıyla bunu gerçekleştirebilmek için dedikodu çıkardılar.238 Hz. Ali bu dedikodulardan rahatsız olmuş ve hazırlanıp silahını da
alarak yola koyulmuştur. O, Hz. Peygamber’e Cürf239 denilen bir yerde yetişti ve durumu anlattı. Hz. Peygamber bu söylenenlerin yalan olduğunu,
kendisini geride bunun için bırakmadığını, geride kalanlara ve ailesine vekil
olarak bıraktığını söyledi. Hz. Peygamber Hz. Ali’yi Medine’ye ailesinin
yanına dönmesi konusunda ikna etti.240 Böylece münafıkların büyük bir planı bozulmuş oldu. Çünkü Hz. Ali’nin geride bırakılması münafıkların beklediği otorite boşluğunu ortadan kaldırmış oluyordu. Artık Medine münafıkların rahat hareket edip nifaklarını uygulayacağı boş bir yer değildi ve
Hz. Ali gibi son derece iyi bir savaşçı tarafından doldurulmuştu.241 Bu durum onları son derece rahatsız etmiş olmalı ki, hem gazve yolculuğu sırasında hem de gazve dönüşünde diğer nifaklarını ve planlarını devreye sokmuşlardır. Münafıklar Mescid-i Dırâr planlarını da bu gazve öncesi ve dönüşü gündeme getirmişlerdir.
Tebük hazırlıkları sonrası İslâm ordusu yola koyulmuş, bu esnada münafıkların lideri Abdullah b. Übey ve yanındakiler Zübâb’a242 kadar Hz.
Peygamber’in ordusundan ayrı bir şekilde yürümüşler ve orduyu burada

Taberî, Târîh, 5/746.
Öz, “Münafıkların Tebük Operasyonu”, 37.
239 Medine’ye üç mil uzaklıkta bir yerin adıdır. Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/519;
“Medine’nin batısında bir yer olup güneşin battığı Se’l Dağı’ndan görülmektedir. Güneşin
batıya meyletmesiyle Şezfâ‘ diye isimlendirilen Sâmik Dağı’nın gölgesi Cürf’un üzerine düşmektedir.” Bk. Âtik b. Ğays el-Belâdî, Siyer Coğrafyası, çev. Harun Özel - Youssoufa Soumana
(İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 232.
240 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/519; Taberî, Târîh, 5/746.
241 Öz, “Münafıkların Tebük Operasyonu”, 38.
242 Medine’deki bir dağdır. Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/519; “Zübâb, Medine’de
küçük bir kum tepesidir. Bu tepe ile Sel’ Dağı arasını Seniyyetülvedâ’ ayırmaktadır. Medine’den çıkıp Seniyyetülvedâ’yı takip ettiğinde Zübâb sağ tarafında Sel’ Dağı da sol tarafta
kalır. Günümüzde Zübâb, imar yapılanmasıyla canlı bir merkez haline gelmiştir.” Bk. Belâdî,
Siyer Coğrafyası, 117.
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Müslüman ordusundan ayrı bir yerde konaklatmışlardı. Burada Abdullah b.
Übey ve yanındaki münafıklar ordudan ayrılmışlar, zorlu bir dönemde
meydana gelen Tebük Gazvesi’nde de Müslümanları bir kez daha yalnız
bırakmışlardır.243 İbn Übey ve beraberindekiler hiçbir özür beyan etmeden
orduya iştirak etmemişler ve böylece açıktan Hz. Peygamber’in emrine karşı
gelmişlerdir.244 Onların bu davranışı sonrası şu ayetler nazil olmuştur: “Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi;
fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp, ‘Gücümüz olsaydı inanın ki
sizinle beraber sefere çıkardık’ diye Allah’ın adına yemin edecek, böylece kendilerini
helâke sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor.”245
“Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı; içinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir.”246
Hem gazve öncesinde hem de gazve sonrasında münafıklar nifaklarını
devam ettirmişler ve bu hareketlerinde başarısız olsalar da asla nifaklarından vazgeçmemişler, yeni planlarını devreye koyarak Hz. Peygamber’in
karşısına başka bir nifak faaliyetleriyle çıkmışlardır. Hz. Peygamber Tebük
Gazvesi esnasında yoluna devam ederken tuzak kurup, dar bir boğazda onu
düşürüp öldürmeyi planlamışlardır.247 Ne var ki, bu teşebbüslerinde de başarılı olamamışlardır.
Görüldüğü üzere her önemli durumda ortaya çıkan münafıklar, Müslümanları önemli ölçüde güç durumda bırakmışlardır. Nifak için çoğunlukla
gazve zamanlarının tercih edilmesi Müslümanları oldukça etkilemiştir. Evs
ve Hazrec arasında son savaş Buâs Savaşı olmasına rağmen, hicretten sonra

Vâkıdî, Meğâzî, 3/995; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/519.
Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, sad. Mahir İz (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, 1985), 1/321.
245 et-Tevbe 9/42.
246 et-Tevbe 9/47; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/549.
247 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1042.
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bazı hâdiselerde iki kabile arasında câhiliyeden itibaren süregelen çatışma
zaman zaman gündeme gelmiştir.248 Böyle durumlarda Hz. Peygamber, her
iki kabileyi sakinleştirertek büyük bir çatışmayı önlemiş, münafıkların tahrikleri çok tehlikeli boyutlara ulaşmadan onun müdahaleleriyle etkisiz hale
getirilmiş ve engellenmiştir.
İbn Übey başkanlığındaki münafıkların tüm bu faaliyetleri, kuşkusuz
Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Medine’deki varlıklarından rahatsızlık
duymalarından kaynaklanmaktadır. İbn Übey’in ve taraftarlarının bu tavrı
tüm Medine dönemi boyunca artarak devam etmiştir. Onların her faaliyetlerinde kararlı oldukları anlaşılmaktadır. Münafıklar, Hz. Peygamber’i ve
Müslümanları her olayda zor durumda bırakarak, Mekke’yi nasıl terk ettilerse, Medine’yi de aynı şekilde terk edeceklerine inanmışlar, bunun için
Medine dönemi boyunca her yolu deneyip bu amaçlarını gerçekleştirmeye
çalışmışlardır. Tüm bu olumsuzluklarına ve türlü nifak hareketlerine rağmen, Medine döneminde azımsanmayacak sayıda olan bu gruba karşı Hz.
Peygamber tarafından nasıl bir tavır ve tedbirlerin alındığı da önemli bir
husustur. Onlara karşı hangi tedbirin alındığına ve nasıl bir siyaset uygulandığına da bu bağlamda değinmemiz yerinde olacaktır.

D. Hz. Peygamber’in Münafıklara Karşı Tavrı ve Siyaseti
Hz. Peygamber’in, münafıklara karşı izlediği siyaset, müşriklere ve Yahudilere karşı izlediği siyasetten oldukça farklıdır.249 Münafıklar Medine
dönemi boyunca birçok nifak hareketinde bulunmalarına rağmen Hz. Peygamber tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılmamış, onlara karşı özel bir

Vâkıdî, Meğâzî, 2/431-432.
Bu konudaki çalışmalar için bk. İbrahim Canan, “Hz. Peygamber’in Münâfıklara Karşı Takip
Ettiği Siyaset”, Diyanet Dergisi, 16/4 (1977), 241-250. Ayrıca bu konuyu ele alan çalışmalar için
bk. Sezikli, Nifak Hareketleri, 171-217; Karaman, Münafıklığın İtikadî Boyutu, 124-133; Demircan,
Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 109-117; Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 187223.
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muamelede bulunulmuştur. Hz. Peygamber’in bu kişilere genel olarak hoşgörü ile davrandığını söylememiz mümkündür. Münafıkları diğer gruplar
gibi cezalandırdığına veya onlarla savaştığına dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Peygamber münafıkları Yahudiler ve müşrikler gibi
kendisiyle savaşılacak düşmanlar olarak görmemiştir.250 Bütün nifak hareketlerine rağmen Hz. Peygamber onlara acımış, hoşgörülü davranmış ve
tövbe kapısını her zaman onlar için açık tutmuştur.251 Münafıkların Medine’deki varlıkları bilinmesine rağmen, İslâm toplumundan dışlanmadıkları
ve onlara karşı hoşgörüye dayalı bir iyileştirme hareketinin izlendiği görülmektedir. Sonrasında nifak hareketinde bulunan münafıkların tövbe etmelerinin amaçlandığı ve devamında iman etmelerini sağlama faaliyetinin takip
edildiği anlaşılmaktadır.252
Medine’de münafık olarak anılan birçok ismin Evsli ya da Hazrecli olması253 ve aralarında Câhiliye döneminden itibaren süregelen iç çekişme
münafıklara karşı böyle bir siyasetin uygulanmasında önemli bir etken olmuştur.254 Aynı şekilde Araplar arasında oldukça etkili olan asabiyet duygusu, münafıklara karşı hoşgörü siyaseti olarak uygulanmasını önemli ölçüde
etkilemiştir. Asabiyet faktörü Hz. Peygamber’in münafıklara karşı daha dikkatli olmasında ve titiz bir siyaset uygulamasında önemli etken olmuştur.
Neticede münafıklara karşı böyle hassas ve ılımlı bir siyaset uygulanmasının birçok olumlu yönleri olmuştur. Böyle bir siyasetin uygulanmasıyla
onların öldürülmeden bırakılması, kalplerinin İslâm’a ve Hz. Peygamber’e
ısındırılması amaçlanmıştır. Münafıkların öldürülmeleri Evs ve Hazrec arasında bir nefret uyandırabilir255 ve böylece Medine’de önü alınamayan olay-

Derveze, Hz. Muhammed’in Hayatı, 774-775; Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 188.
Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/387.
252 Kurt, Nifak ve Münafık, 54.
253 Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/274-283.
254 Apak, İslâm Tarihi, 1/461-462.
255 İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd, 3/1479.
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lar meydana gelebilirdi. Bu yüzden onlara, Medine’de bulunan Müslümanlar içerisinde yer aldıklarından siyaseten Müslüman muamelesi yapılmıştır.256 Böylece onların ayrı bir grup oluşturacak şekilde İsâm toplumundan
ayrılmalarının önüne geçilmiştir.257
Medine’de nifak hareketinde bulunmuş ve münafık olarak anılmış birçok kişinin münafık olduğu kesin olarak bilinememektedir.258 Bu durum
onların cezalandırılması ve kınanması önündeki en büyük engellerden birisi
olmuştur. Gizli şekilde çalışan ve nifak hareketinde bulunan ancak münafık
olduğu kesin olarak bilinemeyen insanların cezalandırılması, Câhiliye döneminden itibaren süregelen iç karışıklığı tekrar tetikleyebileceği gibi Medine’de toplumsal barış ve huzura da zarar verebilirdi. Bunu iyi bilen Hz.
Peygamber’in münafıklara karşı dengeli, kontrollü, ılımlı ve hassas bir politika259 izlemesi son derece doğru bir yaklaşımdı.
Tebük Gazvesi öncesinde ve sırasında münafıkların ortaya koymuş olduğu tavırları, Hz. Peygamber’in onlara karşı siyasetini değiştirmiştir. Münafıkların gazveden geri kalabilmeleri için türlü bahaneler öne sürmeleri,
“Bu sıcakta sefere çıkmayın.”260 sözleri bu dönemde münafıklara karşı olan
hoşgörü anlayışını değiştirmiştir. Artık onlarla Tebük Gazvesi öncesine kadar müsamahalı ve hoşgörülü olan ilişkiler değişmiştir.261 Münafıklara karşı
son derece ince bir siyaset uygulayan ve onlara müsamahalı bir şekilde yak-

Sezikli, Nifak Hareketleri, 75.
Canan, “Hz. Peygamber’in Münafıklara Karşı Takip Ettiği Siyaset”, 249.
258 “Muhammed sûresi 29 ve 30. ayetlerden, münafıkların Müslümanlardan çekindikleri kin ve
nefretlerini içlerinde gizledikleri anlaşılmaktadır. Aynı şekilde bu ayetlerden Müslümanlardan birçoğunun münafıkları şahıs şahıs tanımadıkları da anlaşılmaktadır. Hatta 30. ayetten
Hz. Peygamber’in dahi bütün münafıkları tanımadığı, ancak görünüşlerinden, sözlerinden ve
davranışlarından bazı kimselerin münafık olduğunu anladığı anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in bütün münafıkları tanımadığı Tevbe 9/101. ayette açıkça belirtilmiştir.” Bk. Ateş,
Kur’ân Ansiklopedisi, 15/362. İsmi kaynaklarda münafık olarak geçen isimler için bk. Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 121-124.
259 Karaman, Münafıklığın İtikadî Boyutu, 126-127.
260 et-Tevbe 9/81.
261 Umerî, Medine Toplumu, 253.
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laşan Hz. Peygamber, nifak hareketinin örgütlenmesine izin vermemiştir. Bu
açıdan bakıldığında Hz. Peygamber’in münafıkların örgütlenmesinde önemli bir yer olacak olan Mescid-i Dırâr’ın yıktırılması örnek olarak gösterilebilir.262
Hz. Peygamber, nifak problemini İslâm toplumunun bir iç meselesi olarak görmüştür.263 Bu yüzden onlara karşı alınacak herhangi bir önlemde
oldukça dikkatli ve titiz davranılmıştır. Münafıkları kontrolü altında tutmak
amacıyla ince bir siyaset uygulayan Hz. Peygamber, önemli bir hareketlerini
gördüğünde Mescid-i Dırâr örneğinde olduğu gibi müdahaleden de geri
durmamıştır. Bu durum onlara karşı böyle hassas bir siyaset uygulanmasına
rağmen tehlike arz eden durumların hemen bertaraf edildiğini ve bu tür
faaliyetlere izin verilmediğini göstermektedir. Özellikle bu reaksiyonu, toplumu bölme, parçalama ve Medine İslâm Devleti’ne zarar verecek faaliyetlerde kendisini göstermiştir. Hz. Peygamber, münafıklar tarafından yapılan
Mescid-i Dırâr’ı yıktırmış olmasına rağmen onu inşa edenlere karşı aynı sertlikte müdahalede bulunmamıştır. Onlara karşı ağır bir ceza verildiğine dair
kaynaklarımızda herhangi bir malumat yoktur.
Hz. Peygamber Medine’de ortaya çıkan ve başını İbn Übey’in çektiği
gruba karşı olan tavrında, onun krallık beklentisini kaybettiğini çok iyi bilmektedir. Bu yüzden onlara ve özellikle İbn Übey’e karşı tavrında, her durumda onu teskin ve teselli eden bir durumla karşılaşmaktayız. Resulullah
İbn Übey’e karşı hayatı boyunca iyilikle davranmış, onun itibarını gözetmiştir.264 Bu itibar konusunda onun mescitte özel bir yerinin olduğu da bilinmektedir.

Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 114.
Sezikli, “Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar”, 31/568.
264 Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/177.
262
263

~ 54 ~

− Mescid-i Dırâr −

Watt, Hz. Peygamber’in muhalefete karşı uygulamış olduğu siyasetini,
“Muhalefete karşı kararlı ama şefkatli yaklaşım” olarak ifade etmiştir.265 Bu
tavır Medine’de en çok münafıklara karşı gösterilmiştir. İbn Übey’in cenaze
namazının kılınması da aynı şekilde Hz. Peygamber’in uygulamış olduğu
bu ince siyasetin bir sonucudur. Hz. Peygamber tarafından münafıkların
başı olarak bilinen İbn Übey’in cenaze namazının kılınmasının266 Medine’deki Evs ve Hazrec arasındaki bu hassas dengeye karşılık olarak yapıldığını söylememiz mümkündür. Nitekim İbn Übey’in ölümüyle birlikte ona
tabi olan birçok münafığın tövbe ettiği bilinmektedir. Bu da Hz. Peygamber’in münafıklara karşı uygulamış olduğu siyasetin son derece yerinde ve
doğru olduğunu göstermektedir. Burada amaç, onun cenaze namazını kılarak, hem İbn Übey’in Müslüman oğlu Abdullah’ın memnun edilmesi hem
de taraftarlarının ve kabilesinden o zamana kadar münafıklık yapanların
tövbe edip iman etmelerini sağlamaktır.267
Benî Mustalik Gazvesi dönüşü Evsli ve Hazrecli iki kişinin su yüzünden
kavga etmesi sonrasında bu iki kabile arasındaki hassas dengeyi bozmaya
çalışıp fitne çıkarmayı amaçlayan münafıkların ve özellikle de İbn Übey’in
cezalandırılmadığı bilinmektedir. İfk Hâdisesi’ndeki rolü açık olarak bilinmesine rağmen yine onun bu olay sonrası cezalandırıldığına dair herhangi
bir rivayet bulunmamaktadır. Münafıkların başı olarak bilindiği ve bu olaylardaki kışkırtması açık olarak ortada olduğu halde İbn Übey’e karşı herhangi bir ceza ve yaptırım uygulanmaması da her ne kadar doğrudan hiçbir
surette iftiraya dâhil olmadığı için suçu ispat edilmemekle birlikte yine Evs
ve Hazrec arasındaki hassas dengeyi ve bütünlüğü korumak içindir.268 İbn
Übey’in bu hareketi sonrası Hz. Ömer’in onun cezalandırılması yönündeki

Watt, Hz. Muhammed Medine’de, 219.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/502; Buhârî, “Kitabu’t-Tefsîr”, 65 (No. 4670-4671); Taberî,
Tefsîr, 4/338.
267 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 4/345; Apak, İslâm Tarihi, 1/461-462.
268 Apak, İslâm Tarihi, 1/456.
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ısrarlı tavrına rağmen, Hz. Peygamber’in bunu kabul etmemesi sonrasında
yaşanan olaylara bakıldığında, Hz. Peygamber’in onlara karşı yine haklı ve
doğru bir politika izlediğini göstermektedir.
Hz. Peygamber’in takip ettiği bu siyaset, İbn Übey’in kavminden birçok
insana tövbe etmelerinin yolunu açmıştır. Hz. Peygamber’in onu cezalandırmaması, taraftarlarının ona olan bağlılığını azaltmış, kavmi içerisinde
şerefli ve sözü dinlenen bir adam269 olmasına rağmen, sonraki olaylarda ona
bağlı olan münafıklar onu ayıplamaya ve eleştirir hale gelmeye başlamışlardır. Müreysî Gazvesi’nde meydana gelen olay sonrası İbn Übey hakkında
Münafikûn suresinin inmesi dengeleri değiştirmiş, bu durum İbn Übey’i,
onu savunan taraftarları tarafından azarlanır hale getirmiştir. Evs b. Havlî
başlangıçta İbn Übey’in bu hâdisede haklı olduğunu savunmasına rağmen,
ayetlerin onun hakkında indiğini öğrendiği andan itibaren ona karşı cephe
almıştır. Onun bu hâdise sonrası İbn Übey’e olan bağlılığı ve güveni azalmış, onun tövbe etmesi gerektiğini söylemiş, eğer bunu yapmazsa kendisi
hakkında duyacağı bütün kötü sözleri yalanlamayacağını ifade etmiştir.270
Münafıklar arasındaki bu durum Hz. Peygamber’e ulaştığında Hz. Ömer’e,
“Senin onları öldürmeni söylediğin gün eğer ben onları öldürseydim, ayağa
kalkarlardı. Ancak bugün ben onlara onu öldürmelerini emretsem hemen
öldürürler.” demiştir. Hz. Ömer de, “Resulullah’ın işi benim işimden daha
hayırlıdır.” diyerek onlara karşı izlediği siyaseti son derece yerinde ve doğru
uyguladığını beyan etmiştir.271
Hz. Peygamber’in tüm Medine dönemi boyunca türlü nifak teşebbüslerine rağmen İbn Übey’i cezalandırmamasında onun psikolojisini bilmesinin
de ciddi rolü vardır. En nihayetinde İbn Übey hayalini kurduğu krallığını
kaybetmiş mağlup bir insandır. Nitekim Sa’d b. Ubâde, Müreysî Gazvesi

Vâkıdî, Meğâzî, 2/418.
Vâkıdî, Meğâzî, 2/420.
271 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/293.
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sonrası meydana gelen hâdisede İbn Übey’in yaptıkları ve söylediklerinden
rahatsız olan Hz. Peygamber’e, “Ey Allah’ın Elçisi biz sen gelmeden önce
ona taç giydirmek için hazırlık içerisindeydik ve bunun için boncuklar hazırlatmıştık, Allah’a yemin olsun ki, ancak o sen tarafından krallığının elinden
alındığını sanıyor.” diyerek ona acımasını ve merhamet etmesini söylemiştir.272
Münafıkların ve özellikle de İbn Übey’in Hz. Peygamber yanında saygınlıkları ve itibarları olmamasına rağmen onlara karşı uygulanan böyle bir
siyasetin nedenini Hz. Peygamber, “Gömleği ve onun üzerinde kıldığım
namazım, kendisini Allah’tan gelecek azaptan kurtarmayacaktır. Ancak ben
bu sayede onun kavminden bir kişinin Müslüman olmasını ve nifaktan kurtulmasını umarım”273 diyerek bu siyasetin amacını ortaya koymuştur.274 Hz.
Peygamber böyle bir siyaset uygulayarak, Medine’de ortaya çıkabilecek büyük tehlikeleri ve zararları münafıkları kontrolü altında tutarak engellemiştir.275 Aynı zamanda böyle bir siyasetle Medine içerisinde çok daha büyük
nifak faaliyetleri engellenmiştir. Uygulanan bu siyaset sayesinde münafıklar
İslâm toplumu içinde tutularak, karşı muhalif gruplara geçmeleri büyük
ölçüde engellenmiştir. Böylece birçok ismin İbn Übey’in ölümü ile birlikte
nifaklarından dönüp iman etmeleri sağlanmış, Hz. Peygamber bu siyasetindeki amacını büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Demircan, Hz. Peygamber’in
Münafıklara karşı uyguladığı tavrı şöyle ifade etmektedir:
Hz. Peygamber’in (sas) münafıklara karşı müsamahalı davranmasının
sebeplerinden birisi de nifak hareketine destek olan insanların samimi Müslüman olmaları için onlara zaman tanımak ve İslâm toplumunda yaşayarak
zamanla nifakı terk etmelerine zemin hazırlamaktı. Diğer taraftan gerçekten

Vâkıdî, Meğâzî, 2/419; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/588. Bu sözleri söyleyen kişinin
Üseyd b. Hudayr olduğu da söylenmektedir. Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 2/419.
273 Taberî, Tefsîr, 4/338.
274 Apak, İslâm Tarihi, 1/461-462.
275 Demircan, Siyer Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru (İstanbul: Beyan Yayınları, 2019), 210212.
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inanmadığı halde inanıyor görünen insanları kazanmak ve onların kalplerini
İslâm’a ısındırmak için Hz. Peygamber’in (sas) birçok yolu kullandığı, özellikle de onlara ganimetlerden daha fazla pay vererek onların gönüllerini
kazanmaya çalıştığını görüyoruz.276
Hz. Peygamber Medine toplumunu oluştururken bu toplumu sevgi,
kardeşlik ve yardımlaşma ilkesi etrafında kurmuştur.277 Bu düşünce yeni bir
toplumu oluşturan insanlar arasında ortaya çıkan münafıklara karşı böyle
bir siyasetin uygulanmasındaki temel sebeptir. Münafıklara karşı uygulanan
siyaset sonrası yaşanan olumlu hâdiseler Hz. Peygamber’in onlara karşı haklı bir tavır ortaya koyduğunu göstermektedir. Onun bu tavrını doğru ve
dikkatli bir şekilde aradaki hassas ve ince dengeleri koruyarak uygulamış
olduğunu da ayrıca belirtmeliyiz.

276
277

Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 112.
Umerî, Medine Toplumu, 35.
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MESCİD-İ DIRÂR

A. Mescid-i Dırâr
1. Mescid-i Dırâr’ın Anlamı
Mescid-i Dırâr kelime olarak, Kur’ân-ı Kerîm’in dokuzuncu suresi olan
Tevbe sûresinin 107. ayetinde yer alan bir kavramdır. ر-ر- ضfiilinin lügat
anlamı birine ya da bir şeye zarar vermek demektir. Buradaki zarar, fayda
kelimesinin karşıtı anlamındadır.278 Sözlükte zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek anlamına gelen dırâr ) )ضرارkelimesi mescit ile birlikte
Kur’ân-ı Kerîm’de “Mesciden Dırâran” ( )مسجدا ضراراşeklinde geçmektedir.279
Mescit isimlendirilmesi bizzat münafıklar tarafından konulmuştur ve ayette
münafıkların yaptığı bu mescitten bahsedilmektedir.280 Siyer ve İslâm tarihi
kaynaklarında yaygın olarak “Mescidü’d-Dırâr” adıyla bilinen bu yapı nâdiren Mescidü’ş-Şikâk veya Mescidü’n-Nifâk adıyla da bilinmektedir.281 Zemahşerî ayette geçen  ضراراifadesini şöyle açıklamaktadır:

Zemahşerî, Esâsü’l-Belâga, 1/579; İbn Manzur, Lisân, 4/483; İsfahânî, Müfredât, 504.
et-Tevbe 9/107.
280 Münafıklar kurdukları bu binada namaz kıldırması için Hz. Peygamber’i oraya davet ederken bu isimlendirmeyi bizzat kendileri kullanmışlardır. Kur’ân-ı Kerîm ise burayı “Zararlı
Mescid” ( )ضرارا مسجداolarak isimlendirmiştir.
281 Hüseyin Algül, “Mescid-i Dırâr”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2004),
29/272.
278
279
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 ضرارifadesi zarar vermek anlamındadır. Yani münafıklar bu mescitle
Kubâ Mescidi’ni inşa eden kardeşlerine zarar vermek istemişlerdir. Ayrıca
onlara üstünlük kurmak istemişler, Allah’ı ve Resulü’nü inkâr etmişlerdir.
Münafıklar bu bina ile nifaklarını güçlendirmek ve Müslümanların arasına
tefrika sokmayı hedeflemişlerdir. Dırâr ifadesi de bu anlama gelmektedir.282
Buradaki zarar ile Kubâ Mescidi halkına zarar vermek, küfre yardım
etmek kastedilmiştir.283  ضراراkelimesinin anlamı hakkında bazı müfessirler
ise şöyle açıklama yapmışlardır: Mescitle zarar vermek demek, mescidin
bizzat kendisiyle zarar vermeyip, oraya gelen insanlara zarar vermek demektir.284 Başka bir ifadeyle aslı itibariyle mescidin bir zararı olmamakla
birlikte, kullanıldığı iş dolayısıyla zararı vardır. Menfîlik, bizzat mescidin
kendisinde olmayıp mescidi yapanların gayesindedir.285 Bununla münafıkların oyunlarına alet ettikleri bu binanın zarar veremeyeceği ifade edilmektedir. Zarar verecek olanlar münafıklardır. Bu bina ise bir mescit değildir.
Münafıkların planları için kullanacağı merkezdir. Ayrıca kelimenin kök anlamına uygun bir şekilde adı geçen binaya isim olarak verildiği görülmektedir.286 Yani aslı itibariyle burası bir mescit olmayıp, münafıklar tarafından
buraya o isimlendirilme verilmiştir. Orası İslâm devletini bölmek ve parçalamak üzere her türlü yönetim işlevi görmek için kurulan nifak yeridir.
Râzi bu konuda şöyle demektedir: “Dırâren ( )ضراراlafzının ifade ettiği
mana, tıpkı şikâk kelimesinin, güç ve zor gelen şeyi yapmaya gayret etmek
anlamına gelmesi gibi, ‘zarar vermeye gayret sarf etmek’ anlamına gelmektedir.”287 Zeccâc ise şöyle demektedir: Dırâran ( )ضراراkelimesi mefûlün leh

Zemahşerî, Keşşâf, 3/182.
Celâlüddîn el-Mahallî – Celâlüddîn es-Süyûtî, Celâleyn Tefsîri -Metin ve Tercüme-, haz. Talha
Alp (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2011), 1/203.
284 İbnü’l Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2/582.
285 Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Münîr, çev. Beşir Eryarsoy vd. (İstanbul: Risale Yayınları, 2017),
6/45.
286 Okumuş, Mescit, Mescitler ve Dırâr Mescidi, 108.
287 Râzî, Tefsîr, 12/180.
282
283
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olduğu için mansuptur. Buna göre mana, “O mescidi, zarar vermek ve ayette bahsedilen diğer hususlar için288 edinmişlerdir” şeklinde olduğunu söylemektedir. Bundan dolayı bu kelimenin anlamı “Onlar adam akıllı zarar
verecekleri bir mescit edindiler” şeklinde olması gerektiğini ifade eder.289
Kısaca dırâren ( )ضراراkelimesi zarar vermek, inkâr etmek, ayrılık çıkarmak
anlamına gelmektedir.290 Bu da Mescid-i Dırâr ile birlikte ifade edilecek olursa kendisiyle zarar verilen mescit, inkâra ve ayrılığa sebep olacak olan mescit anlamındadır. Yukarıda da geçtiği üzere buradaki mescit ifadesini hakiki
anlamda değil münafıkların verdiği isim dolayısıyla kullanıldığını ayrıca
belirtmeliyiz.
Bazı müfessirler ise konuyla ilgili olarak şöyle demişlerdir: “Dırâr”
) )ضرارKubâ Mescidi’ne zarar vermektir. “Küfran” ) )كفراAllah’ı ve peygamberini inkâr etmek “Ve tefrîkan beyne’l-müminîn” ) )وتفريقا بين المؤمنينmüminlerin arasını açmaktır. Onlar bununla Müslümanların birliğini dağıtmak ve
Müslümanları bölmek istemişlerdir. Ayetin devamında geçen “İrsâd” ))ارصادا
kelimesi ise beklemek demektir.291 Bununla Ebû Âmir’in gelmesini beklemişlerdir.292
İbn Kesîr ise “Dırâr”ın anlamını şöyle açıklar: “Ayette geçen مسجدا ضرارا
kelimesindeki  ضرارkelimesinin anlamı şudur: Onlar, iman etmek için değil,
Kubâ Mescidi’ne benzetmek için o binayı inşa etmişlerdir. Allah’ı inkâr etmek, Kubâ Mescidi’ndeki cemaati bölmek, Allah ve peygamberine karşı savaşana gözcülük yapmak üzere o mescidi bina etmişlerdir.”293

et-Tevbe 9/107.
Râzî, Tefsîr, 12/180.
290 İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, 2/601.
291 “İrsâd”  ارصاداkelimesi iki farklı anlama geldiği ifade edilmiştir. Birincisi beklemek, ikincisi
ise hazırlanmak, hazırlık yapmaktır. Bk. İbn Manzur, Lisân, 3/177; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 8/99.
Bu mana ile münafıkların Mescid-i Dırâr’ı yapmalarının amacı Ebû Âmir için orada beklenildiği ya da onun için hazırlık yapıldığıdır.
292 İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, 2/601.
293 Bk. İbn Kesîr, el-Bidâye, 5/92-93.
288
289
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Ayette geçen “Dırâr” kelimesinin iki farklı anlama geldiği de belirtilmiştir. “Dırâr” kişinin kendisine faydası olmadığı halde, başkasına zarar vermesidir. “Darar” ise kişinin kendisine menfaati olan bir şeyde başkasına zarar
vermesi demektir.294
Aslında onlar zarar vermekle, Allah’a küfretmek, Müslümanların Kubâ
Mescidi’nde bir araya gelmelerini engellemeyi amaçlamışlardır. Münafıklar
bu amaçla, Müslümanların güç ve fikir birlikteliğini engellemek istemişlerdir.295 Birliktelik Müslümanları güçlü hale getirecek, yeni bir mescit inşa edilerek onların, özellikle de Kubâ Mescidi’nde bulunan Müslümanların tefrikasına sebep olunacak ve böylece onlara zarar verilmiş olunacaktır. Görünürdeki sebep bu olmakla birlikte asıl sebep yukarıda zikrettiğimiz üzere
İslâm Devleti’ni yok edip, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları Medine’den
çıkarmaktır. Bundan dolayı bu mescit Kur’ânî ifadeyle “Zararlı Mescit” isimlendirmesine maruz kalmıştır.

2. Tebük Gazvesi ve Mescid-i Dırâr’ın İnşa Zamanı
Münafıkların Mescid-i Dırâr’ı inşa etmelerinin altında yatan temel sebepleri daha iyi analiz edebilmek adına hicret sonrası bazı nifak faaliyetlerini ele almıştık. Mescid-i Dırâr olayı Hz. Peygamber’in hayatının Medine
döneminin sonlarına doğru ortaya çıkmış bir hâdise olduğundan hemen
hemen bütün Siyer ve İslâm tarihi kaynaklarında Mescid-i Dırâr’ın inşa süreci Tebük Gazvesi sırasında anlatılmaktadır. Bu sebeple münafıkların, mescidin inşasını bitirip gündeme getirdikleri ve Hz. Peygamber’e gelip davet
ettikleri süreçteki Tebük Gazvesi’ni öncesi ve sonrasıyla ayrıntılı bir şekilde
ele almamız gerekmektedir. Onların Mescid-i Dırâr’ı gündeme getirmeleri,
hicretle birlikte Medine dönemi boyunca başvurdukları nifak faaliyetlerinin
bir parçası ve devamı niteliğindedir. Tebük Gazvesi ise onlar için beklenen

294
295

Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Münîr, 6/39.
Mâverdî, Tefsîr, 2/401.
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bir zamandır. Fakat bu sefer binanın inşasına kadar istediklerini elde edemeyen, nifak hereketinde başarıya ulaşamayan münafıklar, önceki faaliyetlerinden farklı bir yola başvurarak nifaklarını daha da gizli tutmak istemişlerdir. Bu yapılanmayı ise Tebük Gazvesi hazırlıkları sırasında seferden kısa
bir süre önce gündeme getirmiş olsalar da bu mescidin kuruluş tarihi ile
ilgili kaynaklarda pek bilgi verilmemiştir.296 Mescidin inşa sürecini daha iyi
analiz edebilmek adına Tebük Gazvesinden kısaca bahsetmemiz yerinde
olacaktır.
Tebük Gazvesi hicretin dokuzuncu yılının Recep ayında gerçekleşmiştir.297

Gazvenin nedeni, Bizans’ın Şam’da çok sayıda asker topladığı, Bizans

Kralı Hirakl ve onun yanında toplanan Lahm, Cüzâm, Âmile ve diğer bazı
kabilelerin Resulullah’a karşı savaşmayı düşündükleri ve bunun için hazırlık içerisine girdikleri haberinin alınmasıdır.298 Bu haber üzerine Hz. Peygamber Tebük Gazvesi hazırlıklarına başlamıştır. Hz. Peygamber savaş hazırlıkları sırasında gazve için Müslümanlardan infakta bulunmalarını istemiştir.299 Bu yardım çağrısına pek çok Müslüman icabet etmiş, karşılığını
sadece Allah’tan umarak mallarını bu gazve için infak etmişlerdir.300 Birçok
infak olayı yanında münafıklar bu zorlu hazırlık sürecinde de ortaya çıkarak
infakta bulunanlarla ve bu gazve ile ilgili menfi faaliyetlerine başlamışlardır.
Bu gazve zor bir döneme denk geldiğinden dolayı ordu “Ceyşü’lUsre/Zorluk Ordusu” olarak adlandırılmıştır. Aynı şekilde Tebük Gazvesi,
meyvelerin olgunlaştığı bir zamana ve çok sıcak bir mevsime denk geldiğinden bu seferde çok güçlük çekilmiştir. Bu sebeple bu gazve “Gazvetü’lUsre” ( )غزوة العسرةismiyle de bilinmektedir. Ayrıca Kur’ân’ı Kerîm’de bu

Sezikli, Nifak Hareketleri, 47.
Vâkidî, Meğâzî, 1/7. Yapılan hazırlıkların ardından 1 Recep Perşembe günü Tebük Gazvesi
için yola çıkıldığı tespit edilmiştir. Bk. Apaydın, Mehmet, Siyer Kronolojisi (İstanbul: Kuramer
Yayınları, 2018), 655.
298 Vâkidî, Meğâzî, 3/990; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/515; Belâzürî, Ensâb, 1/368.
299 Nesâî, “Kitâbu’l-Ahbâs”, 29 (No. 3607).
300 Vâkıdî, Meğâzî, 3/991; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/517.
296
297
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gazve için “Sâatü’l-Usre” ( )ساعة العسرةyani güçlük zamanı tabiri kullanılmıştır.301 Hz. Osman bu gazvede ordunun üçte birini teçhiz etmiş, Hz. Ebû Bekir
dört bin dirhem olan elindeki malının tümünü vermiştir. Bu savaşta Müslümanların sayısı otuz bin, deve sayısı on iki bin, atlıların sayısı ise on bin
kadardır.302
Tevbe sûresinde, birçok ayette bu gazveden bahsedilmiştir. Kur’ân-ı
Kerîm, diğer savaşlardan daha çok Tebük Gazvesi’ne yer vermiş ve en çok
bu savaş hakkında malumat ortaya koymuştur. Tebük Gazvesi ile birlikte
münafıkların nifakları zirve noktasına ulaşmıştır.303 Bu yüzden Tebük Gazvesi kadar hiçbir gazvede münafıkların nifakları bu kadar geniş bir şekilde
ele alınmamıştır.304 Tebük Gazvesi’nde nazil olan birçok ayet münafıklar
hakkındadır.305 Zaten gazve sırasında münafıkların çıkardığı fitneyi anlatan,
kalplerindekileri ortaya koyan ayetlerin inmesinden dolayı bu gazveye ayrıca (“ )غزوة الفاضحةGazvetü’l-Fâdıha” (Rüsvâlık Gazvesi) da denilmiştir. Bu
gazvede münafıkların planları ve nifakları büyük ölçüde açığa çıkarılmıştır.306 Münafıkların mescidi bu gazve sırasında gündeme getirmeleri ise çok
manidardır ve onlar için beklenen bir zamandır.
Hz. Peygamber Tebük’e varınca aldığı haberin gerçek olmadığını gördü.
Çünkü orada kendileriyle savaşacak herhangi bir asker topluluğu ile karşılaşmadı.307 Tebük’te on günden fazla kaldı. Daha da ileriye gitmedi. Sonra
Medine’ye dönmek için hareket etti.308

et-Tevbe 9/117; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1062; Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 5/282-283.
Belâzürî, Ensâb, 1/368.
303 Sezikli, Nifak Hareketleri, 142-145; Apak, İslâm Tarihi, 1/457.
304 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 10/420.
305 Vâkıdî bu konuyu “Tebük Gazvesi’nde Nazil Olan Ayetler” başlığıyla zikretmiştir. İlgili
bölüm için bk. Vâkıdî, Meğâzî, 3/1060-1076.
306 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 10/420; İsmail Yiğit, “Tebük Gazvesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/228.
307 Belâzürî, Ensâb, 1/368.
308 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/527. Tebük’ün Medine’ye uzaklığı günümüz ölçülerine
göre 624 km uzaklıkta olduğu söylenmiştir. Bu ölçüye göre Hz. Peygamber’in Tebük’te 20
301
302
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Hz. Peygamber’in Tebük Seferi için hazırlandığı bir sırada, münafıkların
gelip Mescid-i Dırâr’ı gündeme getirmeleri ve içinde namaz kılmalarını teklif etmesi Ebû Âmir’den aldıkları mektup sonrası harekete geçmeleri sonucu
olmuştur.309 Nifakın zirveye ulaştığı Tebük Gazvesi310 ve bu gazve sırasında
gündeme gelen Dırâr Mescidi, münafıkların Resulullah ve ashâbına olan
nifaklarının ve hilelerinin son derece gizli noktasını oluşturmaktadır.311 Münafıklar daha önceden Hz. Peygamber’e karşı plan kurmak için toplantılar
yapmışlar ve gizli oturumlar düzenlemişlerdir. Bu toplantıların özellikle
Müslümanları zorda bırakacak olan zor dönemlerde yapıldığını yukarıda
ifade etmiştik. Tebük Gazvesi ise bu gelişmeler süreci ile uyum içerisindedir.
Çünkü onlar için beklenen kriz ve zor bir dönem ortaya çıkmış, gerekli zemin onlar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu sıkıntılı dönemi olabildiğine
lehlerinde kullanmışlardır.312 Münafıklar oldukça gizli ve kendileri açısından çok önemli bir nifak merkezi olması için inşa ettikleri bu mescidi gazve
öncesinde ve dönüşünde gündeme getirerek bir kez daha zor ve sıkıntılı bir
dönemde ortaya çıkmayı başarmışlardır.
Münafıklar Dırâr Mescidi ile Müslümanlara içten son bir darbe vurmayı
hedeflemişlerdir. Münafıklardan Mu’attib b. Kuşeyr, Sa’lebe b. Hâtıb, Hizâm
b. Hâlid, Ebû Habîbe b. el-Ez’âr ve Abdullah b. Nebtel b. el-Hâris olmak
üzere beş kişiden oluşan grup Hz. Peygamber’in Tebük Gazvesi için hazırlık
yaptığı sırada ona gelerek bir mescit inşa ettiklerini haber verdiler. Mescidi
inşa etmelerine bahane bularak; yağmurlu, soğuk ve karanlık gecelerde diğer mescitlere (Kubâ ve Medine Mescidi) gidemeyen hasta, yaşlı ve ihtiyaç
sahibi kimseler için inşa ettiklerini söylediler. Ayrıca gelip kendilerine orada
namaz kıldırmasını istediler. Münafıklar, Hz. Peygamber’in orada kılacağı

gün konakladığı, seferin ise 12 gidiş 12 dönüş 20 günde konaklama olarak kabul edilip toplam 44 gün sürdüğü tespit edilmiştir. Bk. Apaydın, Siyer Kronolojisi, 655.
309 Sezikli, Nifak Hareketleri, 160.
310 Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 23.
311 Bûtî, Fıkhu’s-Sîre, 404.
312 Derveze, Hz. Muhammed’in Hayatı, 789.
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namazı bu mescidi makbul ve meşrû saydığına delil olarak kullanmak üzere
ona gelip bu mescitte kendilerine namaz kıldırmasını istediler.313 Hz. Peygamber onlara, sefer hazırlığı içerisinde olduğunu, isteklerini ancak sefer
dönüşü gerçekleştirebileceğini söyledi.314
Hz. Peygamber dönemindeki nifak hareketleriyle ilgili çalışma yapan
Sezikli, Hz. Peygamber’in, münafıkların inşa ettiği mescide davetlerini Tebük seferi sonrasına bırakmasıyla münafıkların planlarını bozduğunu belirtmektedir. Hz. Peygamber’in bu teklifi Tebük öncesinde kabul etmesi halinde Medine’de ayrı bir tehlike ve karışıklık doğuracağını, Hz. Peygamber’in önce “dönüşte namaz kıldıracağını” söylemesiyle münafıkların ümitlendiği ve münafıkların Müslümanlara karşı yapacağı eylemlerini seferin
sonuna kadar ertelediklerini ifade etmektedir. Münafıklar tarafından yapılan
teklifin, Tebük Gazvesi öncesi Hz. Peygamber tarafından kabul edilmesi
halinde bu durumun Medine’de Hz. Peygamber’in ve Müslümanların yokluğunda büyük tehlikelere sebebiyet verebileceğini söylemektedir.315 Tebük
Gazvesi dönüşü gelen vahiyle birlikte münafıkların bu tehlikesi bertaraf
edilmiş ve Medine’de büyük bir karışıklık ve nifak önlenmiştir. Watt ise,
münafıkların daveti sonrasında Hz. Peygamber’in kendisine karşı bir entrikanın söz konusu olduğunu anladığını ifade etmektedir.316 Hz. Peygamber’in münafıkların namaz davetini sefer sonrasına ertelemesi bu düşünceyi
destekler mahiyettedir. Aynı şekilde Hz. Ali’nin Tebük Gazvesi için götürülmemesi ve Hz. Peygamber’in onun Medine’de kalması yönündeki ısrarı
bu düşünceleri doğrulamaktadır.317

Taberî, Tefsîr, 4/359; İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3653.
Vâkidî, Meğâzî, 3/1045-1046; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/529; Taberî, Târîh, 3/110;
Mâverdî, Tefsîr, 2/401.
315 Bk. Sezikli, Nifak Hareketleri, 165.
316 Watt, Hz. Muhammed Medine’de, 226.
317 Bu konudaki ilgili yazı için bk. Öz, “Münafıkların Tebük Operasyonu”, 34-39.
313
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Mescid-i Dırâr’ın, münafıklar tarafından gündeme getirilmesi Tebük
Gazvesi hazırlıkları sırasındadır. Ancak Siyer ve İslâm tarihi kaynaklarında
mescidin inşasına ne zaman başlanıldığı ve ne zaman bitirildiği konusunda
ayrıntılı bilgi verilmemiştir. İbn Kesîr, münafıkların Kubâ Mescidi civarında
bir mescit inşasına başladıklarını, yapılarını kurup inşa ettiklerini, bu işi de
Hz. Peygamber’in Tebük’e çıkışından kısa bir süre önce bitirdiklerini belirtmektedir.318
Elmalılı Hamdi, Tevbe sûresi 107. ayette geçen من قبلifadesinin tefsîrinde,
Tebük seferinden önce Ebû Âmir savaş yapmış veya bu mescidi bu seferden
önce yapıp hazırlamışlardı şeklinde yorum yapmaktadır.319
Sezikli, çalışmasında Mescid-i Dırâr’ı ele alırken mescidin inşa zamanını
fonksiyon itibariyle hicrî birinci yıla kadar götürmektedir. Hicretten itibaren
kurulan bir binanın daha sonradan mescide dönüştürüldüğünü söylemektedir. Bu konudaki açıklaması şu şekildedir:
İslâm tarihçilerinin Tebük seferinde gündeme getirdikleri Mescid-i
Dırâr’ın, fonksiyon itibariyle tarihçesi hicrî birinci yılda başlamıştır. Münafıklar, dokuz yıllık faaliyetlerinin neticesini almak üzere, üs olarak kullandıkları binaya mescit hüviyeti kazandırmak istediler. Neticede, hedefleri
mescit yapıp içinde namaz kılmak değil, bilakis nifak faaliyetlerine güç kazandırmak, kendi sosyal varlıklarını Medine’de kabul ettirmek istemeleridir.
Bu durum münafıkların hicretten itibaren hangi noktaya ulaştıklarının bir
göstergesi sayılabilir.320
Hüseyin Çelik, Dırâr Mescidi’nin kuruluş tarihi olarak şu yorumu yapmaktadır: “İslâm tarihçilerinin Tebük Gazvesi’nde gündeme getirdikleri ve
Kur’ân’da başlı başına bir bölüm olarak ele alınan Dırâr Mescidi’nin kuruluş
tarihi hicrî birinci yıla rastlamaktadır.” Ayrıca Ebû Âmir’in Medine’yi terk

İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3653.
Yazır, Hak Dini, 4/403-404.
320 Sezikli, Nifak Hareketleri, 155-156.
318
319
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ederken Kubâlı münafıklara verdiği emir üzerine kurulduğunu da belirtmektedir.321
Sonuç olarak, mescidin inşa sürecini fikir ve altyapı oluşturulması itibariyle ve münafıkların nifak faaliyetlerinin bir devamı mahiyetinde, hicretten
hemen sonra başlatmak mümkün olsa da mescit gibi bir bina olarak yapılıp
faaliyete geçmesinin Tebük Gazvesi’nin hemen öncesinde olduğu anlaşılmaktadır. Tebük Gazvesi’nin ise hicrî dokuzuncu yılda yapıldığında kaynaklarda herhangi bir ihtilaf olmadığından322 biz bu mescidin hicrî dokuzuncu yılda yapıldığı ve Tebük Gazvesi’nin hemen öncesinde bitirildiği kanaatindeyiz.
Tebük seferi öncesi eylem hazırlığında olan münafıklar Ebû Âmir’in
Şam’dan dönüp hareketin başına geçmesi ve toplantıların meşru ve dikkat
çekmeyecek bir mekânda yapılmasına ihtiyaç duymaktaydılar. Bu merkezin
yapılması için mescit görünümünde bir bina inşa ederek bu binayı merkez
yapıp faaliyetlerini buradan gerçekleştirmek istemişlerdir.323 Bunun en güçlü
delili ise daha sonra mescidi yıkmakla görevlendirilecek olan Âsım b.
Adî’nin, –kendisi Kubâ’da münafıklar arasında yaşamaktadır– münafıkların
mescidi inşa etmelerine tanık olmasıdır. O, Tebük Gazvesi hazırlıklarının
hemen öncesinde, mescidi inşa eden münafıkların mescidin inşasındaki son
çalışmalarını yaparlarken görmüştür. Âsım b. Adî, münafıkların Tebük
Gazvesi hazırlıkları esnasında mescidin inşasını bitirmelerine yakın, kaynaklarda ismi mescidi inşa edenler arasında zikredilen Sa’lebe ve Abdullah’ı
mescidin inşasında mescide oluk yaparlarken görmüştür.324 Bu durum bize
inşaatın Tebük Gazvesi’nin hemen öncesinde bitirildiğini göstermektedir.
Dolayısıyla bu durum münafıkların bu olayı mescidin inşasını bitirir bitirmez gündeme getirdiklerinin önemli bir kanıtıdır.

Çelik, Kur’an’da Nifak, 231.
Apaydın, Siyer Kronolojisi, 655.
323 Öz, “İslâm Tarihinde İlk Darbe Girişimi: Münafıkların Tebük Operasyonu”, 37.
324 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
321
322
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Münafıkların örgütlenmesi ve bir nifak merkezi düşüncesi hicretin ilk
yıllarından itibaren Bedir Gazvesi galibiyeti sonrası Ebû Âmir’in Mekke’ye
giderken Kubâ’da bulunan münafıklara uğrayarak onları örgütlemesi neticesinde oluşmuştur. Ebû Âmir’in, Mekke’ye giderken Kubâ’lı münafıkları
örgütlemesi, böyle bir yapı için bir altyapı oluşturulmuş ve orada bulunan
münafıklar bu yıllardan itibaren Kubâ’da örgütlenmeye başlamışlardır. Ancak ilk yıllardan itibaren münafıkların toplanacağı böyle bir merkezin bina
olarak var olduğu söylenemez. Böyle bir durumda Kubâ’da yaşayan Müslümanlar tarafından bu bina fark edilir ve mutlaka gündeme getirilirdi. Ancak kaynaklarda böyle bir olay vaki değildir.
Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Medine’de kazandığı nüfuza karşı
türlü faaliyetlerine rağmen karşı koyamayan, dolayısıyla gizli bir yapılanma
içine giren münafıkların ilk yıllardan itibaren muhalefet düşüncesiyle farklı
yollara başvurdukları görülmektedir. Ancak bu binanın inşa süreci Tebük
Gazvesi öncesinde başlanılıp gazvenin hemen öncesinde bitirilmiştir. Mescit
gibi önemli bir mâbedin ismi ve fonksiyonları kullanılarak nifaklarını kolay
bir şekilde, dikkat çekmeden yapacaklarına inanmaları münafıkları bu yola
sevk etmiştir. Bu sayede amaçlarına ulaşacaklar Hz. Peygamber’i ve Müslümanları Medine’den çıkarabileceklerdir.

3. Mescid-i Dırâr’ın Bulunduğu Yer ve Tartışmalar
Mescid-i Dırâr’ın bulunduğu yer ile ilgili farklı rivayetler ve görüşler
mevcuttur. Konuyla ilgili ayetlere ve rivayetlere rağmen mescidin bulunduğu yer hususunda ihtilaf çıkmasında ayette zikredilen ilk günden takvâ üzere kurulan mescidin adının doğrudan zikredilmemesi ve bu konuda Hz.
Peygamber’den konuyla ilgili farklı rivayetlerin nakledilmesi sebep olmuştur. Bu mescidin yerini doğru tespit edebilmemiz için Tevbe sûresinde yer
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alan “Daha ilk günden itibaren takvâ temeli üzerine kurulan Mescit”325 ayetinden
maksadın ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Çünkü Mescid-i
Dırâr’ın yeri konusundaki ihtilaf, takvâ üzere kurulan mescit konusundaki
ihtilaftan kaynaklanmaktadır. İlk günden itibaren temeli takvâ üzere kurulan bu mescidin hangi mescit olduğunun tespit edilmesi münafıklar tarafından inşa edilen Mescid-i Dırâr’ın yerinin tespitini daha doğru bir şekilde
yapmamızı kolaylaştıracak aynı zamanda bu mescidin hangi mescide alternatif olarak yapıldığı da ortaya çıkmış olacaktır.
Siyer, İslâm tarihi, tefsir ve hadis kaynaklarında ayette kastedilen “ilk
günden itibaren temelleri takva üzere kurulan mescit”ten kastın Kubâ Mescidi ve
Mescid-i Nebevî olduğu yönünde iki farklı görüş öne sürülmüştür.326 Biz
konuyla ilgili Hz. Peygamber’den nakledilen farklı rivayetleri kaydederek
bunları ele alıp değerlendireceğiz. Yeri gelmişken burada Kubâ Mescidi
hakkında kısa bir bilgi vermemiz yerinde olacaktır. Çünkü çoğu rivayete

et-Tevbe 9/108. Takvâ ile ilgili şu bilgilere burada yer vermeyi uygun gördük. “Yani yapıldığı ilk günden itibaren, bu Hz. Peygamber’in hicreti esnasında hicret yurduna ilk ayak bastığı gündür.” Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Münîr, 6/39. Takvâ, şirkten sakınmak, Allah’ın emirlerine ve yasaklarına muhalefet etmekten sakınmak olarak ifade edilmektedir. Yani mescidin bu
temeller üzerine kurulması, binasını Allah’a saygı ve O’nun hoşnutluğunu kazanma, Allah’a
itaat, O’na ihlâsla ibadet etme, O’nun rızasını talep etme ve orada toplanma temeli üzerine
kurulması kastedilmektedir. Bk. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/486-487. Elmalılı Hamdi Yazır
ise buradaki takvâyı şöyle açıklar: “Burada takvâ’dan murad ittikânın ikinci mertebesidir ki,
yapmak veya yapmamak şeklindeki herhangi bir günahtan sakınmak demektir. Binaenaleyh,
Allah’tan takvâ ve Rıdvan üzerine demek, Allah’a karşı suçlu duruma düşmekten korkup
sakınmak ve iyi amellerle rızasını ummak, yani beyne’l-havfi ve’r-reca (korku ile ümit arası)
sağlam kuralı üzere hareket etmek demektir.” Bk. Yazır, Hak Dini, 4/406. “Takvâ, Allah’ı razı
kılacak, gazabından koruyacak davranışlardır. Yani bu manayla ‘Allah korkusu üzerine kurulan mescit’ anlamına gelmektedir. Yani bu mescit Allah’a ve Resulü’ne itaat esası üzerine,
mü’minlerin birliğini temin, Müslümanlara bir merkez ve karargâh olması için kurulmuştur.”
Bk. Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Münîr, 6/39-43. Buradaki takvâyı en genel anlamıyla şöyle açıklamamız mümkündür. Münafıkların yaptıkları fitne yuvasının aksine kendilerini her türlü
şirk ve nifaktan arındırmış Müslümanlar tarafından ilk kurulduğu andan itibaren Allah’ın
emirlerine sımsıkı bağlı ve buna göre hereket etmek amacıyla inşa edilmiş olan mescit olarak
görmek gerekmektedir. Bk. Elik – Coşkun, Tevhid Mesajı, 508.
326 Bk. Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 2/146; Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, 452; Abdürrezzâk, Tefsîr,
2/165.
325
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göre ayette zikredilen bu mescit Kubâ Mescidi’dir.327 Araştırmamız sonucunda bizim de kanaatimiz ayette kastedilen bu mescidin Kubâ Mescidi olduğu yönündedir. Dolayısıyla münafıklar tarafından inşa edilmiş olan Mescid-i Dırâr, Kubâ’da, Kubâ Mescidi’ne yakın bir konumda yapılmıştır. Bundan dolayı Kubâ Mescidi’nin tarihine kısaca temas etmemiz gerekmektedir.
Kubâ mescidi, Hz. Peygamber’in hicreti esnasında Kubâ’da inşa edilmiştir. Mescidin inşasında Hz. Peygamber bizzat kendisi de çalışmıştır.328 Aynı
zamanda İslâmî dönemde Medine’de yapılan ilk mescit olma özelliğine sahiptir.329 Hz. Peygamber hicret esnasında Amr b. Avf oğulları yurdunda
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri kalmış orada Kubâ Mescidi’ni
yapmıştır.330 Kubâ Mescidi kerpiçlerden inşa edilmiştir. Temeli taştan, tavanı
hurma dallarından, direkleri ise hurma kütüğündendir. Hz. Ebû Bekir halife
olduğunda bu mescitte değişiklik yapmamıştır. Hz. Ömer halife olunca mescidi genişletmiştir. Ayrıca Hz. Ömer, mescide eklenmek üzere evini satması
için Abbâs b. Abdülmuttalib’le konuşmuş, Hz. Abbas da Allah rızası ve
Müslümanlar için evini bu mescide bağışlamıştır. Hz. Ömer de bu evi mescide ilave ederek mescidi genişletmiştir. Hz. Osman b. Affân, hilafeti zamanında mescidi taş ve kireç ile yaptırmış; mescidin inşası için ‘Akîk’ten331 kum

Algül, “Kubâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/298.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1073.
329 İbn Hacer, Fethü’l-Bârî, 7/245.
330 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/494; Belâzürî, Fütûh, 4. Hz. Peygamber’in hicret esnasında Kubâ’da üç gün, beş gün, on günden fazla veya yirmi iki gece kaldığı da söylenir. Bk.
Taberî, Târîh, 4/211. İbn İshâk, Hz. Peygamber’in Kubâ’da beş gün kaldığını söylemekle birlikte Amr b. Avf oğullarının daha fazla kaldığını söylediklerini de belirtmektedir. Bk. İbn
Hacer, Fethü’l-Bârî, 7/244.
331 “ ‘Akîku’l-Medîne olarak da bilinir. ‘Akîk, Medine’nin en meşhur vadilerinden biri olup
Medine’ye kuzeyden gelmektedir.” Bk. Belâdî, Siyer Coğrafyası, 179. Ayrıca, ‘Akîku’t-Tâif ve
‘Akîku ‘Uşeyre isimleriyle bilinen başka ‘Akîklerde/vadilerde mevcuttur. Bk. Belâdî, Siyer
Coğrafyası, 180-181. Rivayette geçen bu kumun hangi ‘Akîk’ten getirildiği belirtilmemiştir.
327
328
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getirtmiştir.332 Mescidin direklerini taştan, tavanını saç ağacından koydurmuş ve mescidi daha da genişletmiştir.
Mescid-i Kubâ, Müslüman toplumun geneli için inşa edilmiş ilk mescit
olması ve Müslümanların güvenli bir ortamda namaz kılabilmelerini sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.333 Hz. Peygamber’in Medine’den
Kubâ Mescidi’ne hem yaya hem de binekli olarak gittiği rivayet edilmektedir.334 Resulullah Kubâ’ya Cumartesi ve Pazar günleri gider, Kubâ Mescidi’ne girer ve orada namaz kılardı.335 Hz. Peygamber Kubâ Mescidi’ni ve bu
mescide gidenleri de övmüştür.336
Kubâ, hicret sırasında bir köyden ibarettir ve Medine’den altı mil uzaklıkta yer almaktadır. Fakat hicretten sonra yerleşim yerlerinin genişlemesiyle
birlikte Medine’ye yaklaşmış hatta Medine’den sayılacak hale gelmiş ve
Medine’ye kadar yaklaşmıştır. Aynî zamanına kadar daha genişlemiştir ki o
Kubâ’nın Medine’deki Mescid-i Nebevî’ye çok daha yakın mesafede yer
aldığını bildirmiştir.337 Dolayısıyla Kubâ, Mescidi Nebevî’ye beş-altı km mesafede bir köyün adı iken günümüzde Medine ile arası kapanmış ve tamamen Medine’nin bir mahallesi haline gelmiş durumdadır.338 Belâdî,
Kubâ’nın günümüzde Kubâ Mescidi’nin etrafını kuşatan, bahçeleri bol ve
nüfusu çok olan canlı bir belde olduğunu, neredeyse Medine’ye bitişmek
üzere olduğunu ve burasının Mescid-i Nebevî’ye altı kilometre mesafede yer

Belâzürî, Fütûh, 5.
İbn Hacer, Fethü’l-Bârî, 7/245; Algül, “Mescid-i Kubâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara:
TDV Yayınları, 2004), 29/279.
334 İmam Mâlik, “Salât”, 578 (176); İbn Sa’d, Tabakât, 1/245; Buhârî, “Kitâbu’s-Salât”, 8
(No.1193); Müslim, “Kitâbu’l-Hac”, 1399; Bu hadis hasen gariptir. Bk. Tirmizî, “Salât” 2 (No.
324).
335 Vâkidî, Meğâzî, 1/304; Buhârî, “Kitâbu’s-Salât”, 8 (No. 1190); Müslim, “Kitâbu’l-Hac”, 1399.
336 Mescitlerin üstün tutulduğu ve buralarda kılınan namazların mükâfatının arttırıldığına dair
açıklamalar için bk. Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b.
Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî (öl. 808/1406), Mukaddime, çev. Halil
Kendir (Ankara: Yeni Şafak Yayınları, 2004), 2/474.
337 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, 10/107.
338 Canan, Hadis Ansiklopedisi, 8/160.
332
333
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aldığını belirtmektedir.339 Hz. Peygamber döneminde Mekke yolu üzerinde
Medine’ye altı km mesafede bulunan bir köy iken zamanla büyüyerek şehrin de genişlemesiyle onun bir mahallesi haline geldiği için bu durum sonraki müelliflerin aralarındaki mesafeyi gittikçe azalan ölçülerle vermelerine
sebep olmuştur.340 En nihayetinde günümüzde Kubâ, Medine şehrinin büyümesiyle birlikte şehre, Mescid-i Nebî’ye altı km mesafede yer alan bir mahallenin adıdır.
Bu bilgilerden sonra aşağıda, ayette kastedilen takvâ mescidinin hangi
mescit olduğu ile ilgili rivayetleri verip değerlendirmeler yapacağız. İbn
Sa‘d, Kubâ Mescidi’nin inşasını şöyle aktarmaktadır:
Kıble Kâbe’ye doğru döndürülünce Resulullah Kubâ Mescidi’ne geldi;
mescidin duvarlarını bugünkü yerine getirdi, onu inşa etti ve şöyle dedi:
“Cibril Kâbe’ye doğru bana burada imamlık yaptı.” Resulullah ve arkadaşları Kubâ Mescidi’nin inşası için taş taşıdılar. Resulullah her cumartesi günü
yaya olarak Kubâ Mescidi’ne giderdi ve şöyle derdi: “Kim güzelce abdest
alır ve sonra Kubâ Mescidi’ne gelirse ve orada namaz kılarsa bir umre sevabı
alır.” Hz. Ömer de pazartesi ve perşembe günleri Kubâ Mescidi’ne gider ve
şöyle derdi: “Eğer Kubâ kıyıda veya uzak bir yerde olsaydı, develerle ona
yolculuk yapardık.” Ebû Eyyûb el-Ensârî de şöyle derdi: “Takvâ üzerine
bina edilen mescit Kubâ Mescidi’dir.” Übey b. Ka’b ve Resulullah’ın
ashâbından diğer bazıları da “Takvâ üzerine tesis edilen mescit, Resulullah’ın mescididir.” derlerdi.341
Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Belâdî, Siyer Coğrafyası, 205.
Algül, “Kubâ”, 26/298.
341 İbn Sa‘d, Tabakât, 1/244.
339
340
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Benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mekke’deki Harem Mescidi
müstesna olmak üzere, başka mescidlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.342
Humeyd el-Harrâd dedi ki: Ben Ebû Seleme b. Abdirrahmân’dan şöyle
işittim:
Ebû Said el-Hudrî’nin oğlu Abdurrahmân benim yanıma uğradı, ben
ona: “Temeli takvâ üzerine kurulan mescit” hakkındaki hadisi baban zikrederken sen nasıl işittin diye sordum. Bana cevaben şöyle dedi: -Babam bu
konuda şöyle demişti. Ben, Resûlullah’ın hanımlarından birisinin evinde
iken onun yanına girdim. Ya Resulullah! Temeli takvâ üzerine tesis edilen
mescit iki mescitten hangisidir? diye sordum. Resulullah hemen bir avuç
çakıl taşı alıp bunları yere attıktan sonra Medine Mescidi için: “O sizin şu
mescidinizdir” buyurdu. Râvî Ebû Seleme dedi ki: Ben de şöyle dedim:
Şehâdet ederim ki ben de senin baban Ebû Said Hudrî’den bu hadisi bu
tarzda zikrederken işittim.343
Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
Ben, eşlerinden birinin evinde bulunduğu sırada Resulullah’ın yanına
girdim ve “Ey Allah’ın Resulü takvâ üzerine kurulmuş olan mescit hangisidir?” diye sordum. Hz. Peygamber yerden bir avuç çakıl taşı alarak onu yere
attı ve “O, sizin şu mescidiniz, Medine Mescidi’dir” dedi. İbn Zebâle ayrıca
konu ile ilgili “O, benim şu mescidimdir, gerçi hepsinde de hayır vardır”
rivayetini de nakletmiştir. 344

Buhârî, “Kitâbu’s-Salât”, 8 (No. 1190); Müslim, “Kitâbu’l-Hac”, 505 (1394); Tirmizî bu hadisin
hasen sahih olduğunu söylemiştir. Bk. Tirmizî, “Salât”, 2 (No. 325).
343 Müslim, “Kitâbu’l-Hac”, 514 (1398); Taberî, Tefsîr, 4/362.
344 Ebü’l-Hasen Muhammed b. el-Hasen b. Zebâle el-Medenî el-Mahzûmî (öl. 199/814),
Ahbâru’l-Medîne/Medine Tarihi, çev. Fatih Mehmet Yılmaz (Ankara: Ankara Okulu Yayınları,
2018), 146.
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Vâkıdî ayette geçen ilk günden takvâ üzerine kurulan mescitten maksat
Kubâ’daki Beni Amr b. Avf mescidi yani Kubâ Mescid’i olduğunu söylemekte ayrıca bazıları tarafından bununla Resulullah’ın mescidinin kastedildiğini de ayrıca belirtmektedir.345
İbn Sa’d, Hişâm b. Urve kanalıyla naklettiğine göre ilk günden takvâ
üzere kurulan mescitten kastın Kubâ Mescidi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca İbn Sa’d, Ebû Kudeyne’nin “İlk günden takva üzerine kurulan mescit” ayeti
hakkında kendisine haber verdiğini, o Hişâm b. Urve’den o da babasından
rivayet ettiğine göre bu ayetin Kubâ Mescidi hakkında nazil olduğunu söylemektedir.346
Belâzürî ise bu mescitle ilgili rivayeti aktarırken, takvâ üzere kurulan
mescidin, ravinin belirtmesine göre Kubâ Mescidi olduğunu söylemektedir.
Sa’id b. Müseyyeb’e “Takvâ üzerine kurulan mescit” ayeti sorulduğunda, “Hz.
Peygamber’in Medine’deki büyük mescididir” cevabını vermiştir. Aynı şekilde Hârice b. Zeyd b. Sâbit, Ebû Sa’id el-Hudrî, Übey b. Ka’b ve İbn Ömer
de aynı cevabı vermişlerdir. Hz. Peygamber döneminde Kubâ halkı ise
Kur’ân-ı Kerîm’de “Daha ilk günden itibaren temeli takvâ üzere kurulan mescitte
namaz kılman daha uygundur.” ayeti ile övülen mescidin Kubâ’daki kendi
mescitleri olduğunu söylemişlerdir.347
Rivayetlerden anlaşılan “İlk günden itibaren temeli takvâ üzerine kurulu
olan mescit” konusunda Hz. Peygamber döneminden itibaren ihtilafa düşüldüğüdür. Rivayete göre Hz. Peygamber döneminde iki kişi bu konuda tartışmıştır. Birisi, bu mescidin Medine’deki Mescid-i Nebevî olduğunu söylerken diğeri de bu mescidin Kubâ Mescidi olduğunu iddia etmiştir. Sonunda
her ikisi Hz. Peygamber’e gelip bu konuyu sormuşlar, Hz. Peygamber onla-

Vâkidî, Meğâzî, 3/1048.
İbn Sa‘d, Tabakât, 1/244-245.
347 Bk. Belâzürî, Fütûh, 1-3.
345
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ra: “O benim şu mescidimdir. Ancak hepsinde de hayır vardır” cevabını vermiştir.348
Müfessirler, ayette zikredilen ve “ilk günden temeli takvâ üzere kurulan
mescit”ten hangi mescidin kastedildiği hususunda iki görüş öne sürmüşlerdir. Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sâbit, Ebû Said el-Hudrî, Hârice b. Zeyd b.
Sâbit ve Sa’îd b. el-Müseyyeb’e göre bu mescitten maksat, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevî’dir. Bu hususta Osman b. Ubeydullah şöyle demiştir:
“Ebû Hureyre’nin oğlu Muhammed beni takvâ üzerine kurulu mescidin
hangi mescit olduğunu sormam için Abdullah b. Ömer’e gönderdi. Onun
Mescid-i Nebevî mi yoksa Kubâ Mescidi mi olduğunu sordum. O da bana
bu mescidin Kubâ Mescidi değil, Mescid-i Nebevî olduğunu söyledi.” Abdullah b. Abbâs, Atiyye, İbn Büreyde, İbn Zeyd ve Urve b. Zübeyr’e göre ise
bu ayette zikredilen mescitten maksat Kubâ Mescidi’dir. 349
Bu konuda üçüncü bir görüş daha olduğunu söyleyen müfessirler de
bulunmaktadır. Birincisi, bu mescit Resulullah’ın Medine’deki mescididir.
Bu Ebû Said el-Hudrî’den merfu olarak rivayet edilmiştir. İkincisi, bu mescit
Kubâ Mescidi’dir. İbn Abbâs, Urve b. Zübeyr, Said b. Cübeyr, Katâde ve
Dahhâk bu görüştedir. Üçüncü görüş ise Medine’de bulunan mescitlerin
tamamının ilk günden itibaren takvâ temeli üzere kurulduğudur. Tabiûndan
Muhammed b. Ka’b da bu görüştedir.350 Aynı şekilde Tabiûndan Muhammed b. Sîrîn de Medine’deki bütün mescitleri takvâ temeli üzerine kurulu
mescitlerden saymıştır.351 Kubâ Mescidi ve Mescid-i Nebevî’nin bizzat Resu-

Belâzürî, Fütûh, 3; Tirmizî, “Tefsîr”, 44 (No. 3099); İsfahânî, Sıfatü’n-Nifâk ve Na‘tü’lMünâfikîn, thk. Âmir Hasan Sabrî (Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1422/2001), 1/55-57;
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1881. Tirmizî bu hadisin hasen sahih ve garip olduğunu belirtmiştir.
Bk. Tirmizî, “Tefsîr”, 44 (No. 3099); Tirmizî “Salât”, 2 (No. 323).
349 Taberî, Tefsîr, 4/361-362; Belâzürî, Fütûh, 4.
350 İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1882; Mâverdî, Tefsîr, 2/402-403; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, 2/602.
351 Suyûtî, ed-Dürrü’l Mensûr, 7/498.
348
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lullah tarafından inşa edildiği için bu iki mescidin takvâ üzere kurulduğu da
söylenmiştir.352
Taberî, müfessirlerin görüşlerinin ilkinin daha doğru olduğunu savunmaktadır. Bu hususta Hz. Peygamber’den sahih hadislerin rivayet edildiğini
söylemektedir. Sehl b. Sa’d, Übey b. Ka’b’ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir: “Resulullah’a, takvâ üzere kurulu olan mescidin hangi mescit olduğu
sorulmuş, Hz. Peygamber: ‘O benim şu mescidimdir.’ buyurmuştur.”353
Müfessirlerden Mukâtil b. Süleymân,354 Ferrâ’,355 Zeccâc,356 İbn Ebî
Hâtim,357 Vâhıdî,358 Zemahşerî,359 İbn Kesîr,360 Kurtubî,361 Begavî,362 ayette
geçen mescitten kastın rivayetlerin bu konuda yoğunlaşmasından dolayı
Kubâ Mescidi olduğu görüşündedirler.
Râzi ise konuyu “Takvâ Mescidi Nerededir?” başlığıyla ele almış ve değerlendirmeler yapmıştır. O bu konuda şöyle demektedir:
Âlimler takvâ mescidinin neresi olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir.
Burasının, Kubâ Mescidi olduğu Hz. Peygamber’in her sene oraya gelerek
namaz kıldığı ileri sürülmüş ise de ekseri âlimler, burasının Mescid-i Nebevî
olduğu kanaatindedirler. Bu konuda Sad b. Müseyyeb şöyle demektedir:
“Takvâ üzere temeli atılmış olan mescit Hz. Peygamber’in mescididir. Bu
konuda iki kişi ihtilafa düştüler. Onlardan birisi, burasının Mescid-i Nebevî
olduğunu, diğeri ise burasının Kubâ Mescidi olduğunu savundu. Bunun

Kurtubî, el-Câmi‘, 8/403.
Taberî, Tefsîr, 4/362.
354 Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 2/196.
355 Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, 1/452.
356 Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, 2/469.
357 İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1879.
358 Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 264.
359 Zemahşerî, Keşşâf, 3/184.
360 İbn Kesîr, el-Bidâye, 5/92-93.
361 Kurtubî, el-Câmi‘, 8/402.
362 Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, 4/93.
352
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üzerine her ikisi de bu meseleyi Hz. Peygamber’e sorduklarında, Hz. Peygamber onlara, ‘Burası benim şu mescidimdir.’ buyurdu.” Kadî şöyle demiştir: “Her ikisinin de, ayetin muhtevasına girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü Allah Teâlâ, ‘temeli takvâ üzerine tesis edilen mescit’ buyurmuştur. Bu tıpkı bir kimsenin, ‘salih kimselerle oturup kalkman daha uygundur.’ demesine benzer. Binâenaleyh bu söz, o salih kimselerden birisine
hasredilmiş olmaz” demiştir.363
İbn Kesîr tefsîrinde bu konuya geniş bir yer ayırmış ve ayette ifade edilen bu mescidin Kubâ Mescidi olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Bu konuda sahih bir hadisin var olduğunu ve bu haberinde sahih olduğunu söylemiştir. İlgili ayetin de bu sahih hadisle arasında bir çelişki olmadığını, zira
Kubâ Mescidi ilk günden takvâ üzere kurulmuşsa elbette Allah Resulü’nün
mescidinin de buna layık olduğunu belirterek ayete genel bir anlam vermiştir.364 Ayrıca şu açıklamaları yapmıştır:
Allah ilk günden takvâ üzere inşa edilen Kubâ Mescidi’nde namaz kılmasını peygamberine emrediyor ve onu buna teşvik ediyor. Ayetin akışı ve
bu konuda rivayet edilen hadisler de buna işaret ediyor. Çünkü ayette Kubâ
Mescidi’ne devam eden kimselerin temiz kimseler olduğuna işaret ediliyor
ve övülüyorlar. Sahîh-i Müslim’de365 geçen takvâ üzere kurulan mescidin,
Resulullah’ın mescidi yani Mescid-i Nebevî olduğu görüşü, bu anlatılanlarla
çelişmez. Çünkü Kubâ Mescidi, ilk günden itibaren takvâ üzerine kurulmuş
bir mesciddir. Resulullah’ın mescidi ise bundan daha uygun daha değerli,
fazilet bakımından ondan daha üstün ve daha sağlamdır.366
İbn Hacer ayetle ilgili görüşünde daha genelleme yaparak bütün mescitlerin takvâ temeli üzere kurulduğunu söylemektedir O bu konuyu zikreden

Râzî, Tefsîr, 12/183.
İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3655-3656.
365 Müslim, “Hac”, 514.
366 İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3656.
363
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ayetle ilgili olarak şöyle demiştir: “Genel görüş, Takvâ Mescidi’nin Kubâ
Mescidi olduğu yönündedir. Bu mescidin Medine Mescidi olduğu da söylenmiştir. Gerçek şu ki her bir mescidin temelleri takvâ üzere kurulmuştur.”367
Tarihçilerden, Urve,368 İbn Şihâb,369 İbn Zebâle,370 Vâkıdî,371 İbn Sa’d,372
Taberî,373 İbn Kayyım,374 Şâmî375 de rivayetlerin çoğunun bu yönde olduğunu söylemektedirler.
Semhûdî Urve’nin sahîhinden, Hz. Peygamber’in hicreti esnasındaki
haberi zikrederken onun bu konuda şöyle dediğini haber verir: Hz. Peygamber hicret sırasında, Amr b. Avf oğulları yurdunda on geceye yakın kaldı. Hz. Peygamber burada takvâ üzere kurulan mescidi yani Amr b. Avf
oğulları mescidini inşa etti.376 Amr b. Avf oğulları mescidinden kasıt ise
Kubâ Mescidi’dir. Dolayısıyla, Urve’nin rivayetinden Kubâ Mescidi’nin
takvâ üzere kurulan mescit olduğu anlaşılmaktadır. Zaten Kubâ Mescidi,
Resulullah’ın hicreti ve bilhassa Kubâ köyüne uğraması ve orada ikamet
etmesi ile İslâmî dönemde inşa edilen ilk mescit olma hüviyetindedir. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm ona takvâ mescidi adı vererek o mescidi yüce
kılmıştır.377
Belâdî, İbn Hişâm’ın Sîre’sinde geçen yerlerin birçoğunu bizzat yerinde
incelemiş ve tespit etmeye çalışmıştır. Bu amaçla müellif birçok yeri gezmiş
ve incelemelerde bulunmuş, bu yerlerle ilgili en sağlam ve doğru bilgilere

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 7/245; Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/471.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 7/245; Semhûdî, Hulâsatü’l-Vefâ, 2/267.
369 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 7/245.
370 İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne, 146.
371 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1073.
372 İbn Sa‘d, Tabakât, 1/244-245.
373 Taberî, Tefsîr, 4/359.
374 İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd, 1/382; 3/481.
375 Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/471.
376 Semhûdî, Hulâsatü’l-Vefâ, 2/267.
377 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sârîh, 10/106.
367
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ulaşmıştır.378 Belâdî, Mescid-i Dırâr ile ilgili şu bilgileri vermektedir. “Günümüzde bu mescidin bütün izleri imha edilmiş ve geriye herhangi bir izi
kalmamıştır. Bu mescit, Medine’deki iki kıbleli Kubâ Mescidi’ne yakındı.
İbnü’n-Neccâr bu Mescid-i Dırâr’ı şu şekilde tasvir etmektedir. Büyük bir
mescit olup duvarları yüksekti. Taşla örülmüş sağlam bir yapıydı.”379 Ayrıca
Belâdî, Kubâ hakkında bilgi verirken Kubâ’yı, Hz. Peygamber’in Medine’ye
ulaştığında konakladığı ve takvâ üzerine ilk mescidi inşa ettiği yer olarak
tarif etmiştir.380
Sonuç olarak, müfessirler ve tarihçilerin çoğunluğu ayette geçen ilk
günden takvâ temeli üzere kurulan mescidin Kubâ Mescidi olduğu görüşündedirler. Konuyla ilgili farklı rivayetler bulunsa da ayetin devamından,
burasının Kubâ Mescidi olduğu anlaşılmaktadır.381 Biz de rivayetlerin bu
yönde ağırlık kazanmasından dolayı, bu mescidin Kubâ Mescidi olduğu
kanaatindeyiz. Dolayısıyla münafıklar Mescid-i Dırâr’ı Kubâ Mescidi’nin
çok yakınına ve bu mescide alternatif olarak inşa etmişlerdir.382 Mescidin
büyük, geniş ve yüksek duvarları vardır. İnşatında, çevrede bulunan iri ve
büyük taşlar da kullanıldığından sağlam bir yapısı bulunmaktadır.383 Bu
inşaatta kullanılan malzemeler, münafıkların bu binâya Kubâ Mescidi’nin
benzerini yaptıkları izlenimi vermeleri istemelerinden kaynaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla Mescid-i Dırâr’ın inşasında kullanılan malzemeler
ve bu binanın şekli Kubâ Mescidi’ni anımsatmaktadır. Böylece binaya mescit
görünümü verilecek ve bu yapı tüm şüphelerden uzak kalacaktır.
Ayette takvâ üzere kurulduğu zikredilen mescidin Kubâ mescidi olması,
Medine’de bulunan diğer mescitlerin takvâ temeli üzere kurulmadığı anla-

Belâdî, Siyer Coğrafyası, 7.
Belâdî, Siyer Coğrafyası, 247.
380 Belâdî, Siyer Coğrafyası, 205.
381 Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/471; Ateş, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri, 3/1191.
382 Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 265.
383 Fâsî, Şifâ‘u’l-Ğarâm, 2/445.
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mına gelmez. Ayetin zahirine göre bunun Kubâ Mescidi olması gerekmektedir. Çünkü rivayet edildiğine göre “Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar
vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever.”384 ayeti indiğinde Hz. Peygamber:
“Allah temiz olma işinde size güzel övgüde bulunmuştur” sözünü
Kubâ’lılar için söylemiştir.385
Birçok usulcü, ayetlerde önemli olanın lafzın umûmîliği mi yoksa sebebin husûsîliği mi olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bununla beraber en
doğru görüşün lafzın umûmiliği olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla ayetler
herhangi bir olay ya da şahıs üzerine inmiş olsada mananın umûmî olması
gerektiği söylenmiştir. Bu yüzden “İtibar sebebin husûsîliğine değil, lafzın
umûmîliğinedir” kaidesi oluşmuştur. Ancak çoğu ayet belli sebepler için
inmiştir.386 Bu açıdan ayette zikredilen takvâ üzere kurulan mescitten kasıt
Kubâ Mescidi olmakla birlikte, Mescid-i Nebevî’nin ve diğer bütün mescitlerin takvâ üzere kurulmadığını söylemek yanlış olur. Zaten üçüncü bir görüş
de Medine’de bulunan bütün mescitlerin takvâ temeli üzere kurulduğu yönündedir.387 Nasıl Kubâ Mescidi takvâ üzere kurulmuş bir mescit ise aynı
şekilde Mescid-i Nebevî de aynı amaç üzere yani takvâ üzere kurulmuştur.
Ayette her iki mescidin de kastedilmiş olmasına hiçbir mani bulunmamaktadır.388 Çünkü ayet belirli bir sebep üzerine inmiş olsa da, indiği kişiyi veya
bu durumda olan kişileri de içine alır.389 Biz burada ayetin hükmüne bakarak sebebin özel ahkâmın ise genel olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir.
Bu durum ayetin sebebi nüzulünün tek bir mescide münhasır olacağını göstermez.390 Ayetin devamında geçen, burada gerçekten arınmak isteyen

et-Tevbe 9/108.
Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/484.
386 Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân/Kur’ân İlimleri Ansiklopedisi, çev. Sâkıp Yıldız - Hüseyin Avni
Çelik (İstanbul: Hikmet Neşriyat, 1987), 1/61.
387 İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1882; Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/471.
388 Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Münîr, 6/43.
389 Suyûtî, el-İtkân, 1/63.
390 Okumuş, Mescit, Mescitler ve Dırâr Mescidi, 115.
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adamlar vardır, yani burada öyle adamlar vardır ki iman, tevhit ve burada
namaz kılmak suretiyle arınmayı tercih ediyorlar ifadesi bu durumun olduğu tüm mescitlerin takvâ temeli üzerine kurulduğunu göstermektedir.391
Ayrıca ayetin manasının hususî olması, umumî olmasını da engellemez.
Dolayısıyla ayetin iniş sebebi husûsî olarak Kubâ Mescidi’ni kastetmekle
beraber, bütün mescitler bu kategoridedir. Zaten Hz. Peygamber’den bu
görüşü destekler mahiyette “Gerçi hepsinde de hayır vardır.” rivayeti nakledilmiştir.392
Kısaca söylemek gerekirse, Hz. Peygamber’in mescidi daha hayırlı olsa
bile ayet Kubâ Mescidi hakkında nazil olmuştur.393 Bizim buradaki tespitimizin asıl amacı hangi mescidin takvâ üzere kurulup kurulmadığı değil,
ayete konu olan mescidin hangi mescit olduğunun ortaya çıkarılması böylece Mescid-i Dırâr’ın yerini daha doğru tespit edebilmemizdir. Ayetin devamında geçen “Orada temizlenmeyi sevenler vardır”394 ifadesi bu mescidin Kubâ
Mescidi olduğunun önemli bir delilidir.395 Bu yüzden Mescid-i Dırâr’ın
Kubâ’da ve orada bulunan Kubâ Mescidi’ne bir alternatif olarak yapıldığını
söylememiz mümkündür. Neticede münafıklar, Mescid-i Dırâr’ı, Kubâ mescidi yakınına inşa etmişlerdir.396 Münafıklar bu mescitle özelde Kubâ Mescidi’ne ve halkına genelde ise Mescid-i Nebevî’ye ve Hz. Peygamber ile Müslümanlara zarar vermek istemişlerdir. Bu amaçla onlar Müslümanları böl-

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/486.
İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne, 146.
393 Suyûtî, ed-Dürrü’l Mensûr, 7/497.
394 et-Tevbe 9/108.
395 “Orada temizlenmeyi sevenler vardır” ayetinin Kubâ halkı için indirildiği birçok kaynakta ifade
edilmiştir. Bk. Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 2/196; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1073, 1048; Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/471; Ebû Dâvud, Tirmizî, İbn Mâce, Ebû Hureyre’den rivayet ettiklerine göre bu
ayet Kubâ halkı hakkında nazil olmuştur. Bk. Suyûtî, ed-Dürrü’l Mensûr, 7/499-500. Ebû Hureyre Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmiştir: “Orada arınmak isteyen insanlar vardır. Allah
arınmak isteyenleri sever” (et-Tevbe 9/108) ayeti Kubâ halkı hakkında nazil olmuştur. Bk. Tirmizî, “Tefsir”, 44 (No. 3099); Canan, Hadis Ansiklopedisi, 2/437.
396 Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, 4/94.
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mek, parçalamak, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları Medine’den çıkarma
hedeflerini gerçekleştirmeyi planlamışlardır.

4. Mescid-i Dırâr’ın İmamı ve Cemaati
Araştırmamızda

incelediğimiz

kaynaklara

baktığımızda,

Mescid-i

Dırâr’ı inşa edenler hakkında kaynaklarda farklı isimler zikredilmiştir. Ancak mescidi inşa eden münafıklar ve mescitle ilişkileri hakkında ayrıntılı
malumat bulunmamaktadır. Kısaca Mescid-i Dırâr’ın cemaati ve cemaatinin
sayısıyla ilgili olarak kaynaklarda pek bilgi verilmemektedir. Mescidin kaç
gün faaliyet gösterdiği, içinde kaç vakit namaz kılındığı, namaz kılanların
kimler olduğuna dair ayrıntılı bilgilerden mahrumuz. Bu, kaynaklarda mescidin inşa zamanının net olarak ifade edilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Ancak durum böyle olmakla birlikte burada birkaç gün namaz kılındığına
dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre münafıklar Mescid-i
Dırâr’ı Cuma günü yapıp tamamlamışlar, orada Cuma günü ile birlikte Cumartesi ve Pazar günleri namaz kılabilmişlerdir. Mescit Pazartesi günü ise
Hz. Peygamber tarafından yakıp yıktırılmıştır.397 Ancak bu rivayet mescidin
inşası ve yıkılma zamanını bildiren diğer rivayetlere uygun düşmemektedir.
Mescid-i Dırâr’ın Tebük Gazvesi öncesinde yapıldığı ve bu gazve dönüşü
yıktırıldığı pek çok kaynakta rivayet edilmiştir. Kanaatimizce bu bina en
fazla iki ay ayakta kalabilmiş ve sonrasında yıkılmıştır.398
Bu mescitte namaz kılanların birçoğunun münafık oldukları bilinmektedir. Ne var ki, tamamının münafıklardan olduğunu söylemek ise yanlış olur.
Nitekim rivayetlerden bazı isimlerin, bu mescidin yapılmasındaki gizli ama-

Râzî, Tefsîr, 12/183.
Yukarıdaki dipnotta da geçtiği gibi Tebük’ün Medine’ye uzaklığı günümüz ölçülerine göre
624 km uzaklıkta olduğu söylenmiştir. Bu ölçüye göre Hz. Peygamber’in Tebük’te 20 gün
konakladığı, seferin ise 12 gidiş 12 dönüş 20 günde konaklama olarak kabul edilip toplam 44
gün sürdüğü tespit edilmiştir. Bk. Apaydın, Siyer Kronolojisi, 655. Bu açıdan bakıldığında
mescidin bu süre içerisinde faaliyette bulunduğunu, gazveden geride kalanların bu binanın
içerisinde bu zaman dilimi içerisinde namaz kılmış olabileceklerini söylememiz mümkündür.

397
398
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cı bilmeden o mescide girdikleri ve orada namaz kıldıkları anlaşılmaktadır.
Örneğin, Ebû Lübâbe b. Abdülmünzir bu mescidi münafıklar inşa ederken
onlara kereste yardımında bulunmuştur. Ebû Lübâbe, bazen insanlar tarafından kınanmış ve hoş olmayan işler yapmış olsa da, nifak ile itham edilen
birisi değildir. Mescit yıkılınca Ebû Lübâbe vermiş olduğu keresteyi almış ve
onunla kendisine ev yapmıştır. Bu ev yıkılan Mescid-i Dırâr’ın hemen bitişiğinde yer almaktadır.399 Buradan münafıkların mescidin yapımının temel
nedenini son derece gizli tuttukları anlaşılmaktadır. Kubâ’da yaşayan halkın
bu mescidin inşasına yardımda bulunmalarından dolayı doğal olarak bu
binanın inşasında zikredilen bazı isimler farkında olmadan onlara uymuş ve
mescidin inşasına yardım etmişlerdir. Bu durum birçok ismin de münafıklardan sayılmasına sebep olmuştur. Münafıkların en küçük faaliyetini bile
takip eden sahâbeden hiç kimse Mescid-i Dırâr hakkında Hz. Peygamber’e
herhangi bir bilgi aktarmamıştır. Bu durum, münafıkların çok sistemli ve
dikkatli çalıştığını göstermektedir. Mescitte imamlık yapan birinin bile burada planlanan oyunu fark edememesi çok dikkat çekicidir. Bu dönemde
Müslümanlar vahyin uyarısıyla büyük bir zarardan ve nifaktan kurtulmuşlardır.400
Mescidin imamlığını yapan kişinin Mücemmi‘ b. Câriye401 olduğu rivayet edilmiştir.402 Mücemmi‘, Mescid-i Dırâr’da babası Câriye başta olmak
üzere orada bulunanlara namaz kıldırmıştır. Ancak Mücemmi’nin de onlara
bilmeyerek uyduğu ve bir süre sonra tövbe ettiği, İslâm’a güzel bir şekilde
bağlandığı kaydedilmiştir. Ayrıca Mücemmi‘ b. Câriye’nin sahâbeden olduğu Hz. Peygamber zamanında Kur’ân-ı Kerîm’i toplayan gençler arasında

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
Abdurrahman Demirci, “Toplumsal Barışa Katkısı Yönüyle Asr-ı Sadette Mescid (Mescid-i
Kubâ ve Mescid-i Dırâr Kıyası)”, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi, 2014), 271.
401 Bazı kaynaklarda bu kişinin Mücemmi‘ b. Hârise olduğu belirtilir. Bk. Mukâtil b. Süleyman,
Tefsîr, 2/197; İbn Kuteybe, el-Meârif, 2/343.
402 İbn Sa‘d, Tabakât, 4/372.
399
400
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yer aldığı da rivayet edilmiştir.403 Mescid-i Dırâr’da namaz kılanlara imamlık yapan Mücemmi’, Müslümanlar tarafından kınanması sonucu münafıkların amaçlarının ve niyetlerinin iyi olduğunu zannederek onlara imamlık
yaptığını söylemiştir. Münafıklarla ilgisinin bulunmadığına ve onların durumunu bilmediği için imamlık yaptığına dair yemin etmiştir. Mücemmi’ ile
ilgili geniş bilgi aşağıda ayrıca verilecektir.
Rivayetlerden orada namaz kılmış olan bazı kişilerin de münafıkların
asıl amaçlarını ve niyetlerini bilmediklerinden dolayı bu işi yaptıkları anlaşılmaktadır.404 Mescitte namaz kılan bazı kişilerin ise münafıkların hile ve
tuzaklarının açığa çıktıktan ve mescidin yıkılmasından kısa bir süre sonra
tövbe ettikleri anlaşılmaktadır.
Münafıkların Mescid-i Dırâr’ı yapıp bitirdiklerinde orada çok kısa bir
müddet namaz kıldıkları kaynaklarda geçtiğini belirtmiştik. Muhtemelen
onlar bu namazı Kubâ halkı tarafından dikkat çekmemek ve şüphe uyandırmamak adına kılmışlardı. Mescid-i Dırâr’ı inşa eden ve kaynakların çoğunda on iki kişi405 olan bu kişilerin de bu amaca binaen aynı işi yapmış olabileceklerini düşünmekteyiz.

5. Mescid-i Dırâr’ın Yapılış Amacı ve Faaliyetleri
Kur’ân’ı Kerim’de Mescid-i Dırâr’ın hangi amaçla kurulduğu açık bir
şekilde beyan edilmiştir. “Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek,
inkârcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah
ve Resulü’ne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır.
‘Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı’ diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar

İbn Abdilber, el-İstîâb, 2/1362.
İbn Sa‘d, Tabakât, 4/372; İbn Kesîr, el-Bidâye, 3/354.
405 Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr, 2/196; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Tefsîr,
4/360.
403
404
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kesinkes yalancıdırlar.”406 Ayetten anlaşılan münafıkların bu mescidi yapmalarındaki asıl amaçları Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara zarar vermektir.407
Münafıklar Mescid-i Dırâr’ın inşasını bitirdiklerinde, yaptıklarına bir
bahane bulmaları gerekiyordu. Çünkü ikinci bir mescide Kubâ’da ihtiyaç
olmaksızın bu mescit yapılmıştı. Bu yüzden münafıklar bu mescidin, ihtiyaç
sahipleri, hastalar, yağmurlu ve karanlık gecelerde Kubâ Mescidi’ne gidemeyecek olanlar için inşa ettiklerini Hz. Peygamber’e bildirmişlerdi.408 Allah
bu ayetle münafıkların bu mescidi yapma amaçlarının, belirtmiş oldukları
gibi hastalar ve ihtiyaç sahipleri ve diğer nedenler olmadığını bildirmiştir.
Aksine onlar bu mescitle zararlı eylemler gerçekleştirmeyi, inkârlarını ve
müminlerin arasına ayrılık sokmayı amaçlamışlardır.409 Kubâ’da bulunan
münafıklar, planlarını son derece gizli tutmak ve bu planlarını daha rahat
gerçekleştirebilmek için Kubâ’ya göre daha aktif ve yoğun olan Mescid-i
Nebevî’den uzak bulunmak ve böylece Müslümanlar arasındaki birliği
bozmak, bölücülük yapmak için bu mescidi yapmışlardır.410
Münafıkların asıl gayeleri Medine’de bulunan Hz. Peygamber ve tüm
Müslümanlardır. Dolayısıyla onlar bu bina ile Medine’de kurulan İslâm
Devleti’ne baş kaldırmışlardır. Bu süreçte tüm faaliyetler ise bu merkezden
yönetilecektir. Ebû Âmir Kubâ’da bulunan münafıkları örgütlerken aslında
onlara bu binanın yapılış amacını bildirmiştir. O mektubunda, “Ben Benî
Amr b. Avf’ın mescidine yani Kubâ Mescidi’ne gelemem çünkü Muhammed’in arkadaşları orada bizi görür ve fark ederler” diyerek onları faaliyetlerini daha rahat yapabilecekleri bir yer yapmaya teşvik etmişti. Münafıklar
da burayı inşa etmeden önce birbirlerine, “Ebû Âmir gelir ve orada bize

et-Tevbe 9/107.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046.
408 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/529-530; Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 254.
409 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/483.
410 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/413-415.
406
407

~ 87 ~

− Yusuf Çakıcı −

sohbet eder.” demişler ve bu mescidi inşa etmişlerdir.411 Ebû Âmir’in asıl
amacı ise gittiği Bizans’tan askerle dönmek ve Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı savaş ilan etmektir. Bu mescit ise onların plan ve nifakları için
bir yönetim merkezi olarak işlev görecekti.
Kubâ Mescidi’nin yapıldığı yer, Lebbe veya Leyye412 isimli bir kadına
aitti. Lebbe, Kubâ Mescidi inşa edilmeden önce oraya eşeklerini bağlardı.
Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler, “Lebbe’nin eşeklerinin bağlandığı yerde mi
secde edeceğiz? Hayır, bu mümkün değil. Fakat biz namaz kılacağımız başka bir mescit edinelim ki, Ebû Âmir de gelip bize orada namaz kıldırsın”
dediler. Ayrıca mescidi inşa edecek olan münafıklar; “Orada ihtiyacımızı
gideriyoruz, böylece kimse bizi kınamaz, suçlamaz, böylelikle kimse bizden
şüphelenmez; biz de mescitte Ebû Âmir’in Şam’dan dönmesini bekleriz.”
dediler. Oysa Ebû Âmir Allah ve Resulü’nden Mekke’ye kaçmış, oradan
Şam’a geçmiş ve Hıristiyan olmuştur.413 Görüldüğü gibi bu rivayetten münafıkların eşeklerin bağlandığı yerde namaz kılamayız gibi türlü bahaneler
öne sürerek mescit inşa ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak yukarıdaki rivayet
mescidin yapılmasındaki temel neden olmamakla birlikte, münafıklar yeni
bir bina yapabilmeleri için bu hâdiseyi alaya almışlardır. Netice itibariyle
kendi aralarında başka türlü toplanıp bir araya gelemeyen münafıklar ibadet
ve dindarlık gibi mâsum bir bahâne ile toplanarak nifaklarını teşkilatlandırmak gayesiyle bu mescidi inşa etmişlerdir.414
Münafıklar, Kubâ Mescidi karşısına ikinci bir mescit inşa ederek o mescide karşı çıkmışlar ve bu mescitte Müslümanların bir araya gelmelerini engelleyip oranın cemaatini bölmeyi amaçlamışlardır. Yaptıklarına meşruluk
kazandırmak için de Hz. Peygamber’i inşa ettikleri mescide namaz kıldırmaya davet etmişlerdir. Böylece bu mescide, nifaklarını daha rahat gerçek-

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046.
İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîne, 1/54.
413 Belâzürî, Ensâb, 1/283; Belâzürî, Fütûh, 2; İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîne, 1/54.
414 Canan, “Hz. Peygamber’in Münâfıklara Karşı Takip Ettiği Siyaset”, 250.
411
412
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leştirmek ve dikkat çekmemek için Kubâ Mescidi ile aynı olduğu kanısını
uyandırmayı hedeflemişlerdir.415 Ayrıca Hz. Peygamber’in o mescitte namaz
kılmasıyla da bu mescidi onun makbul ve meşrû saydığına delil olarak kullanacaklardı.416
Vâhidî, müfessirlerin Mescid-i Dırâr’ın inşasıyla ilgili görüşlerini verirken şöyle demiştir:
Amr b. Avf oğulları, Kubâ’da bir mescit yaptılar. Resulullah’ı oraya,
yanlarına gelmesi için davet ettiler. Hz. Peygamber oraya geldi. Orada onlara namaz kıldırdı. Kardeşleri Benî Ganm b. Avf onları kıskandılar ve şöyle
dediler. Bizde bir mescit yaparız ve Resulullah kardeşlerimizin mescidinde
namaz kıldırdığı gibi gelir bize orada namaz kıldırır.417
Zemahşerî ayette geçen  ضراراifadesini şöyle açıklarken bu mescidin yapılış amacını da belirtmektedir:
 ضراراzarar vermek anlamındadır. Yani Kubâ Mescidini inşa eden kardeşlerine zarar vermek, onlara üstün gelmek, inkâr etmek yani nifaklarını
güçlendirmek ve müminlerin arasında tefrika sokmak içindir. Çünkü Müslümanlar Kubâ Mescidi’nde birlikte namaz kılıyorlar, mescit Müslümanlarla
dolup taşıyordu. Onlar da o mescitten kopmak ve kendi gruplarını ayırmak
istediler. “Daha önce Allah ve Resulü ile savaşan kişinin yolunu gözlemek üzere”
Bu kişi rahip (fasık) Ebû Âmir’di. Mescidi bunun için hazırlamışlardı. Maksat Ebû Âmir’in buraya gelip dua etmesi ve Peygambere muhalefet için burayı bir merkez olarak kullanmasıydı.418
Râzi ise mescidin yapılış amacını şöyle açıklamaktadır:

İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1879; Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 265.
İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3655.
417 Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 264.
418 Zemahşerî, Keşşâf, 3/182.
415
416
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Onlar, o mescit vesilesiyle müminlerin cemaatini parçalamak istemişlerdir. Münafıklar, biz bir mescit yaptık. Onun içinde namaz kılacağız. Biz,
Muhammed’in arkasında namaz kılmayız. Eğer o, mescidimize gelirse beraberce namaz kılarız. Böylece peygamberle onun mescidinde namaz kılanların arasını açmış oluruz. Bu durumda, onların birlik ve beraberliklerinin
bozulmasına ve aralarındaki sevginin sona ermesine yol açar, demişlerdir.419
Münafıkların elebaşlarının yani Ebû Âmir’in Kubâ’daki münafıkları örgütleyip bu mescidi onlara yaptırması, bu faaliyetleriyle münafıkları çoğaltıp Hz. Peygamber’i Medine’den çıkarmaktır. Münafıkların bu mescidi inşa
etmelerinin bir başka önemli nedeni ise faaliyetlerini ibadetgâhta daha rahat
yapabileceklerine inanmış olmaları olarak ifade edilmektedir.420 Sonuç olarak bu mescidin gayesini özetlemek gerekirse, münafıklar Müslümanları
parçalayarak ve birliklerini dağıtarak, böylece Medine İslam Devleti’ni yıkıp, Evs için Ebû Âmir’i, Hazrec için de Abdullâh b. Übey b. Selûl’u, Medine’de kabilelerinin başına kral olarak döndürmek istemekteydiler.421
Vehbe Zühaylî, Münafıkların bu mescidi yapmalarının sebebini dört
başlıkta şu şekilde açıklamıştır:
1- Peygamberimiz’in Medine’ye varır varmaz binâ ettiği Kubâ Mescidi’ndeki Müslümanlara zarar vermek. 2- Peygamberimiz’i ve getirdiği Kitab’ı inkâr etmek, O’na ve İslâm’a dil uzatmak. Bu mescidi Müslümanlar
aleyhine hile ve desise için karargâh olarak kullanmak. 3- Tek mescitte
Rasûlüllah’ın arkasında namaz kılan müminlerin arasını açmak. Çünkü

Râzî, Tefsîr, 12/180.
Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 94.
421 Sezikli, Nifak Hareketleri, 164-165. Ayrıca Mescid-i Dırâr’ın yapılış amacı konusunda bk.
Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, 1/452; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1879; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/483;
Zemahşerî, Keşşâf, 3/190; İbn Kesîr, el-Bidâye, 5/603; İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3655; Ahmed
Naim, Tecrîd-i Sarîh, 4/283; Yazır, Hak Dini, 4/403; Bilmen, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâli Âlîsi
ve Tefsîri, 3/1333-1335; Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, 2/253; İhsan Süreyya Sırma, İslâmî Tebliğin
Medine Dönemi ve Cihad (İstanbul: Beyan Yayınları, 2014), 208; Canan, “Hz. Peygamber’in
Münâfıklara Karşı Takip Ettiği Siyaset”, 249-250.
419
420

~ 90 ~

− Mescid-i Dırâr −

müminlerin bir kısmı orada namaz kılınca tefrika çıkacak, ülfet bozulacak,
birlik dağılacaktı. Bunun için asıl olan Müslümanların tek mescitte namaz
kılmalarıdır. Mescitlerin ihtiyaç olmaksızın çoğaltılması dinin hedef ve gayelerine aykırıdır. 4- Burasının gözetim ve kontrol merkezi olarak kullanılması,
Allah ve Rasûlüyle savaşan kişilerin oraya gelmelerini ve karargâh haline
getirmelerini beklemeleri; burayı inşa eden münafıkların savaşa hazırlandıkları ve Müslümanları gözetmek için kullandıkları bir yer olması.422
Mescid-i Dırâr, Hz. Peygamber, İslâm ve Müslümanlar için bir tuzak
olarak kurulan, sırf Müslümanlara zarar vermeyi hedef alan ve din kisvesi
altında din düşmanları ile birleşme ve yardımlaşmada kullanılmak istenen
bir mescittir.423 Münafıklar Kubâ’da, Kubâ Mescidi’ne yakın bir yerde inşa
ettikleri bir binaya mescit süsü vererek bir fitne ve nifak merkezi haline getirmişlerdir.424 Siyer ve İslâm tarihi kaynaklarının çoğu ve müfessirlerin
geneli425 bu mescidin özelde Kubâ Mescidine ve halkına genelde ise Mescidi Nebevî’ye ve Medine’ye yani Medine’de kurulan İslâm Devleti’ne, Hz.
Peygamber’e ve Müslümanlara zarar vermek, parçalamak, onları Medine’den çıkarmak için yapıldığı konusunda hemfikirdirler. Mescit inşa edildikten sonra Tebük Gazvesi öncesinde bitirildiği ve dönüşünde yıkıldığı
düşünülürse yaklaşık olarak iki ay gibi bir süre ayakta kalabilmiştir. Dolayısıyla bu süre içerisinde bina asıl hedefine ulaşamamış ve herhangi bir faaliyette de bulunamamıştır. Çok kısa bir süre içinde Tebük Gazvesi dönüşü Zî
Evân’da, mescidin gerçek amacının vahiyle bildirilmesi sonucu, Hz. Peygamber’in emriyle yıkılmıştır.
Sonuç olarak bu yapı münafıkların tüm Medine dönemi boyunca ortaya
koymuş oldukları bütün nifak faaliyetlerinin bir devamı ve zirve noktasıdır.

Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Münîr, 6/41-42.
Kutub, Fîzilâl’il-Kur’ân, 7/401.
424 Elik – Coşkun, Tevhit Mesajı, 507.
425 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (öl. 923/1517), elMevâhîbü’l-Ledünniyye bi’l-Menahi’l-Muhammediyye (Kahire: el-Mektebetü’t-Tevfîkıyye, ts.),
1/425.
422
423
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Kubâ’da, Kubâ Mescidi’ne çok yakın bir yerde ve onun yapısına benzer bir
şekilde426 münafıklar tarafından inşa edilen bu mescit devlete, Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı bir başkaldırı mahiyetindedir. Asıl yapılış amacı, onların Medine’deki nüfuzlarına karşı bir kalkışma girişimidir.427 Sonunda ise Medine’deki Müslümanların yok edilip Medine’nin bu insanlardan
kurtarılması ve eski haline getirilmesidir.

6. Ebû Âmir ve Mescid-i Dırâr İlişkisi
Ebû Âmir hakkında kaynaklarda Hıristiyanlığa meyledip Râhip olduğu428 münafıklardan olduğu,429 münafıkların başı olduğu430 ve Mescid-i
Dırâr’ın onun için inşa edildiği vurgulanmaktadır.431 Hatta bütün Siyer ve
İslâm tarihi kaynaklarında Mescid-i Dırâr’ın münafıklar tarafından Ebû
Âmir’in mektubu ve emri doğrultusunda bizzat onun için yapıldığı konusunda herhangi bir ihtilaf da bulunmamaktadır. Kur’an’da da bu ilişkiye
temas edilmiştir: “Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkârcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü’ne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. ‘Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı’ diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesinkes
yalancıdırlar” buyrulmaktadır. Bu ayette geçen “daha önce Allah ve Resulü’ne

Fâsî, Şifâʾü’l-Ğarâm, 2/445.
Okumuş, Mescit, Mescitler ve Dırâr Mescidi, 114.
428 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/67; Belâzürî, Ensâb, 1/281; Ebü’l-Hasen Kâdı’l-kudât
Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdilcebbâr el-Hemedânî (öl. 415/1025), Tesbîtü Delâilü’n-Nübüvve
(Kahire/Şibran: Dâru’l-Mustafâ, ts.), 2/474; İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, 126; Vâhidî, Esbâbu’nNüzûl, 264.
429 Belâzürî, Ebû Âmir’i Evs’li münafıklar arasında zikretmiştir. Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/281-282;
Onu münafıklar arasında zikredenler ise şunlardır: İbn Habîb, el-Muhabber, 322; Muhammed
b. Ahmed el-Ezherî (öl. 370/980), Tehzîbü’l-Lüga, thk. Muhammed Avvad. (Beyrut: Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabiyye, 1421/2001), 8/97; Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/472; İbn Manzûr, Lisân,
3/177; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 8/99.
430 İbn Hişâm, Abdullah b. Übey b. Selûl’ü münafıkların başı olarak zikretmiştir. Bk. İbn Hişâm,
es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/526. İbn Kuteybe, Beyhakî, İbn Kayyım ve Makrîzî de Ebû Âmir’i
münafıkların başı olarak zikretmiştir. Bk. İbn Kuteybe, el-Meârif, 343; Beyhakî, Delâilü’nNübüvve, 5/259; İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd, 3/479; Makrîzî, İmtâ‘u’l-Esmâ, 2/76.
431 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046; İbn Kuteybe, el-Meârif, 343; Belâzürî, Ensâb, 1/282.
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savaş açmış kişi”432 ile kastedilenin Ebû Âmir er-Râhib433 olduğunda hemen
hemen bütün kaynaklar ittifak halindedirler.
Ebû Âmir’in künyesi, Ebû Âmir Abdi Amr b. Sayfî b. Mâlik b. enNûman b. Ümeyye’dir.434 Evs kabilesi içerisinde Dubey’a b. Zeyd oğullarındandır. Rivayetlerden onun kabilesi içerisinde şerefli ve sözü dinlenen biri
olduğu anlaşılmaktadır.435 Evs kabilesi içerisindeki kadın bir köleden doğmuştur.436 Uhud savaşına katılan sahâbe arasında yer alan, bu savaşta şehit
düşen ve melekler tarafından yıkanan, kaynaklarda “Gasîlü’l-Melâike” lakabıyla bilinen Hanzala’nın babasıdır.437 Cemile bnt. Ebû Âmir,438 Şümûs
bnt. Ebû Âmir,439 Habîbe bnt. Ebû Âmir440 isimli kızları vardır. Ayrıca Âmir
b. Ebû Âmir441 adında başka bir oğlu daha bulunmaktadır.442 Ebû Âmir, Medine’deki münafıkların başı olan İbn Übey’in akrabası, teyzesinin oğludur.443
Ehl-i kitaba ait birçok kitapları okuması,444 rahiplere olan yakınlığı, kendisini ibadete ve ilme vermesi nedeniyle Câhiliye döneminde kendisine

“Allah ve Resulü ile savaşmanın iki anlamı vardır. Birincisi, onlarla aynı olmamaktır yani
onlara muhalefet etmektir. İkincisi ise, onlarla düşmanlık yapmaktır.” Bk. Mâverdî, Tefsîr,
2/401.
433 Mücâhid b. Cebr, Tefsîr, 374; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046, 1073; Belâzürî, Ensâb, 1/282-283;
Belâzürî, Fütûh, 2; Taberî, Tefsîr, 4/359.
434 İbn İshâk, es-Sîre, 326; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/67.
435 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584-585, 2/67; Belâzürî, Ensâb, 1/281-282, 313; Taberî,
Tefsîr, 4/359.
436 Taberî, Tefsîr, 4/388.
437 Vâkıdî, Meğâzî, 1/237; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584; Belâzürî, Ensâb, 1/320; İbn
Kuteybe, el-Meârif, 343; İbn Hacer, el-İsâbe, 2/119.
438 İbn Sa‘d, Tabakât, 4/382.
439 İbn Sa‘d, Tabakât, 8/12, 345.
440 İbn Sa‘d, Tabakât, 8/158.
441 İbn Sa‘d, Tabakât, 8/346.
442 İbn Sa‘d, Tabakât, 8/382-383.
443 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/540.
444 Taberî, Tefsîr, 4/359.
432
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“Râhip” denilmiştir.445 Ebû Âmir’in evinin Kubâ’da, Mescid-i Dırâr’ın hemen bitişiğinde olduğu rivayet edilmektedir.446
Câhiliye döneminde Ehl-i kitaptan olanlarla tartışır, bu tartışmalar sonucunda bazılarından etkilenerek Hıristiyanlığa meylederdi. Aynı zamanda
rahiplerle oturup kalkar ve onlara tabi olurdu. Rahiplere yakınlığından dolayı sık sık Şam’a gidip gelirdi.447 Ebû Âmir er-Râhib, Câhiliye döneminde
peygamberliği anlatan, peygamberliğe inanan ve bir peygamberin çıkacağını
vaat edenlerdendir. Ayrıca o bu dönemde ruhbanlık iddiasında bulunmuş,
râhip elbisesi giymiş ve râhip olmuştur.448 Ebû Âmir yakında bir peygamberin gönderileceği ümidiyle sürekli ibadet ve kulluk halinde zühd hayatı yaşıyordu. Bu inancından dolayı peygamberlik iddiasına çok önem vermiştir.
Allah, Hz. Peygamber’i gönderince ve hicret edip Medine’ye yerleşince onu
kıskanmış, ona isyan etmiş, küfrünü devam ettirebilmek için Medine’yi terk
etmiştir. Mekke’ye kaçıp müşriklerin safında Hz. Peygamber’e karşı savaşmıştır.449 Bu yüzden Hz. Peygamber ona “Fâsık” adını vermiş450 ve Ebû
Âmir’e râhip denilmemesini fâsık denilmesini istemiştir.451
Ebû Âmir, Hz. Peygamber’in hicreti sırasında Medine’de ön plana çıkan
iki önemli isimden birisidir. Medine’deki Hazrec kabilesinin lideri ve kabile

İbn İshâk, es-Sîre, 327; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/67; Belâzürî, Ensâb, 1/281; Taberî,
Tefsîr, 4/388.
446 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
447 Belâzürî, Ensâb, 1/281.
448 İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, 126.
449 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/540; Belâzürî, Ensâb, 1/282. İbn Sa’d Ebû Âmir’in Bedir savaşına katıldığını ve bu savaşta Hz. Peygamber’e karşı savaştığını söylemektedir. Bk. İbn Sa‘d, Tabakât,
3/541. Diğer kaynaklar onun Bedir savaşına katılmayıp Uhud savaşından itibaren Hz. Peygamber’le savaştığını söylemektedirler. Belâzürî ise Bedir’e katılmadığını ancak Uhud’a katıldığını ve orada Müslümanlarla savaştığını söylemektedir. Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/313, Bu da
bize büyük ihtimalle Ebû Âmir’in Mekke’yi terk etme zamanının Bedir Gazvesi’nin hemen
ardından olduğunu göstermektedir. Bedir Gazvesi ile birlikte artık Müslümanların güçlendiğini ve taraftar topladığını gören ve Medine’de kalamayacağını anlayan Ebû Âmir, Mekke’ye
gitmiştir.
450 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/67; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/540.
451 İbn İshâk, es-Sîre, 327; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584-585.
445
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içerisinde sözü dinlenen Abdullah b. Übey b. Selûl452 ile birlikte ikinci önemli isimdir. Ebû Âmir Abdi Amr b. Sayfî b. Nûmân, Evs kabilesinden olup
kabilesi tarafından sevilen, kabilesi içerisinde saygın bir yere sahip olduğu
anlaşılan ve sözü dinlenen biridir.
Hz. Peygamber’in Medine’ye gelişiyle birlikte etrafındaki Müslümanlar
çoğalmaya başlamış ve Müslümanlar’ın Bedir Gazvesi ile birlikte müşriklere
karşı büyük bir zafer elde etmişlerdi. Bu zafer sonucunda Medine’de müşrikler, münafıklar ve Yahudiler hayal kırıklığına uğramışlardır.453 İslâm’ın
ve Müslümanların güçlenmesi, Evs ve Hazrec kabilesinden birçok insanın
Müslüman olması karşısında Ebû Âmir er-Râhip de teyzesinin oğlu İbn
Übey gibi Hz. Peygamber’i kıskanmış ve İslâm’a kin beslemeye başlamıştır.
Bu kıskançlık onun Hz. Peygamber’e karşı düşmanlık yapmasına sebep olmuştur. Hz. Peygamber onu da İslâm’a davet etmiş fakat o, Müslümanlığı
kabul etmemiştir. Teyzesinin oğlu İbn Übey gibi Müslüman görünmek zorunda kalmamış, akrabası İbn Übey gibi davranmamıştır.454 Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Medine’ye hicretinden kısa bir süre sonra kabilesi
Evs’ten yanına aldığı on beş veya elli kişi ile birlikte Mekke’ye kaçmıştır.455
Hz. Peygamber’in gelişiyle birlikte Medine içerisinde siyasî beklentilerini
kaybeden İbn Übey, Ebû Âmir’in de dışarıdan desteğini olarak nifak hareketini başlatmıştır.456 Ebû Âmir, Kureyş’in gücünün Hz. Peygamber’i ve davetini yok etmeye yeteceği ümidiyle başta onu pek önemsememiştir. Ancak
Kureyş’in Bedir’de yenilgiye uğradığını gördüğünde artık daha fazla bu
hareketi görmezlikten gelememiştir. Bundan dolayı İslâm’a karşı her durumda nifak faaliyetini başlatmıştır. Sadece inkâr ve kabul etmemekle kal-

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/540; İbn Habîb, el-Muhabber, 322.
Vâkıdî, Meğâzî, 1/121.
454 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/584-586; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/540; Hamidullah, İslâm
Peygamberi, 1/578-579.
455 İbn İshâk, es-Sîre, 327; Vâkıdî, Meğâzî, 1/205-206; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/585-586;
Belâzürî, Ensâb, 1/281; Taberî, Tefsîr, 4/359.
456 Kurt, Nifak ve Münafık, 87.
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mamış ölümüne kadar Hz. Peygamber’in ve onun davetinin azılı düşmanı
haline gelmiştir.457
Ebû Âmir, Mekke’ye gitmeden önce Hz. Peygamber’in yanına gelip aralarında şu konuşma geçmiştir:
Ebû Âmir, “Senin bu getirdiğin din nedir?” dedi. Hz. Peygamber: “Ben
İbrâhim’in hanif dinini getirdim” dedi. Ebû Âmir: “Ben zaten o din üzerindeyim” dedi. Hz. Peygamber: “Sen onun üzerinde değilsin” dedi. Ebû Âmir:
“Hayır Ey Muhammed, sen hanif dinine ondan olmayan şeyler kattın” dedi.
Hz. Peygamber: “Ben öyle bir şey yapmadım onu berrak saf ve tertemiz bir
şekilde getirdim” dedi. Ebû Âmir: “Bu işi sen öyle yaptın diye imalı bir şekilde Hz. Peygamber’i kastederek yalancıyı Allah kovulmuş olarak gurbette
tek başına öldürsün” dedi. Hz. Peygamber: “Evet, kim yalan söylüyorsa Allah Teâlâ onu öyle yapsın.” dedi ve kısa bir süre sonra Mekke’ye gitti.458
Münafıkların başı Abdullah b. Übey b. Selûl, zâhiren iman edip Medine’de kalıp münafıklığını gizlerken,459 Ebû Âmir münafıklığını ve düşmanlığını devam ettirebilmek için Mekke’ye kaçmış, Mekkeli müşriklerle Hz.
Peygamber’e karşı iş birliği içerisine girmiş ve dışarıdan nifak faaliyetlerinde
bulunmuştur.460 Medine içinde kalan İbn Übey ve münafıklar, Medine dı-

Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, 2/253.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/585-586.
459 İbn Abdilber, el-İstîâb, 1/330; İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 1/543.
460 Sezikli, Nifak Hareketleri, 34; Ayrıca Sezikli, Ebû Âmir’in Hz. Peygamber’e karşı başlattığı
muhalefetin, Medine dışından sürdürmeyi tercih etmesinin sebeplerinin şu üç noktada açıklamaktadır: “1. Medine içindeki muhalefet görevini, halasının oğlu İbn Übey b. Selûl’e bırakması, 2. Hz. Peygamber’in, terk edip geldiği yer olan Mekke’ye gidip Kureyş müşrikleriyle
ittifaka girmek ve hazır müşrik gücünden istifade etmek istemesi, 3. Müşrik ve Yahudilerle iş
birliği içine giren münafıklar, Hz. Peygamber’in Medine’den sürülmesinin sağlayamazlarsa
Ebû Âmir’in dışarıdan Hıristiyanlar ile kolayca diyaloğa ve ittifaka girebilmesi hedefine ulaşabilmesi için en son imkânını kullanması.” Bk. Sezikli, Nifak Hareketleri, 157. Dördüncü olarak Bedir Gazvesi galibiyeti ile birlikte Müslümanların nüfuzunun artması sonucu artık Medine’de kalamayacağına ve kabilesinin onları yenemeyeceğine inanması, dışarıdan daha fazla
güç ve kuvvetle Medine’ye döneceğine dair inancı, böylelikle bu süreci dışarıdan daha rahat
ve kolay bir şekilde yöneteceğine inanması olarak açıklayabiliriz.
457
458
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şında da Ebû Âmir, nifak açısından özellikle gazve sıralarında birçok tehlike
oluşturarak Hz. Peygamber’i ve Müslümanları zor durumda bırakmışlardır.461 Ebû Âmir, Mekke’ye gidince oradaki müşrikleri ve Arap kabilelerini
Hz. Peygamber’e karşı kışkırtmaya başlamıştır. Uhud Savaşı için yapılan
hazırlıklara katılmış, bizzat bu savaşa iştirak etmiş ve Mekke müşrikleriyle
birlikte Müslümanlara karşı savaşmıştır.462 Hatta Uhud Savaşı’nın meydana
gelmesine sebep olan kişilerden birisi de bizzat kendisidir. Bu savaşın sorumlusu ve baş aktörü durumundadır. Sadece Uhud Savaşı değil, Hendek
Savaşı’nda da Medine’yi işgal etmeye gelen orduların teşkilatlandırılmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca Huneyn Savaşı’na kadar meydana gelen
bütün savaşlarda İslâm’a karşı müşriklere destek sağlamada aktif olarak
faaliyette ve destekte bulunmuştur.463
Ebû Âmir’in Hz. Peygamber’e karşı ilk ciddi mücadelesini Uhud Savaşı’nda görmekteyiz. Öyle ki bu savaşta, Müslümanlar için, üzerleri gizlenmiş
çukurları o açtırmıştır. Hz. Peygamber’in onun kazdırdığı bu çukurlardan
birisine düştüğü ve yaralandığı rivayet edilmiştir.464
Ebû Âmir, Medine’den ayrılmasına rağmen münafıklarla irtibatını hiçbir
zaman koparmamıştır. Onun, Hıristiyan bir rahip olduğu halde, hicretten
itibaren hem ferdî hem de sosyal açıdan nifak hareketleriyle irtibatlı olduğu
görülmektedir.465 Ebû Âmir, Mekke’ye gitmeden önce de Mekke’de bulunan
müşriklerle Hz. Peygamber’e karşı iş birliği yapmıştır. Yahudi kabilesi olan
Benî Nadîr Hayber’e yerleşince, on-on beş kişilik bir grupla Mekke’ye gidip
Kureyş ve onlarla iş birliği yapanları Hz. Peygamber’e karşı savaşmak için
kışkırtmışlardır. Benî Nadîr’in savaş davetini Mekke’de bulunan Ebû Âmir
de kabul etmiştir. O ve yanındakiler Kureyş’e: “Muhammed’in kökünü ka-

Sezikli, Nifak Hareketleri, 160.
Vâkıdî, Meğâzî, 1/205-206; Taberî, Tefsîr, 4/359.
463 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, 2/253.
464 Vâkıdî, Meğâzî, 1/244; Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/238.
465 Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 38-39.
461
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zıyıncaya dek sizinle birlikteyiz” diye yemin etmişler her durumda onlara
destek olacaklarına dair söz vermişlerdir.466
Ebû Âmir Mekke’ye gidince de boş durmamış amacına ulaşabilmek için
var gücüyle müşrikleri Hz. Peygamber’e karşı savaşmak üzere her seferinde
kışkırtmıştır. Kureyş’e: “Eğer Muhammed’le karşılaşıldığı zaman bir savaş
meydana geldiğinde, ben kavmimle karşılaşırsam hiç kimse, iki kişi bile bana karşı çıkmaz” diye vaat etmiş, Kureyş’i ümitlendirmiştir. Uhud Savaşı
sırasında, iki taraf birbirleriyle karşılaşınca ilk harekete geçen Ebû Âmir olmuştur. Kavmi ile karşılaşınca, kabilesi içerisindeki eski itibarına güvenerek
şöyle demiştir: “Ey Evs topluluğu ben Ebû Âmir’im” diye seslenmiş, onlar
da: “Ey fâsık, Allah sana nimet yüzü göstermesin” diye karşılık vermişlerdir.
Bunun üzerine Ebû Âmir, onlara “Gerçekten kavmim benden sonra bozulmuş” diye cevap vermiş ve kızgın bir şekilde savaşıp onları taşa tutmuştur.467
Uhud Savaşı sırasında, Ebû Âmir’in oğlu Hanzala, el-Esved b. Şu‘ûb tarafından şehit edilmiştir. Ebû Âmir, Uhud Savaşı sonrasında Ebû Süfyan ile
cesetleri gezerken oğlunun cesedini görmüş ve önünde durmuştur. Ebû Süfyan, “Bu kimdir?” diye sorunca Ebû Âmir, “Bütün bu cesetlerin içinde bana
en ağır geleni budur. Bu oğlum Hanzala’dır, demiştir.”468 Ebû Âmir oğlunun
cenazesinin başında durmuş oğlunun cenazesiyle birlikte cesetleri parçalanan Hz. Hamza ve Hz. Abdullah b. Cahş’ın da cenazesini görmüş ve Hz.
Peygamber’i kastederek şöyle demiştir: “Bu adamdan uzak durmanı söyler
ve böylesi ölümden seni sakındırırdım. Vallahi sen iyi huylu, anne ve babana karşı iyi davranan biriydin. Kavminin ileri gelenleriyle birlikte öldün.
Şayet Hamza ve diğerleri gibi Muhammed’in arkadaşları iyilikle ödüllendirilirlerse Allah seni de iyilikle ödüllendirsin. Ey Kureyş topluluğu! Her ne
kadar bana ve size muhalefet etmiş olsa da Hanzala’nın cesedine zarar ver-

Vâkıdî, Meğâzî, 2/441.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/67; Belâzürî, Ensâb, 1/320; Taberî, Tefsîr, 4/388.
468 Vâkıdî, Meğâzî, 1/237.
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meyin.” demiş bu sözü dolayısıyla kimse Hanzala’nın cesedine zarar vermemiş yani müsle yapmamıştır.469
Hamidullah, bu rivayetten Ebû Âmir’in, oğlu Hanzala’dan dolayı övgüye layık ve muteber karakterli bir adam olduğunu kabul etmek gerektiğini
belirtmektedir. O bunu “Eğer çocukların iyi davranışı iyi bir terbiyenin sonucu ve iyi terbiye, iyi karakterli anne babalar tarafından verilebiliyorsa,
Ebû Âmir’in, övgüye lâyık ve muteber karakterli bir adam olduğunu farz
etmek gerekecektir. O her halükarda entelektüel merak sahibiydi” sözleriyle
açıklamaktadır.470 Ancak onun iyi bir insan veya övgüye layık olmasını farz
etsek dahi, bu iyiliği kıskançlığının ve nefretinin önüne geçememiş, her fırsatta Hz. Peygamber’e karşı çıkmış, onu Medine’den çıkarmak için ölümüne
kadar çeşitli hile ve entrikalara başvurmuştur.
Hamidullah, Ebû Âmir’in Hz. Peygamber’e muhalefetinin sebebini,
kendisinin peygamber olarak taslama niyetinin gerçekleşememesine, bu
niyetinin gerçekleşememesinin neticesi olarak onu kıskanıp muhalefet etmesine bağlamaktadır:
Gerçekten o putperest bir ailede dünyaya gelmesine rağmen, Ehl-i Kitap’la sohbete girişmek için onlarla buluşuyor ve kendini Hıristiyan keşişleri
tarafından cezp edilmiş görüyordu. Bunun için onlarla buluşmak gerekçesiyle Suriye ve Filistin’e birçok seyahatlerde bulundu. O bu kadar dinî temayüle sahip olmasına rağmen Hz. Muhammed (sas) ile anlaşamamış olması
ve aynı zamanda bir Hıristiyan Rahibi olmasıyla beraber, kılıcını çekmekten,
ölümüne kadar bu muhalefetine ara vermeden kanlı çarpışmalara bil fiil
iştirak etmekten tereddüt etmemiştir.471
Ebû Âmir, Hz. Peygamber tebliğ görevine başlayıp başarıya ulaştığı zaman onu kıskanıp muhalefetine başlamıştır. Hz. Peygamber Mekke’yi fethe-

Belâzürî, Ensâb, 1/329-330.
Hamidullah, “Hz. Peygamber’in Büyük Düşmanlarının Psikolojisi”, 215.
471 Hamidullah, “ Hz. Peygamber’in Büyük Düşmanlarının Psikolojisi”, 215-216.
469
470
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dince Taif’e kaçmış, Taif halkı İslâmı kabul edip Müslüman olunca da Şam’a
gitmiştir. Hz. Peygamber’in duası doğrultusunda Kınnesrîn’de sürgün bir
şekilde, garip ve tek başına ölmüştür.472 Ebû Âmir’in, Şam’da öldüğü yılın
hicrî dokuz veya on olduğu söylenmiştir.473 Ebû Âmir ölünce onun mirasına
vâris olma konusunda Hz. Peygamber’i kıskanıp Ebû Âmir’le birlikte Şam’a
giden Kinâne b. Abdüyâleyl es-Sekâfî ile Şam’da bulunan ve Müslüman
olan474 Alkâme b. Ulâse ihtilafa düşüp davalık olmuşlardır. Bu ihtilaf sonrası
Bizans İmparatoru’nun huzurunda, Ebû Âmir’in mirasının Kinâne b. Abdüyâleyl’e verilmesine dair hüküm Bizans’ın Dımeşk yetkilisi bir hâkim
tarafından verilmiştir.475
Ebû Âmir, Hz. Peygamber’in Medine’ye gelmesiyle kabile reisliğini ve
kabile içindeki gücünü, taraftarlarını kaybetmesi ve bu yüzden İslâm’a
düşman olması hasebiyle Medine’den ayrıldıktan sonra Hz. Peygamber’i ve
Müslümanları Medine’den uzaklaştırmak için türlü yola başvurmuştur. Bu
hırs ve kıskançlık o kadar ileri bir seviyeye ulaşmıştır ki, Uhud Savaşı’ndan
ölümüne kadar bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu hedefi doğrultusunda
birçok savaşta Hz. Peygamber’e karşı savaşmış, türlü yollara ve hilelere başvurmuştur. Onun bu bitmez tükenmez hırsı ve kini son safhasına ulaşmış,
Hz. Peygamber’i ve Müslümanları Medine’den çıkarabilmek için son kozunu kullanmak üzere destek istemek amacıyla Şam’a Bizans Kralı Hirakl’e
kadar gitmiştir. Ancak amacını hiçbir zaman ve hiçbir şekilde gerçekleştiremeden ölmüştür.476

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/586; Belâzürî, Ensâb, 1/320; Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr,
2/196.
473 İbn Abdilber, el-İstîâb, 1/381.
474 Alkâme’nin müşrik olduğu, Ebû Âmir’in Şam’a geldiğinde Müslüman olduğu ve Hz. Peygamber’e gelip biat ettiği de söylenmiştir. Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/281.
475 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/586; Belâzürî, Ensâb, 1/281-282; Taberî, Târîh, 3/140; İbn
Hibbân, Sîretü’n-Nebeviyye, 1/392.
476 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/586; Belâzürî, Ensâb, 1/320.
472
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Ebû Âmir ile münafıkların bu mescitte örgütlenme girişimlerinin doğrudan bir ilişkisi vardır. Ebû Âmir’in Medine’den ayrılmadan önce Kubâ’da
bulunan münafıkları örgütlediği ve Şam’a gittiği sırada da onlarla sıkı bir
iletişim halinde olduğu anlaşılmaktadır. Ebû Âmir Şam’da bulunduğu sırada Kubâ da örgütlediği münafıklara mektup yazarak kendilerine güvenli ve
şüphe duyulmayacak bir yer yapmaları için teşvik etmiştir. Orada bulunan
münafıkların da bu merkez için mescit inşa ediyoruz bahanesiyle böyle bir
binayı yaptıkları anlaşılmaktadır.477
Münafıkların bu mescidi Ebû Âmir’e danışarak ve ondan aldıkları emir
doğrultusunda inşa ettikleri kesindir. Ebû Âmir, Suriye’ye gitmeden önce
Kubâ’lı münafıklara işlerini rahat bir şekilde görüşecekleri bir merkez yapmalarını ve bu merkezde silah ve mühimmat toplanılması için haber yollamıştı. Kendisinin de Bizans Kralı’na gidip oradan asker getireceğini, Muhammed ve Ashâbını Medine’den çıkaracağını haber vermişti. Ebû Âmir
mektubun devamında münafıkları ümitledirecek ve onları ikna edecek son
sözlerini de söylemişti. Bizans Kralı ile görüştüğünü Medine’deki münafıkların destek olmaları durumunda onları Medine’yi kuşatmaya ikna edebileceğini haber vermişti.478 Bu mektup doğrultusunda Kubâ’da bulunan münafıklar harekete geçerek görünürde bir mescit inşa etmişlerdir. Ebû Âmir’in
son olarak Şam’ı tercih etmesinin sebebi, Rum Kralından Hz. Peygamber’e
karşı yardım istemesidir. Amacı, Rum Kralı Hirakl’e giderek, güç ve kuvvet
toplayıp Medine’ye dönmek, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları Medine’den
çıkarmaktır. Hirakl ona yardım edeceğine dair ümit vermiştir. Bir süre Hirakl’ın yanında kalmış ve bu kaldığı sırada Kubâ’da bulunan münafıklara
mektup yazmıştır.479

Bk. Semhûdî, Hulâsatü’l-Vefâ, 2/283.
Algül, “Mescid-i Dırâr”, 29/272.
479 İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3653.
477
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Ebû Âmir, bu hareketiyle Şam’a giderek dışarıdan yaptığı muhalefetle
Hıristiyanları Hz. Peygamber’e karşı ayaklandırmaya çalışmıştır.480 Görüldüğü gibi, Ebû Âmir Şam’a gittiği sırada İbn Übey’le ve Kubâ’da bulunan
münafıklarla sürekli iletişim halinde olmuş ve onlarla diyaloğu hiçbir zaman
kesmemiştir. Ayrıca Medine’deki nifak olaylarını sürekli takip etmiştir.481
Şam’da bulunduğu sırada Medine’de bulunan ve kendi taraftarı olan münafıklara mektup yazarak, yakında büyük bir güçle Medine’ye geleceğini, Hz.
Peygamber’i ve ashâbını Medine’den çıkaracağını vaat etmiş, kendisi için
güçlerinin ve kuvvetlerinin yettiği kadar silah toplayıp bir karargâh ve gözetleme yeri yapmalarını istemiştir. Kendisinin Şam’dan dönünce Kubâ
Mescidi’ne gelemeyeceğini, eğer gelirse Muhammed’in ashabı tarafından
dikkat çekeceğini482 bildiren mektubu yazması sonrasında münafıklar Kubâ
Mescidi’nin yakınında mescit görünümünde bir merkez yapmışlardır.483
Münafıkların inşa etmiş oldukları Mescid-i Dırâr’ın, onların birinci nifak
merkezini484 oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu birinci nifak merkezinin dışarıdan en önemli destekçisi ve gizli baş aktörü ise Ebû Âmir’dir. Medine içerisindeki yöneticisi ve sorumlusu ise İbn Übey’dir. Ebû Âmir’in beklentisi ve
hedefi, Hz. Peygamber’in çok sıkıştırıldığı takdirde, Mekke’yi terk ettiği gibi
yakın gelecekte yine bir gün, Medine’yi terk edeceği beklentisinin olduğu

Sezikli, Nifak Hareketleri, 159.
Sezikli, Nifak Hareketleri, 162.
482 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046.
483 Abdürrezzâk, Tefsîr, 2/165; Belâzürî, Ensâb, 1/283; Taberî, Tefsîr, 4/359; Vâhidî, Esbâbu’nNüzûl, 264; İbn Kesîr, el-Bidâye, 5/93; Derveze, Hz. Muhammed’in Hayatı, 797; Sezikli, Nifak
Hareketleri, 72. Tevbe sûresi 107. ayette geçen  ارصاداkelimesinin beklemek ve hazırlanmak,
hazırlık yapmak şeklinde iki anlama geldiği ifade edilmiştir. Bk. Ebû Mansûr, Tehzîbu’l-Luga,
12/97; Mâverdî, Tefsîr, 2/401; İbn Manzûr, Lisân, 3/177, Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 8/99. Bu anlamda bakılırsa kelime Ebû Âmir’in beklenilmesi ya da Ebû Âmir’in Şam’dan dönmesi için orada
hazırlık yapılması anlamına gelmektedir. Ancak kelimeye daha çok Ebû Âmir için orada
beklenileceği anlamı verilmektedir. Bk. Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 8/99.
484 Sezikli, Münafıkların diğer iki önemli nifak merkezlerinin, İbn Übey’in evi ve Yahudi kaleleri
olduğunu söylemektedir. Özellikle İbn Übey’in evinin Medine’de ileride zuhur edecek olan
nifak için Mescid-i Dırâr’dan sonra ikinci gizli merkez durumunda olduğunu belirtmektedir.
Bk. Sezikli, Nifak Hareketleri, 38.
480
481
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söylenmiştir.485 Ebû Âmir’in emri doğrultusunda inşa etmiş oldukları bu
yeni bina münafıklara, bu planlarını kesintisiz olarak hazırlayabilecekleri
uygun bir toplanma yeri sağlayacaktı.486
Ebû Âmir ve emri altındaki münafıklar, Mescid-i Dırâr ile Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı son kozlarını ve planlarını kullanmışlardır.
Münafıkların Mescid-i Dırâr’ı inşa ederek Tebük Gazvesi öncesi gündeme
getirmeleri, Hz. Peygamber hayatta iken, münafıkların bu gizli nifak faaliyeti ile Medine iç politikasındaki son kriz olarak kabul edilir.487 Bu durum,
mescidin imhasıyla birlikte, münafıkların birçoğunun tövbe etmesiyle beraber, Hz. Peygamber hayatta iken başka nifak hareketinde bulunamamalarında açıkça görülmektedir.
Münafıkların, nifakları için mescit tercih etmeleri manidardır. Çünkü
Münafıklar Ebû Âmir’in mektubu sonrası harekete geçip dikkat çekmeyecekleri bir mekâna ihtiyaçları bulunuyordu. Ebû Âmir’den gelen mektup
sonrası, mescidi inşa edenler arasında bulunan Vedîa b. Sâbit, bu mekânın
nasıl yapılacağı konusunda bir öneride bulunmuştur. Buna göre bir mescit
inşa edip cemaate devam etmeyi kolaylaştırdıkları izlenimi uyandıracaklar,
böylece hem Mescid-i Nebevî hem de Mescid-i Kubâ cemaati arasında bir
ayrılık çıkarmış olacaklardı. Sonunda Ebû Âmir ile gizlice görüşebilecekleri
bir mekâna kavuşmuş olacaklardı. Vedîa’nın teklifinin kabul edilmesinin
ardından münafıklar hemen harekete geçerek Kubâ’da bir mescit yapmışlardır.488 Ayrıca o dönemde hukûkî konular ve hükûmet işleri, mescitte veya
Hz. Peygamber ya da sahâbîlerin evlerinde görüşülmekteydi.489 Ancak bu-

Osman Zümrüt, “İslâm Tarihinde ‘Zararlı Mescid’ (Mescid-i Dırâr) Olayı ve Günümüze
Anımsattıkları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (2004), 13.
486 Watt, Hz. Muhammed Medine’de, 226.
487 Watt, Hz. Muhammed Medine’de, 227.
488 Algül, “Mescid-i Dırâr”, 29/272. Bu kişinin yani Vedia b. Sâbit’in, Vadia b. Âmir olduğu da
söylenir.
489 Corcî b. Habîb Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, çev. Nejdet Gök (İstanbul: İletişim Yayınları,
2012), 1/149.
485
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rada Mescid-i Nebevî’nin inşasından sonra tüm bu faaliyetlerin ağırlıklı olarak bu mescitte yapıldığını söylemeliyiz.490
Münafıklar Hz. Peygamber’in mescidini, devletleşme merhalesinin gerçekleştirildiği çok önemli bir vasıta, devlet işlerinin yürütüldüğü önemli bir
merkez491 olarak kullanmasını model edinmişlerdir. Böylece onlar bu binayı
Hz. Peygamber mescidini nasıl bir hareket merkezi492 olarak kullandıysa
onlar da aynı amaçla kullanıp bu merkezin etkisiyle kısa bir süre içerisinde
taraftar toplayıp sonunda hedeflerine ulaşmayı amaçlamışlardır. Bu yapı
sayesinde onlar taraftarlarını bir araya getirmeyi amaçlayıp, güç ve kuvvet
oluşturup amaçlarına daha hızlı ulaşmayı hedeflemişlerdir.
Onların sadece kendi taraftarlarının gireceği ve nifaklarını kolay bir şekilde gerçekleştirecekleri için mescidin bu fonksiyonunu kullanmak istemişlerdir. Ayrıca Hz. Peygamber dönemi Medine’sinde çok yönlü fonksiyonu
bulunan mescidin münafıklar tarafından nifaklarına alet edilmesi, mescidin
öneminin, birleştirici gücünün ve fonksiyonlarının münafıklar tarafından
çok iyi biliniyor olmasından kaynaklanmaktadır. Onlar nifakları için Müslümanlar tarafından kutsal ve dokunulmaz bir mabet olarak kabul edilen
mescidi kullanılarak üzerlerindeki bütün şüphe ve tereddütlerin ortadan
kalkacağı inancıdadırlar. Bundan dolayı onlar nifak merkezleri için bir mescit adını kullanmayı tercih etmişlerdir.

B. Mescid-i Dırâr’ı İnşa Edenler
Mescid-i Dırâr, Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte Kubâ’da inşa edilen
mescit sonrası Ensar’dan Benî Ğanm kabilesinden olan Amr b. Avf oğulları-

Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, 2/253; Sezikli, Nifak Hareketleri, 163.
Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Davet Metodu (İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2017), 141.
492 Mustafa Ağırman, Hz. Muhammed (sas) Devrinde Mescid ve Fonksiyonları (İstanbul: Ravza
Yayınları, 2010), 183.
490
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nın münafıkları tarafından Ebû Âmir’den gelen mektup sonrası inşa edilmiştir.
Kaynaklarımızda Mescid-i Dırâr’ı inşa edenlerin on iki kişi, on beş ya da
birkaç isimden oluştuğuna dair farklı rivayetler yer almaktadır. Vâhidî bu
konuda şöyle demektedir: “İbn Abbâs, Mücâhid, Katâde ve bütün müfessirler Mescid-i Dırâr’ı yapanların on iki münafık olduğunu, bunların kendisiyle
Kubâ Mescidi’ne zarar verecekleri bir mescit yaptıklarını söylemişlerdir.”493
Ancak kaynaklarda zikredilen on iki isim veya on beş isim arasında da farklılıklar bulunmaktadır.
Mukâtil b. Süleymân, Mescid-i Dırâr’a konu olan Tevbe sûresi 9/107.
ayetinin tefsirinde ayetin Ensar’dan Amr b. Avf oğullarından olan on iki
münafık hakkında nazil olduğunu ifade etmiş ancak yedi isim vermiştir.
Mukâtil’in zikrettiği isimler şunlardır: “Harah b. Haşef, Hârise b. Amr ve
oğlu Zeyd b. Hârise, Nufeyl b. el-Hâris, Vedîa b. Sâbit, Hizâm b. Hâlid ve
Mücemmi‘ b. Hârise’dir”494
İbn Hişâm, İbn İshâk’tan Mescid-i Dırâr’ı inşa edenlerin on iki kişi olduklarını rivayet etmektedir. Bunlar: Hizâm b. Hâlid, Amr b. Avf oğullarından olan bu kişinin evinden Şikâk Mescidi’ne çıkılırdı. Ümeyye b. Zeyd
oğullarından Sa‘lebe b. Hâtıb, Dubey’a b. Zeyd oğullarından Muattib b. Kuşeyr ve Ebû Habîbe b. el-Ez‘ar, Amr b. Avf oğullarından Sehl b. Huneyf’in
kardeşi Abbâd b. Huneyf, Câriye b. Âmir ve onun iki oğlu Mücemmi‘ b.
Câriye ile Zeyd b. Câriye, Dubey’a oğullarından Nebtel b. el-Hâris, Dubey’a
oğullarıdan Bahzec, Dubey’a oğullarıdan Bicâd b. Osmân ve Ümeyye b.
Zeyd oğullarından, Ebû Lübâbe b. Abdülmünzir aşiretinden Vedîa b.
Sâbit’tir.495
Vâkıdî, mescidi inşa edenlerin on beş kişi olduklarını söylemekte ancak

Râzî, Tefsîr, 12/180.
Bk. Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 2/195.
495 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530.
493
494
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on iki isim vermektedir. Bunlar: Câriye b. Âmir b. el-Attâf –ki bu zata
“Himârü’d-Dâr” denirdi–, onun üç oğlu Mücemmi‘ b. Câriye, –mücemmi‘
onların imamıydı–, diğer oğlu Zeyd b. Câriye, –ki kendisi Mescid-i
Dırâr’dan çıkmayı reddedip kalçası yanan kişidir– ve diğer oğlu Yezîd b.
Câriye, Vedîa b. Sâbit, Hizâm b. Hâlid, ki bu mescidi yapma planı onun
evinden çıkmıştır. Abdullah b. Nebtel, Bicâd b. Osmân, Ebû Habîbe b. elEz‘ar, Muattib b. Kuşeyr, Abbâd b. Huneyf ve Sa‘lebe b. Hâtib’dir.
Vâkıdî’nin bahsettiği isimler arasında İbn Hişam’ın zikretmiş olduğu Nebtel
b. el-Hâris ile Bahzec yoktur. Ayrıca Vâkıdî, İbn Hişâm’ın zikrettiği kimselerden ayrı olarak Câriye’nin bir başka oğlu Yezîd ile birlikte Abdullah b.
Nebtel’in isimlerini zikretmiştir.496 Taberî ise mescidi inşa edenlerin on iki
kişi olduğunu söylemekte ve mescidi inşa edenlerin isimleri olarak İbn
İshâk’ın verdikleri isimlerin aynısını zikretmektedir.497
Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında adı geçen ve bu yüzden münafık
olarak anılan bazı isimlerin aynı zamanda sahâbeden olduğu veya kendilerinden hadis rivayetinin bulunduğu görülmektedir. Bu durum bize bazılarının bilmeyerek nifak olaylarında ve mescidin inşasında münafıklara uyduğu, bazılarının ise sonradan tövbe ettiklerini göstermektedir. İsmi münafıklarla anılan kişilerin bilmeden münafıklarla arkadaşlık kurduğu ve aynı mahallede oturdukları için ister istemez birçoğunun münafık damgasına maruz
kaldıkları anlaşılmaktadır.
Biz aşağıda Mescid-i Dırâr’ı inşa eden, İbn İshâk ve Vâkıdî’nin birlikte
zikrettiği on dört ismi ele alacağız. Ayrıca mescidin inşasında ismi zikredilen
on dört kişi hakkında bilgi verip mescitle ve münafıklarla olan ilişkilerini ele
alıp değerlendireceğiz.

496
497

Bk. Vâkidî, Meğâzî, 3/1047; Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 96.
Taberî, Tefsîr, 4/360; Taberî, Târîh, 3/110-111.
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1. Hizâm b. Hâlid
Hizâm b. Hâlid’in ismi, Evs’li münafıklar ve Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında zikredilmektedir.498 Ubeyd b. Zeyd b. Mâlik oğullarındandır.499
Mescid-i Dırâr’ın inşası için kendi evinin arsasından yer vermiştir.500 Künyesi Ebû Vedîa’dır.501 Hansâ b. Hizâm isimli bir kızı vardır.502 Ebû Ömer ve İbn
Mende Evsli olan Hizâm b. Hâlid’in, Hizâm b. Vedîa el-Ensâri ile aynı kişi
olabileceği söylemişlerdir.503
Hizâm b. Hâlid’in ismi hemen hemen bütün kaynaklarda münafıklar
arasında zikredilmiştir. Onun Mescid-i Dırâr ile çok yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Münafıklar böyle bir mescidin yapımı için onun evinde toplanıp
karar almışlardır.504 Bu görüşme sonrasında Hizâm b. Hâlid, Kubâ’daki
kendi evinin arsasının bir kısmını Mescid-i Dırâr’a tahsis etmiştir.505 Böylece
Mescid-i Dırâr Kubâ’da, Hizâm b. Hâlid’in evinin hemen yanı başında inşa
edilmiştir. Hatta onun evi mescide bitişiktir ve evinden mescide çıkılmaktadır.506 Mescidin hemen bitişiğinde ayrıca Vedîa b. Sâbit ile Ebû Âmir’in de
evleri bulunmaktadır.507 Hizâm, mescidin inşası bitince Hz. Peygamber’e
gelen ve onu namaz kılması için oraya davet eden beş kişilik grubun içerisinde de yer almıştır.508 Aynı zamanda Hizâm, Evsli münafıklardan olup

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Belâzürî, Ensâb, 1/277.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523.
500 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523; İbn Habîb, el-Muhabber, 321; Taberî, Tefsîr, 4/360. Bu
mescit için yer veren diğer isimlerin ise, Zeyd’in iki oğlu Bişr ve Râfi olduğu belirtilmiştir. İbn
Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523; Belâzürî, Ensâb, 1/277. Ancak bunu oğlu Vedîa’nın yaptığı da söylenmiştir. Bk. İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
501 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 1/602.
502 İbn Hibbân, Kitâbü’s-Sikât, 3/114.
503 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 1/602.
504 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523.
505 İbn Kesîr, el-Bidâye, 3/354.
506 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, 202-203; Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 264-265;
Aynî, Umdetü’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dâru İhyâ‘u’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 20/129;
Mâverdî, Tefsîr, 2/400.
507 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1043.
508 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1045.
498
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Yahudiler’e katılanlar arasındadır.509
Yukarıdaki rivayetlerden onun bizzat mescidin kurulmasında öncülük
ettiği anlaşılmaktadır. Kaynakların çoğunda ismi münafıklardan anılması da
bu durumu doğrular niteliktedir. Hizam’ın mescidin imhası sonrası nasıl bir
konumda olduğuna dair kaynaklarda net bir bilgi bulunmamaktadır.

2. Sa‘lebe b. Hâtib
Sa‘lebe b. Hâtib, Medine’li olup Ümeyye b. Zeyd oğullarındandır.510
Künyesi, Sa‘lebe b. Hâtib b. Amr b. Ubeyd b. Ümeyye b. Zeyd’dir. Annesi
Ümâme bint Sâmit b. Hâlid b. Atiyye b. Havf b. Habîb b. Amr b. Avf’tır.
Sa’lebe’nin Ubeydullah, Abdullah ve Umeyr adında üç çocuğu vardır. Bu
çocukların anneleri Vâkıf oğullarındandır. Sa‘lebe’nin nesli devam etmiştir.511 Sahâbeden Hâris b. Hâtib’in kardeşidir. Hz. Osman’ın hilafeti sırasında
vefat etmiştir.512 Ümeyye b. Zeyd oğullarından olan Sa‘lebe b. Hâtib, Mescid-i Dırâr’ı inşa eden Evs’li münafıklar arasında zikredilmektedir.513
Hz. Peygamber’in Tebük’e gitmek üzere hazırlandığı bir sırada
Sa‘lebe’nin, Mescid-i Dırâr’ı inşasında bizzat çalıştığını bildiren rivayetler
vardır. Mescidin oluklarını yapanlar arasındadır.514 Vâkıdî, Sa‘lebe b. Hâtib’i
Hz. Peygamber’le birlikte Tebük Seferine katılan münafıklar arasıda zikretmiştir. Tebük Gazvesi hazırlıkları sırasında ve yol boyunca Hz. Peygamber’i
ve Müslümanları sözleriyle alaya almış, onları düşmanları karşısında küçük
düşürmeye çalışmıştır. Tebük Gazvesi sırasında yolda içlerinde Sa‘lebe’nin
de bulunduğu münafık grup “Siz Rumlarla savaşmayı diğerleriyle savaşmak gibi mi sanıyorsunuz. Vallahi yarın sizi iplerle bağlanmış bir şekilde

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530.
511 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/460; İbn Abdilber, el-İstîâb, 1/209; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 1/283.
512 İbn Hibbân, Kitâbü’s-Sikât, 3/46; Ebû Nuaym el-İsfahâni, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 1/494.
513 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; İbn Habîb, el-Muhabber, 321;
Taberî, Târîh, 3/110-111.
514 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
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510

~ 108 ~

− Mescid-i Dırâr −

görüyor gibiyim” diyerek yol boyunca Müslümanların psikolojilerini ve
morallerini bozacak konuşmalar yapmıştır.515
Sa’lebe, Tebük Gazvesi sonrasında Hz. Peygamber’in ganimetleri taksimi sırasında “Muhammed ganimeti istediklerine veriyor” demiş ve ganimet
taksiminden hoşlanmamıştır. Önceki ganimetlerin taksiminde kendisine pay
verilince bundan memnun olduğu, ancak bu sefer sonunda ganimet taksiminde kendisine herhangi bir şey verilmeyince böyle sözler söylediği aktarılmıştır. Bunun üzerine şu ayetler onun hakkında nazil olmuştur: “Onlardan
sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen öfkelenirler. Hâlbuki Allah ve
Resulü’nün verdiğine razı olup, ‘Bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lutuf ve
kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah’tan umarız’ deselerdi daha iyi
olurdu.”516
Sa‘lebe hakkında sadaka konusunda başka ayetlerin indiği de rivayet
edilmektedir. Sa‘lebe fakir olup sadaka verecek herhangi bir malı yoktur.
Allah’ın ve Hz. Peygamber’in sadaka verin emri sonrası “Eğer Allah lütuf ve
keremiyle bize verirse, mutlaka bizde sadaka vereceğiz ve elbette iyilerden
olacağız” diye söz vermiştir. Ancak Allah ona mal verip sadaka verecek hale
geldiğinde, bu işten geri kalmış ve sadaka vermeye yanaşmamıştır. Bunun
üzerine şu ayetler onun hakkında indirilmiştir: “Onların içinde öyleleri var ki,
‘Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi
kimselerden oluruz’ diye Allah’a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lutuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler, zaten yan çizip
duruyorlardı.”517
Tüm bu rivayetlere rağmen Sa‘lebe b. Hâtib’in münafık olup olmadığı
tartışmalıdır. Onun ismi Mescid-i Dırâr’ı inşa eden münafıklar arasında zik-

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1003.
et-Tevbe 9/58-59; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1065.
517 et-Tevbe 9/75-76. Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 3/1068-1069; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/551;
İbn Habîb, el-Muhabber, 321; Belâzürî, Ensâb, 1/276; Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 258.
515
516

~ 109 ~

− Yusuf Çakıcı −

redilmekle birlikte münafıklardan olmadığı ve onun Bedir’e katılan sahâbe
arasında yer aldığı da ifade edilmiştir.518 İbn Hişâm, Sa‘lebe b. Hâtib’in kardeşi Hâris ile beraber Bedir’e katılan Ensar arasında yer aldığını, İbn İshâk’ın
da onu Bedir’e katılanlar arasında zikrettiğini ve bu yüzden onun münafık
olamayacağını söylemektedir.519 İbn Sa‘d ise Sa‘lebe’nin Bedir Gazvesi yanında Uhud Gazvesi’ne de katıldığını rivayet etmektedir. Aynı zamanda Hz.
Peygamber hicret sonrası kardeşleştirme sırasında Sa’lebe b. Hâtib ile
Huzâa’dan Benî Mahzûn’un müttefiki Muattib b. el-Hamrâ’yı kardeş yapmıştır.520 Buna rağmen İbn Habîb’in zikrettiği Evs’li otuz altı münafık arasında onun ismi de bulunmaktadır.521 İbn Hibbân da Sa’lebe’nin Bedir ehlinden olduğunu söylemektedir.522 İbn Şihâb ez-Zührî, onun Bedir’e katılanlar arasında yer aldığını rivayet eder.523 İbn Hazm da, Sa‘lebe b. Hâtib’in
Bedir’e katıldığını ve hakkında ayetlerin indiğine dair yer alan rivayetlerin
yanlış olduğunu ifade etmektedir. Onun Bedir’e katılmış olmasının, hakkında ayet inmesini geçersiz kılacağını söylemektedir. Böylece bu durumun
onun münafık olmasını da engellediğini belirtmektedir.524
Sa‘lebe’nin Bedir’e katıldığı hemen hemen bütün kaynaklarda geçmektedir. İbn İshâk ve Musâ b. Ukbe onu Bedir’e katılanlar arasında zikretmiştir.525 İbn Kelbî de onun Bedir’e bizzat katıldığını ve bu gazvede müşriklerden birini öldürdüğünü rivayet etmektedir.526 Tüm bu rivayetler Sa’lebe’nin
Bedir’e bizzat katıldığını göstermektedir. Bedir Gazvesi’nde bulunan kimse
hakkında ise nifâk ithamının doğru olmaması gerekir. Ayrıca Sa‘lebe’nin

İbn Abdilber, ed-Dürer, 243.
Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522, 688.
520 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/460; İbn Habîb, el-Muhabber, 67; İbn Abdilber, el-İstîâb, 1/209-210.
521 İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
522 İbn Hibbân, es-Sikât, 3/46.
523 Ebû Nuaym el-İsfahâni, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 2/767.
524 İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, 98.
525 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 1/283; İbn Kesîr, el-Bidâye, 3/353; İbn Hacer, el-İsâbe, 1/516.
526 İbn Hacer, el-İsâbe, 1/516.
518
519
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Bedir’de bulunduğuna dair rivayetlerin daha sıhhatli olmasından527 onun
münafık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu rivayetler bize, yukarıda da zikrettiğimiz üzere, bazı isimlerin farkında olmadan münafıklara uyduğu ve onların hilelerinden, nifaklarından haberdar olmadığını ancak bu yüzden isminin onlardan anılmasına sebep olduğunu göstermektedir. Sa‘lebe’nin de
bunlardan birisi olduğu görülmektedir. Onun münafık olmamasına rağmen,
isminin münafıklardan anılmasına, münafıkların son merhalede başvurdukları son derece gizli bir nifak hareketinde bulunmaları sebep olmuştur. Onların bu girişimini birçok insan fark edememiştir. Bu isimler arasında Sa‘lebe
de yerini almıştır. Böylece bu husus onun münafık olarak damgalanmasına
ve anılmasına sebep olmuştur.

3. Muattib b. Kuşeyr
Muattib b. Kuşeyr Ensar’dan olup Evs’li Ümeyye b. Zeyd oğullarındandır. Künyesi Muattib b. Kuşeyr b. Müleyl b. Zeyd b. el-Attâf b. Dubey’a’dır.
Vefatından sonra nesli kalmamıştır.528 Muattib b. Kuşeyr’in ismi Mescid-i
Dırâr’ı inşa eden münafıklar arasında zikredilmektedir.529 Vâkıdî, İbn
Übey’in içerisinde bulunduğu on kişilik münafık bir grubun içerisinde Muattib b. Kuşeyr’in ismini de zikretmiştir.530 Yine o, Muattib b. Kuşeyr’i Tebük
Gazvesi’ne katılanlar arasında da zikreder.531
Uhud Gazvesi’nde, Muattib b. Kuşeyr “Bu işte bize danışılmış olsaydı
biz burada öldürülmezdik” demiştir. Bunun üzerine onun hakkında şu ayetler indirilmiştir. “Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu
kendinden geçiren uyuklama hali verdi; bir grup da kendi canlarının derdine düş-

Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 46.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/688; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/463; Ebû Nuaym el-İsfahânî,
Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 5/2593.
529 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/110-111;
Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 264-265.
530 Vâkıdî, Meğâzî, 2/416.
531 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1039.
527
528
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müşler, Allah hakkında haksız yere Câhiliye düşüncelerine kapılarak, ‘Bu işten bize
ne?’ diyorlardı. De ki: ‘İşin tamamı Allah’a aittir.’ Sana açmadıklarını içlerinde
gizliyorlar: ‘Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik’ diyorlar. De
ki: Evlerinizde dahi olsaydınız, yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu, Allah’ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir."532
Hendek Gazvesi esnasında Medine’deki muhasara sırasında “Muhammed bize Kisra ve Kayser’in hazinelerini vaat ediyor, oysa şuan hiçbirimiz
ihtiyacımızı giderecek kadar kendimizden güvende değiliz”533 ve “Allah ve
Resulü bize sadece boş vaatte bulunuyor” diyenin Muattib b. Kuşeyr ve bazı
münafıklar olduğu rivayet edilmiştir.534 Bunun üzerine Muattib ve bu sözü
söyleyen münafıklar hakkında şu ayetler indirilmiştir. “İşte o zaman müminler
büyük bir imtihan geçirdiler ve adamakıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve
kalplerinde bozukluk bulunanlar, ‘Allah ve Resulü’nün vaadleri bizleri aldatmaktan
ibaretmiş’" demişlerdir.535
Muattib b. Kuşeyr, Hz. Peygamber’in ganimetleri taksimi esnasında ileri
geri konuşarak, bu taksimde Allah’ın rızasının hedeflenmediğini söylemiştir.
Muattib’in bu sözlerinin Hz. Peygamber’e ulaşması sonrasında Hz. Peygamber oldukça rahatsız olmuştur.536
Tebük Gazvesi hazırlıkları esnasında bu gazve için mallarını bağışlayan
ve Allah yolunda sadaka veren Zeyd b. Eslem el-Aclânî’yi içlerinde Muattib
b. Kuşeyr’in de bulunduğu münafık bir grup alaya almışlardır. Onun yaptığı
sadaka bağışı sonrası Muattib b. Kuşeyr ve Abdullah b. Nebtel “Bu adam,
sadaka konusunda Müslümanlara gösteriş yapıyor” demişlerdir. Bunun

Âl-i İmrân 3/154; Vâkıdî, Meğâzî, 1/296; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522; Belâzürî,
Ensâb, 1/276.
533 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/222; Belâzürî, Ensâb, 1/276.
534 Vâkıdî, Meğâzî, 2/459-460; İbn Hâbîb, el-Muhabber, 321.
535 el-Ahzâb 33/11-12; Vâkıdî, Meğâzî, 2/494; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522.
536 Vâkıdî, Meğâzî, 3/949.
532
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üzerine bu ikisi hakkında şu ayetler indirilmiştir: “Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey
bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar
için elem verici bir azap da vardır.”537
Tebük Gazvesi hazırlıkları esnasında “Eğer Allah lütuf ve keremiyle bize verirse, mutlaka bizde sadaka vereceğiz ve elbette iyilerden olacağız”
diye söz verenlerden birisi de Muattib b. Kuşeyr’dir.538
Muattib b. Kuşeyr, Cülâs b. Süveyd b. Sâmit –ki daha tövbe etmemişti–,
Râfi b. Zeyd ve Bişr İslâm’a davet edilmişlerdi. Ancak onlar İslâm dinine
girmeyi kabul etmemişlerdir. Müslümanlardan bir adam aralarındaki bir
anlaşmazlıktan dolayı onları Resulullah’a davet etti. Ancak onlar bunu reddedip, Câhiliye’de yaptıkları gibi Kâhinlerinden birine gitmeyi istediler.
Bunun üzerine aralarında Muattib b. Kuşeyr’in de bulunduğu bu grup hakkında şu ayetler indirilmiştir: “Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği
halde tâgūtun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine ve peygambere gelin’ denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.”539
Tüm bu rivayetlere rağmen Muattib’in de Sa’lebe gibi münafık olup olmadığı tartışmalıdır. İbn Hişâm, Muattib’in münafık olmadığı konusunu,
“Muattib’in münafıklığı hakkında İbn Hişâm’ın görüşü”540 başlığıyla ele alıp
değerlendirmiş, onun da Sa‘lebe gibi Bedir’e katıldığını ve Bedir gazileri
arasında yer aldığını, dolayısıyla münafık olamayacağını belirtmiştir. Ayrıca

et-Tevbe 9/79; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1069.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522, 2/551; İbn Hâbîb, el-Muhabber, 321; Belâzürî, Ensâb,
1/276.
539 en-Nisâ 4/60; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/526; İbn Hâbîb, el-Muhabber, 321; Belâzürî,
Ensâb, 1/276.
540 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/222.
537
538
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İbn İshâk’ın da Muattib’i Bedir’e katılanlar arasında zikrettiğini ifade etmiştir. 541
İbn Sa‘d, Muattib’in Bedir ve Uhud Gazvelerine katıldığını, İbn İshâk’ın
da bu görüşte olduğunu söylemektedir.542 Ancak İbn Habîb’in zikrettiği
Evs’li otuz altı münafık arasında Muattib b. Kuşeyr de bulunmaktadır. 543
Belâzürî de Muattib b. Kuşeyr’i, Evs’li münafıklar arasında zikretmiştir.544
Ebû Nuaym da onun Bedir’e katıldığını söyler.545 İbn Hazm onun münafık
olarak zikredilmesinin yanlış olduğunu söylemektedir. Onun Bedir’de bulunmasının hakkındaki bu iddiaları ortadan kaldıracağını ifade eder.546 İbn
Abdilber onun Bedir ve Uhud Gazvesi yanında daha önce Akabe’ye katılanlar arasında yer aldığını belirtir.547 Muattib hakkında var olan tüm bu farklı
rivayetlerden onun başlangıçta münafıklara aldanıp onların oyunlarına geldiği ancak sonradan tövbe ettiği anlaşılmaktadır.548
Hz. Peygamber döneminde Medine’de ismi nifaka karışan birçok ismin
varlığı bilinmektedir.549 Son derece gizli hareket eden insanlar arasında böyle bir durumun olması ise kaçınılmazdır. Gizli faaliyette bulunmaları veya
bazı isimlerin münafık olarak bilinen kişilerle çok yakın ilişkisinin bulunması onların münafıklardan sayılmasına sebep olmuştur. Bazı isimler, özellikle
Sa‘lebe b. Hâtib ile Muattib b. Kuşeyr’in ismi Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler
arasında geçmekle birlikte, bunların münafıklardan olmadıklarına dair birçok rivayet bulunmaktadır. Bu kişilerin Bedir Gazvesi’ne katıldığı, dolayısıy-

Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522, 688.
İbn Sa‘d, Tabakât, 3/463.
543 İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
544 Belâzürî, Ensâb, 1/276.
545 Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 5/2593.
546 İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, 97.
547 İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/1429. İbn Hacer de onun Akabe’ye katılanlar arasında zikredildiğini
söyler bk. İbn Hacer, el-İsâbe, 6/138.
548 İbn Hacer, el-İsâbe, 6/138.
549 İsmi nifâka karışan diğer isimler için bk. Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 121124; Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 226-254.
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la münafık olamayacakları söylenmiştir. Bu da bize, gerçekten Mücemmi’nin
de dediği gibi550 bazılarının, münafıkların bu mescidi inşa etmelerindeki asıl
gayeden haberdar olmadıklarını açıkça göstermektedir. Muattib b. Kuşeyr’in
de Sa’lebe b. Hâtib gibi bu isimlerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu
rivayetler onun başlangıçta Mücemmi‘ gibi onların nifaklarından haberdar
olmayıp onlara uyduğunu ancak sonradan tövbe ettiğini göstermektedir.

4. Ebû Habîbe b. el-Ez‘ar
Ebû Habîbe b. el-Ez‘ar, Dubey’a b. Zeyd oğullarından olup, Mescid-i
Dırâr’ı inşa eden münafıklar arasında zikredilmiştir.551 Künyesi, Ebû Habîbe
b. el-Ez‘ar b. Zeyd b. el-Attâf b. Dubey’a el-Ensârî’dir. Ebû Habîbe b. elEz‘ar, mescidi inşa eden münafıklar arasında bulunmakla birlikte İbn Hacer,
onun Uhud Gazvesi’ne katıldığını rivayet eder.552 İbn Habîb, zikrettiği Evsli
otuz altı münafık içerisinde Ebû Habîbe b. el-Ez‘ar’ı da zikretmekte ve Mescid-i Dırâr’ı inşa edenlerden olduğunu söylemektedir.553 Belâzürî de onun
Evs’li münafıklardan olduğunu ve mescidi yapanlar arasında bulunduğunu
rivayet etmiştir.554
Ebû Habîbe b. el-Ez’ar, mescidi inşa edenler arasındadır ve inşasında
bizzat çalışmıştır.555 Ancak kaynaklarda mescidin imhası sonrası onun hangi
durumda olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir.

5. Abbâd b. Huneyf
Abbâd b. Huneyf’in ismi, Evs’li münafıklar ve Mescid-i Dırâr’ı inşa
edenler arasında zikredilmektedir.556

Abbâd b. Huneyf Vâhib b. el-

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522-523.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/110-111;
Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 264-265.
552 Bk. İbn Hacer, el-İsâbe, 7/72.
553 İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
554 Belâzürî, Ensâb, 1/276.
555 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
556 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/110-111; İbn
Habîb, el-Muhabber, 321; Belâzürî, Ensâb, 1/277.
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Ukeym künyesiyle bilinmektedir. Abbâd Ensar’dan, Amr b. Avf oğullarındandır.557 Hakîm adında bir oğlu vardır.558 Babası Huneyf b. Vâhib’dir ve
sahâbeden Osman ile Sehl’in kardeşidir.559 Osman b. Huneyf ve Sehl b. Huneyf sahâbenin ileri gelenlerinden ve faziletlilerindendir.560
Abbâd hakkında Tebük Gazvesi sırasındaki sözlerinden dolayı “Onlara
soracak olsan mutlaka, ‘Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu’ derler. De ki: ‘Siz
Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz’"561 ayetinin indiği rivayet edilmiştir.562 Amr b. Avf oğullarından olan Abbâd b. Huneyf
çoğu yerde doğrudan nifakla itham edilmiştir ki,563 bu onun mescitle sıkı bir
ilişkisi olduğunu göstermektedir.

6. Câriye b. Âmir
Câriye b. Âmir b. el-Attâf, Sa‘lebe b. Amr b. Avf oğullarındandır.564
Câriye b. Âmir b. Mücemmi’nin ismi Evs’li münafıklar arasında zikredilmektedir. Aynı zamanda Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında ismi geçmektedir.565 Yezîd, Zeyd ve Mücemmi‘ isimlerinde üç oğlu bulunmaktadır.
Câriye mescidi inşa edenler arasında yer almakla birlikte, Mescid-i
Dırâr’ı inşa eden grubun başı, münafıkların ileri gelenlerinden ve Mescid-i
Dırar’ın önemli kurucularındandır.566 Onunla birlikte bu işte oğulları, Mücemmi‘, Zeyd, Yezîd ve yeğeni Abdullah b. Nebtel de vardır. Rivayetlerden

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530.
İbn Sa‘d, Tabakât, 2/318.
559 Belâzürî, Ensâb, 1/277; İbn Hacer, el-İsâbe, 3/497.
560 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 2/39.
561 et-Tevbe 9/65.
562 Belâzürî, Ensâb, 1/277.
563 İbn Hazm, Cemhere, 336.
564 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522-523.
565 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; İbn Habîb, el-Muhabber, 321;
Belâzürî, Ensâb, 1/276.
566 Mehmet Efendioğlu, “Mücemmi‘ b. Câriye”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/447.
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Câriye’nin oğlu Mücemmi‘ bu mescitte mescidi inşa eden münafık grupla
birlikte babasına da namaz kıldırdığı anlaşılmaktadır.

7. Zeyd b. Câriye
Amr b. Avf oğullarından Câriye b. Amr’ın oğlu olan Zeyd, Mescid-i
Dırâr’ı inşa edenler arasındadır.567 Künyesi, Zeyd b. Câriye b. Âmir b. Mücemmi‘ b. el-Attâf b. Dubey’a b. Zeyd b. Mâlik b. Avf b. Amr b. Avf b. Mâlik
b. el-Evsî’dir.568 Mescid-i Dırâr’ın imamı olarak bilinen Mücemmi’nin kardeşidir.569 Zeyd b. Câriye Mescid-i Dırâr’ın yıkılışı sırasında mescitte bulunan
kişilerden birisidir. Ancak mescitten çıkması konusunda uyarılmasına rağmen bunu reddeden ve bundan dolayı mescidin yakılmasıyla birlikte kalçası
yanan kişidir.570 Rivayetlerden Zeyd’in de kardeşi Mücemmi‘ gibi münafıkların hile ve tuzaklarından haberdar olmadığı ve bu yüzden onlara aldandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kardeşi Mücemmi‘ gibi isminin nifakla anılmasının doğru olmadığı ve münafıklardan olamayacağı söylenmiştir.571 Kanaatimize göre onun mescitten ayrılmamasında ısrar etmesinin nedeni münafıkların planlarından haberi olmadığından kaynaklanmaktadır. O, mescidin yıkılmasına anlam verememiş bundan dolayı bu işi yapanlara direnmiş-

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
İbn Hibbân, es-Sikât, 3/140; Ebu Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 3/1180; İbn Abdilber,
el-İstîâb, 2/540; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 2/128. Zeyd b. Câriye’nin, Yezîd b. Câriye olduğu da
rivayet edilmiştir. Bk. İbn Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve’t-Ta’dîl (Haydarâbâd-DekkanHindistan: Dâiretü’l-Meârifi’l-Osmâniyye - Beyrut: Dâru İhyâü’t-Türâsi’l-Arabiyye,
1271/1952), 3/558; Ebu Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 5/2783; İbnü’l-Esîr, Üsdü’lĞâbe, 4/705, 725. Ayrıca Zeyd b. Hârise olduğu da söylenir. Bk. İbn Abdilber, el-İstîâb, 2/540.
Görüldüğü gibi Zeyd b. Câriye’nin, Yezîd b. Câriye olduğu söylenmiş ve isimlerde ihtilaf
edilmiştir. Ancak en doğru olanın Zeyd ile Yezîd’in kardeş olduğudur. Bk. İbn Hacer, el-İsâbe,
6/510. Nitekim Belâzürî, Câriye b. Âmir’in oğulları arasında Zeyd’le birlikte Yezîd’i de zikretmiştir. Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/276.
569 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; İbn Hibbân, es-Sikât, 3/140.
570 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
571 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 2/39.
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tir. Binaenaleyh Zeyd’in Hz. Peygamber’den hadis rivayet ettiği,572 Hz. Peygamber’le birlikte Hayber’e katıldığı573 ve Hayber’de kendisine ganimet verildiği rivayetlerinden hareketle onun münafık olmadığı anlaşılmaktadır. Ya
da bu durum onun başlarda münafıklara uymuş olduğunu ve sonradan tövbe ettiğini göstermektedir.574

8. Mücemmi‘ b. Câriye
Amr b. Avf oğullarındandır. Künyesi, Mücemmi‘ b. Câriye b. Âmir b.
Mücemmi‘ b. el-Attâf b. Dubey’a b. Zeyd’dir.575 Câriye b. Âmir’in oğlu ve
Zeyd’in kardeşi olan Mücemmi‘, Evs’li münafıklar ve Mescid-i Dırâr’ı inşa
edenler arasında zikredilmektedir.576 Mescid-i Dırâr’da münafıklara namaz
kıldırmış, kısa bir süre de olsa Mescid-i Dırâr’ın imamlığını yapmıştır.577
Mücemmi‘, Mescid-i Dırâr’a imamlık yaptığı sırada genç yaştaydı ancak
Kur’ân’ın birçoğunu ezbere biliyordu.578
Kubâ Mescidi’nde Amr b. Avf oğullarından olan Sa’d b. Ubeyd el-Kârî,
Amr b. Avf oğullarının yaptırdığı bu mescitte imamlık yapmaktaydı. Ancak
onun Kâdisiyye’de öldürülmesinden sonra, Amr b. Avf oğulları mescide
imam tayini konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Bir kısmı Mücemmi‘ b.
Câriye’yi mescide imam yapmaları konusunda anlaşmışlar ve onun ismini
ön plana çıkarmışlardı. Ancak Mücemmi‘ daha önceden Mescid-i Dırâr’da
imamlık yapmasından dolayı bazı insanlar tarafından kınanıyor ve imamlığına sıcak bakılmıyordu. Amr b. Avf oğullarının imam tayini konusundaki

Ahmet b. Hanbel, Müsned, 29/7 (No. 17462); Buhârî, Târîhu’l-Kebîr, 2/343, 3/383; İbn Hibbân,
es-Sikât, 4/246. “Zeyd b. Câriye, Muaviye’den rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber: ‘Ensarı
kim severse, Allah’da onu sever’ demiştir. Bk. Buhârî, Târîhu’l-Kebîr, 3/390.
573 İbn Hibbân, es-Sikât, 3/140; Ebu Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 3/1180.
574 Ebu Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 3/1180.
575 İbn Sa‘d, Tabakât, 6/52. Bazı kaynaklarda ismi “Mücemmi‘ b. Hârise” olarak geçmektedir. Bk.
Mukatil b. Süleymân, Tefsîr, 2/197; İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne, 93; İbn Sa’d, Tabakât, 4/372;
İbn Kuteybe, el-Meârif, 343.
576 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
577 İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne, 93; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; Belâzürî, Ensâb, 1/276.
578 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522-523; İbn Sa‘d, Tabakât, 2/355, 3/355, 4/372.
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bu ihtilafı halife Hz. Ömer’e ulaştırılmıştı. Hz. Ömer Mücemmi‘ hakkındaki
söylentilerden dolayı ilk başta onun Kubâ Mescidi’ne imam olmasına izin
vermedi. Daha sonra Hz. Ömer, Mücemmi’yi çağırarak aslında bu işi istediğini ancak halk tarafından kendisine kötü ithamlarda bulunulduğu gerekçesiyle bu işten vazgeçtiğini söyledi. Mücemmi‘ ise Hz. Ömer’e “Ey müminlerin emiri evet ben orada imamlık yaptım bu doğru ancak ben o zamanlarda
gençtim. Allah’a yemin olsun ki onların planlarından haberim yoktu. Onların amaçlarının iyi olduğunu zannediyordum. Onlar arasında Kur’ân’ı bilen
yoktu. Beni, Kur’ân’ı iyi bildiğimden dolayı öne geçirdiler” dedi. Mücemmi’yi dinledikten sonra onun hakkındaki bu durumu insanlara sordurmuş,
birçok kimse Mücemmi‘ hakkında hayırdan başka bir şey bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer, Mücemmi’nin Kubâ Mescidi’ne imam
olmasına izin vermiştir.579 Mescide imam tayini konusundaki bu ihtilaf sonrası, Amr b. Avf mescidi kadar başka hiçbir mescide imam tayini konusunda
böyle bir ihtilafa düşülmediği söylenmiştir.580 Ayrıca Mücemmi‘, Hz. Ömer
zamanında halka Kur’ân öğretmek üzere Kûfe’ye gönderilmiştir. Abdullah
b. Mes‘ud’a Kur’ân’ın bir kısmını da o öğretmiştir.581 Mücemmi‘ Hz. Peygamber’den de bazı rivayetlerde de bulunmuştur.582
Bir kısmına yukarıda da değindiğimiz üzere, Mücemmi’nin münafık
olup olmadığı tartışmalıdır. Onun isminin münafıklardan anılmasının doğru
olmadığı belirtilmiştir. Rivayetlerden onun başlarda münafıklara uyduğu,
ancak onların planlarından haberdar olmadığı, bundan dolayı Mescid-i
Dırâr’ın yapımında da çalıştığı ve orada imamlık yaptığı anlaşılmaktadır.
Mescitte münafıklara imamlık yapması onun münafıklar arasında zikredil-

İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne, 93; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/522-523; İbn Sa‘d, Tabakât, 4/372; İbn Kesîr, el-Bidâye, 3/353-354.
580 İbn Sa‘d, Tabakât, 4/372.
581 Mukatil b. Süleymân, Tefsîr, 2/197; İbn Sa‘d, Tabakât, 2/355.
582 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1058. Mücemmi‘ şöyle demiştir. “Resulullah’ın, İbn Übey’in cenazesi
üzerinde geçirdiği vakit kadar hiçbir cenaze üzerinde böyle vakit geçirdiğini görmedim.”
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mesine sebep olmuştur.583 Mücemmi’nin daha sonra bu yaptıklarından tövbe ettiği, İslâm’a güzel bir şekilde bağlandığı görülmektedir. Onun hafız
olduğu da rivayet edilmiştir.584 İyi bir hafız olan Mücemmi‘ Kur’ân-ı Kerîm’i
derleyen Medine’li altı sahâbîden birisidir. Hz. Peygamber’in vefatından
kısa bir süre önce birkaç sûre dışında Kur’ân’ın tamamını bir araya toplamış
ve bir nüsha meydana getirmiştir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ise
hayatının çoğunu Kur’ân öğretimiyle geçirmiştir.585 Ayrıca Mücemmi‘, Hz.
Peygamber’den hadis rivayetinde de bulunmuştur.586 Mücemmi‘ Muâviye b.
Ebî Süfyan döneminde Medine’de vefat etmiş ve soyu devam etmemiştir.587

9. Nebtel b. el-Hâris
Levzân b. Amr b. Avf oğullarından olan Nebtel b. el-Hâris’in ismi, Mescid-i Dırâr’ı inşa eden münafıklar arasında geçmektedir.588 Künyesi, Nebtel
b. el-Hâris b. Kays b. Zeyd b. Dubey’a b. Zeyd b. Mâlik b. Avf b. Amr b. Avf
el-Ensârî el-Evsî’dir.589
Hz. Peygamber’in Nebtel hakkında “Şeytan’a bakmak isteyen Nebtel’e
baksın” dediği rivayet edilmiştir. Onun uzun boylu, iri yarı, simsiyah ve
dağınık saçlı, gözleri kırmızı, yanakları siyaha çalan koyu kırmızı renkli bir
adam olduğu söylenmiştir. Hz. Peygamber’in yanına gelir, onu dinler sonra

Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 2/39; Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 1/331.
Belâzürî, Ensâb, 1/276; Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 5/2544.
585 Efendioğlu, “Mücemmi’ b. Câriye”, 31/447.
586 Ahmet b. Hanbel, Müsned, 24/209 (No. 15466). İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/1362. Mücemmi’nin
Hz. Peygamber’den on hadis rivayet edildiği söylenmektedir. Ondan oğlu Ya‘kûb b. Mücemmi‘, kardeşinin oğlu Abdurrahman b. Yezîd b. Câriye, İkrime b. Seleme b. Rebîa ve Ebu’tTüfeyl Âmir b. Vâsıle nakilde bulunmuşlardır. Bu rivayetler, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i,
Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Mâce’nin Sünen’lerinde yer almaktadır. Bk. Efendioğlu, “Mücemmi’ b. Câriye”, 31/447.
587 İbn Sa‘d, Tabakât, 4/372; İbn Hibbân, es-Sikât, 3/385.
588 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/521, 2/530; Taberî, Târîh, 3/110-111. Vâkıdî, Nebtel b.
Hâris’i mescidi inşa edenler arasında zikretmemektedir. Ancak Abdullah b. Nebtel’i zikreder.
589 İbn Hacer, el-İsâbe, 6/329.
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da onun sözlerini münafıklara taşırdı.590 Nebtel, Hz. Peygamber için “O bir
kulaktır, kim ona bir şey söylerse onu tasdik eder” demiştir. Bu sözünden
dolayı hakkında şu ayet inmiştir: “Onlardan peygamberi inciten ve ‘O her söylenene kulak veriyor’ diyenler var. De ki: O sizin için hayırlı olana kulak veriyor;
Allah’a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir.
Allah’ın Resulü’nü incitenler için elem verici bir azap vardır."591 Bu ayette münafıkların özellikle de Nebtel b. el-Hâris’in, Hz. Peygamber’i bir kulağa benzetip her şeyi dinleyen, her söze inanan olarak görmesine karşılık, onun Allah’a ve Müslümanlara inanan hayırlı bir kulak olduğu, Allah’ı ve Resulü’nü
incitenlerin ise azaba uğrayacakları haber verilmiştir.592
İbn Hişâm, İbn İshâk’tan Nebtel b. Hârisle ilgili şöyle bir hâdise nakletmektedir. Cebrail, Hz. Peygamber’e gelir, o sırada Hz. Peygamber’in yanında, simsiyah uzun saçlı, esmer yanaklı, kıpkırmızı gözleri olan, ciğeri eşeğin
ciğerinden daha büyük bir adam oturmaktadır. Rivayet edildiğine göre bu
adam Nebtel b. el-Hâris’tir ve bu anlatılanlar da onun özellikleridir. Cebrail,
Hz. Peygamber’e Nebtel’den uzak durması gerektiğini söyler. Ayrıca onun
Hz. Peygamber’in sözlerini dinleyip münafıklara taşıdığını haber verir.593
Ancak bu rivayetin onun genel tavrına bakılarak kurgulandığını söylememiz mümkündür.
İbn Kelbî ve Belâzürî594 de onu münafıklar arasında zikretmişlerdir. Ebû
Ubeyd ise onun tövbe ettiğini söylemektedir.595 Nebtel’in mescidin inşasında
çalışmış olması mümkün olmakla birlikte İbn Übey’in ölümünden sonra
tövbe etmiş olması muhtemeldir. Nitekim onun ölümüyle birlikte ona uyan
birçok münafığın tövbe ettiği bilinmektedir.

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/521; Belâzürî, Ensâb, 1/275; İbn Kesîr, el-Bidâye, 3/353.
et-Tevbe 9/61; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/521, 2/550; Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 254.
592 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, 15/380.
593 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/521.
594 Belâzürî, Ensâb, 1/275.
595 İbn Hacer, el-İsâbe, 6/329.
590
591
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10. Bahzec
Evs kabilesinden Amr b. Avf oğullarından olan Bahzec, Mescid-i Dırâr’ı
inşa eden münafıklar arasındadır.596 Künyesi, Bahzec b. Hanis b. Avf b. Amr
b. Avf’tır. Sahâbeden Sehl b. Huneyf b. Vâhib’in dedesidir. Asıl adı, Amr b.
el-Hâris olmakla birlikte Bahzec adıyla da bilinir.597 İbn Hişâm, İbn İshâk’ın
Amr b. Avf oğullarından Bedir’e katılanlar arasında verdiği isimlerde Bahzec’i de zikretmektedir.598
Hz. Peygamber, Mescid-i Dırâr’ın yıkılışı sonrasında, mescidi inşa eden
grup arasında bulunan Bahzec’e hitaben şöyle demiştir: “Yazıklar olsun sana
Bahzec, siz bu yaptığınızla ne amaçlıyordunuz?” Bahzec, Hz. Peygamber’e
“Ey Allah’ın Resulü! Allah’a yemin olsun ki, ben bu yaptığımızla ancak iyilik yapıyoruz sanıyordum” şeklinde cevap vermiştir. Ancak o yalan konuştuğu halde, bu cevabı sonrası Hz. Peygamber ona inanmış ve onu affetmiştir.599

11. Bicâd b. Osmân
Bicâd b. Osmân, Mescid-i Dırâr’ı inşa eden münafıklar arasındadır.600
Künyesi, Bicâd b. Osmân b. Âmir b. Mücemmi‘ b. el-Attâf b. Dubey’a b.
Zeyd’dir. Ümâme isimli bir kızı vardır.601 Dubey’a b. Zeyd b. Mâlik b. Avf b.
Amr b. Avf oğullarındandır. İbn İshâk, Bicâd’ı Dubey’a oğullarından Ensar

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Tarîh, 3/111. Vâkıdî, Bahzec’i mescidi inşa
edenler arasında zikretmemektedir.
597 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/688; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/471, 5/82; Taberî, Târîh, 11/512;
Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 3/1307.
598 İbn Sa‘d, Tabakât, 1/688.
599 İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1879; Mâverdî, Tefsîr, 2/400-401. Bahzec’in bu sözü sonrası Mescid-i
Dırâr’ı konu alan Tevbe sûresi 9/107. ayette ifade edilen “Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı
diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar.” ifadesinin onun hakkında indiği
rivayet edilmektedir. Bk. İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 6/1879.
600 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Tarîh, 3/111.
601 İbn Sa‘d, Tabakât, 4/373.
596
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münafıkları arasında ve Yahudiler’e katılanlar arasında zikretmektedir.602
İbn Habîb, zikretmiş olduğu otuz altı münafığın isimleri arasında Bicâd b.
Osmân b. Âmir’i Evsli münafıklar arasında kaydetmektedir.603 Belâzürî de
onu Evs’li münafıklar arasında sayar.604

12. Vedîa b. Sâbit
Vedîa b. Sâbit’in ismi, Evs’li münafıklar ve Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler
arasında geçmektedir.605 Vedîa’nın evi Kubâ’da, Mescid-i Dırâr’ın hemen
bitişiğindedir.606 Ümeyye b. Zeyd b. Mâlik b. Amr b. Avf oğullarındandır.607
Hz. Peygamber’le birlikte Tebük seferine katılan münafıklar arasındadır.
Tebük’e doğru hareket halinde iken yol boyunca içlerinde Vedîa b. Sâbit’in
de bulunduğu münafık grup Hz. Peygamber’i ve Müslümanları Rumlar
karşısında kendilerince küçük düşüren sözler sarf etmişlerdir. Tebük Gazvesi sırasında yolda içlerinde Vedîa’nın da bulunduğu münafık grup, “Siz
Rumlarla savaşmayı diğerleriyle savaşmak gibi mi sanıyorsunuz. Vallahi
yarın sizi iplerle bağlanmış bir şekilde görüyor gibiyim” diyerek Rumlar
karşısında Müslümanların güçsüz olduğunu söylemişler ve Müslümanların
moralini bozmaya çalışmışlardır.608 Ayrıca Vedîa, yol boyunca “Bizim en çok
yiyenlerimiz, en çok yalan söyleyenlerimiz ve cephede en korkaklarımız
olan Kur’ân hafızlarımız neredeler onları göremiyorum”609 diyerek müslümanlarla dalga geçmiştir.

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/521; Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî (öl.
385/995), el-Mu’telif ve’l-Muhtelif, thk. Muvaffak b. Abdullâh b. Abdülkâdir (Beyrut: Dâru’lGarbi’l-İslâmiyye, 1406/1986), 1/195.
603 İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
604 Belâzürî, Ensâb, 1/275.
605 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/111.
606 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1043, 1047.
607 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1003; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523.
608 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1003; Taberî, Târîh, 3/108.
609 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1003.
602
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Gazveye katılan münafık grup kendi aralarında yol boyunca Müslümanları küçük düşürecek birçok dedikodu yapmışlardır. Böylece zaten zorlu
ve sıkıntılı bir dönemde yapılan gazvede Müslüman ordusunun morali iyice
bozulmuştur. Münafıklar tarafından söylenen bu sözlerin Resulullah tarafından duyulması sonrası, Hz. Peygamber bu gruba Ammâr b. Yâsir’i gönderir. Ammâr, münafık grubun yanına gidip bu dedikoduların hesabını sorar. Münafık grup özür dilemek üzere Hz. Peygamber’e gelirler. Vedîa b.
Sâbit, dedikodu yapmadıklarını ima ederek Hz. Peygamber’e: “Ey Allah’ın
Resulü, biz sadece lafa dalmış, kendi aramızda eğleniyorduk” der. Bunun
üzerine Vedîa hakkında şu ayet nazil olur:610 “Onlara soracak olsan mutlaka,
‘Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!’ derler. De ki: ‘Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?’ Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman
ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını
affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız.”611
Bu rivayetlerden onun mescitle doğrudan bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak mescidin yıkımı sonrasındaki âkıbeti hakkında herhangi bir
malumat yoktur.

13. Abdullah b. Nebtel
Abdullah b. Nebtel b. el-Hâris’in ismini Vâkıdî Mescid-i Dırâr’ı inşa
eden münafıklar arasında zikretmektedir.612 Belâzürî ve İbn Habîb onu Evs’li
münafıklar arasında zikretmiştir.613 Ensar’dan Amr b. Avf oğulları münafıklarındandır.614

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1004; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/523, 2/551; İbn Habîb, elMuhabber, 321; Taberî, Târîh, 3/108; Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 2/166; İbn Kesîr, el-Bidâye,
3/354.
611 et-Tevbe 9/65-66.
612 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; 2/415.
613 Belâzürî, Ensâb, 1/275; İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
614 Dârekutnî, el-Mu’telif ve’l-Muhtelif, 4/2255; İbn Hacer, el-İsâbe, 4/212.
610
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Mescidin inşasında bizzat çalışmıştır. Abdullah b. Nebtel, Sa‘lebe b.
Hâtıb’la birlikte mescidin inşasını bitirdikten sonra, çatısının tamiri esnasında ona oluk yaparken Âsım b. Adî tarafından görülmüşlerdir.615 Münafıklar
Mescid-i Dırâr’ın inşasını bitirdiklerinde beş kişiyle Hz. Peygamber’i oraya
davet etmek için gelmişlerdir. Resulullah’a gelen beş kişilik münafık grubun
içerisinde Abdullah b. Nebtel de bulunmaktadır.616 O, mescidi inşa edenler
arasında yer alan Yezîd b. Câriye’nin yeğenidir.
Abdullah b. Nebtel, babası Nebtel b. el-Hâris gibi Hz. Peygamber’e gelir,
onu dinler ve onun sözlerini münafıklara ulaştırırdı.617 Bedir Gazvesi galibiyeti sonrası, esirler Medine’ye getirilince münafıklar ve Yahudiler üzülmüşlerdi. Abdullah b. Nebtel, Bedir Gazvesi’ne katılmayan münafıklar arasındaydı. Bedir Gazvesi sonrası ganimetleri görünce; “Keşke onunla beraber
bizde bu savaşa katılsaydık da biraz ganimet alsaydık.” diyerek ganimet
alamadığına üzülmüştür.618
Abdullah b. Nebtel, Tebük Gazvesi’ne katılmamıştır. Onların bu gazveye katılmamalarının Hz. Peygamber ve Müslümanların yararına olduğu
bildirilmiş ve şu ayetler Abdullah b. Nebtel, Abdullah b. Übey b. Selûl ve
Ced b. Kays hakkında indirilmiştir: “Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış
olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek
istedikleri için aranıza sokulacaklardı; içinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı.
Allah zalimleri çok iyi bilir.”619
Tebük Gazvesi için orduya bağışta bulunan Zeyd b. Eslem el-Aclânî’yi gösteriş
yapıyor şeklinde dedikodular çıkaranlar arasında Abdullah b. Nebtel de bulunmaktaydı. İçlerinde Abdullah’ın da bulunduğu münafık grup hakkında şu ayetler indirilmiştir. “Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem
de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1045-1046.
617 Belâzürî, Ensâb, 1/275; İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
618 Vâkıdî, Meğâzî, 1/121.
619 et-Tevbe 9/47; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1062.
615
616
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çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır.”620

Abdullah b. Nebtel, “Ben Muhammed hakkında dilediğimi söyler, sonra
da yanına gelip ona böyle söylemediğime dair yemin ederim. O da bana
inanır ve bunun böyle olduğunu kabul eder” demiştir. Bunun üzerine Abdullah b. Nebtel’e karşılık olarak, Hz. Peygamber’in ancak Müslüman olanlardan kabul edeceği ve onlara güveneceği bildirilmiştir. Abdullah b. Nebtel’in bu sözü sonrası hakkında şu ayetler nazil olmuştur: “Onlardan peygamberi inciten ve ‘O her söylenene kulak veriyor’ diyenler var. De ki: O sizin için hayırlı olana kulak veriyor; Allah’a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman
edenler için bir rahmettir. Allah’ın Resulü’nü incitenler için elem verici bir azap
vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için (sizden olduklarına dair) Allah’a yemin ederler.
Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı asıl Allah ve Resulü’nü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulü’ne karşı çıkanı, içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir! İşte büyük rezillik de budur.” 621
Ayrıca hakkı yalanlayıp ondan yüz çeviren ve alay konusu yapanlardan
bahseden şu ayetlerin de onun hakkında indirildiği söylenmiştir: “Ne zaman
bir sûre indirilse, ‘Sizi biri görüyor mu?’ diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp
giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir.”622 Bu rivayetlerden Abdullah b. Nebtel’in münafıklardan olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda rivayetler onun mescidin inşasında çalışmış olabileceğini göstermektedir.

14. Yezîd b. Câriye
Yezîd b. Câriye, Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında bulunan Zeyd b.
Câriye ve Mücemmi‘ b. Câriye’nin kardeşidir. Babası da mescidi inşa edenler arasında bulunan Câriye b. Âmir’dir. Künyesi, Yezîd b. Câriye b. Âmir b.
Mücemmi‘ b. el-Attâf b. Dubey’a b. Zeyd b. Mâlik b. Avf b. Amr b. Avf el-

et-Tevbe 9/79; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1069.
et-Tevbe 9/61-63; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1066.
622 et-Tevbe 9/127; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1076.
620
621
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Evsî’dir.623 Yezîd’in, Cemile bt. Sâbit’ten doğan Abdurrahman isimli bir çocuğu vardı. Cemîle ise, Hz. Peygamber’e biat edenlerdendi.624 Ömer b. elHattâb, Âsım b. Sâbit’in kardeşi Cemîle bt. Sâbit ile evlenmiş ve bu evlilikten
Âsım b. Ömer dünyaya gelmiştir. Hz. Ömer vefat edince Cemîle ile bu sefer
Yezîd b. Câriye evlendi. Bu evlilikten Abdurrahmân b. Yezîd dünyaya geldi.
Dolayısıyla, Abdurrahmân ve Âsım anne bir kardeştirler.625
Vâkıdî, Yezîd b. Câriye’yi, Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında zikretmektedir.626 İbn Habîb de onu Evs’li münafıklar arasında ve Mescid-i Dırâr’ı
inşa edenler arasında zikretmiştir.627
İbn Mende, Yezîd b. Câriye ile Zeyd b. Câriye’nin aynı kişiler olduğunu
söylemiştir.628 Bu ikisinin aynı kişiler olduğu söylenmesine ve isimlerinde
ihtilaf edilmesine rağmen doğru olanın Yezîd ile Zeyd’in kardeş olduklarıdır.629
Yezîd b. Câriye, Hz. Peygamber’den rivayet edilen “Kim Ensâr’ı severse,
Allah da onu sever. Her kim de Ensâr’a buğz ederse Allah da ona buğz eder” hadisinin ravilerinden birisidir.630 Ayrıca Zührî, Yezîd b. Câriye’den Deccâl ile
ilgili bir hadis rivayet etmiştir.631 Ebû Dâvûd Fedâilü’l-Ensâr’ında, Nesâî ise
Sünen’inde ondan hadis rivayet etmişlerdir.632 Yezîd’in oğlu Abdurrahmân
babasından hadis rivayet etmiştir. Bu hadis Hz. Peygamber’in Veda Hac-

İbn Sa‘d, Tabakât, 5/84; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 4/705.
İbn Sa‘d, Tabakât, 8/346.
625 İbn Sa‘d, Tabakât, 8/346; Taberî, Târîh, 2/642.
626 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
627 İbn Habîb, el-Muhabber, 321.
628 Bk. İbn Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 3/558; Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’sSahâbe, 5/2783; İbn Abdilber, el-İstîâb, 2/540; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 4/705.
629 İbn Hacer, el-İsâbe, 6/510.
630 Bu hadis için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 18/84, 121 (No. 16919); Nesâî, Fedâilü’s-Sahâbe
thk. Hasan Abdülmün’im Şelbî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 68 (No. 227); İbn
Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 3/558 (No. 2556).
631 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 3/558.
632 İbn Hacer, el-İsâbe, 6/510.
623
624
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cı’nda kölelerle ilgili söylediği bir hadistir. Rivayet edilen bu hadis onun
Veda Haccı’na katıldığını ve Veda Hutbesini dinlediğini göstermektedir.633
Yezîd, her ne kadar Vâkıdî tarafından Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında zikredilmişse de onun sahâbeden olduğu ve ondan bazı hadis rivayetlerinin bulunduğu görülmektedir.634 Bu durum bize, diğer bazı isimlerde
zikrettiğimiz durumun aynısının Yezîd için de geçerli olduğunu göstermektedir. Münafıklarla aynı mekânda bulunması, onlarla olan sosyal veya dostane ilişkileri onun böyle bir ithama maruz kalmasına sebep olmuştur. Ancak bu durum onun başlarda münafıklara uymuş olabileceğinden dolayı
münafıklıkla itham edilmesinin bu ilk haliyle ilgili olduğunu635 göstermektedir. Onun sonradan tövbe etmiş olması da muhtemeldir.

15. Mescid-i Dırâr’ı İnşa Edenlerin Âkıbeti
Mescid-i Dırâr’ı inşa eden münafıklar hakkında, onların nifaklarını, hile
ve tuzaklarını bildiren ayetler Hz. Peygamber’e Tebük Gazvesi dönüşü Zî
Evân’da bildirilmiştir. Tevbe sûresinin 107. ve 110. ayetleri bu binayı inşa
eden münafıklar hakkında indirilmiştir.636 Bu ayetlerin nüzûlü sonrası mescit hemen imha edilmiştir. Mescidin imhasıyla birlikte, onu inşa eden münafıkların âkıbetinin ne olduğu konusu önemlidir.
İslâm dini Medine’de güçlendikçe ve Müslümanların sayısı önemli ölçüde arttıkça münafıkların güçleri kırılmış ve yok olmaya başlamışlardı.
Özellikle de Mescid-i Dırâr’ın yıkılması sonrası münafıkların güçlerini ve

Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 5/2783; İbn Abdilber, el-İstîâb, 4/1573; İbnü’l-Esîr,
Üsdü’l-Ğâbe, 4/705-725; İbn Hacer, el-İsâbe, 6/510.
634 Bu hadisler için bk. Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed b. Ebî Şeybe (öl. 235/849), Musannef,
thk. Kemâl Yûsuf el-Hût (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 1409/1988), 6/399 (No. 32356); Ahmed b.
Hanbel, Fedâilü’s-Sahâbe, thk. Vasiyyullâh Muhammed Abbâs (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,
1403/1983), 2/804. (No. 1447); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 18/84,121 (No. 1687,16919,16920);
Nesâî, “Menâkıb” 80 (No. 8274); Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, 19/317 (No. 718); Ebû Nuaym elİsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 2/824; 5/2789, 9/255; İbn Hacer, el-İsâbe, 6/510.
635 Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 249.
636 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/111.
633
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nüfuzlarını tamamen kaybettiği söylenmiştir. Durum bu minvalde olmakla
birlikte nifak olayının Hz. Peygamber’in vefatından sonra da devam ettiği
hatta bunun örgütlü bir halde ortaya çıktığı da ileri sürülmüştür.637
Münafık olarak ismi anılanların birçoğu Medine’de İbn Übey’in ölümü
ve dış destekçi olarak da Ebû Âmir’in Şam’da ölmesinden sonra bekledikleri
dış desteği de bulamayınca tövbe etmek durumunda kalmışlardır. Böylece
münafıklar hicrî dokuzuncu yıldan sonra yeni bir nifak hareketinde bulunamayacak hale gelmişlerdir. Onların Medine’de örgütlenmesi ve bir araya
gelmeleri önemli ölçüde engellenmiştir.
Münafıkların son merhalede başvurdukları ve planını son derece gizli
tutarak oluşturdukları nifak hareketi olan Mescid-i Dırâr, Hz. Peygamber
tarafından kullanılacağı amaç öğrenilince yıktırılmıştır. Bu yıkım ise münafıklara verilmiş bir gözdağı olarak görülmüştür. Mescidin yıkılması münafıklara bir ders vermiş, onların gözlerini korkutmuş ve sonrasında onlar iyice köşelerine çekilmişlerdir.638 Yıkılan mescitle birlikte son güçleri de yok
olup gitmiştir.639 Özellikle de Abdullah b. Übey’in ölümüyle birlikte birçoğu
tövbe etmek durumunda kalmıştır. Böylece Medine’de Müslümanları zor
durumda bırakacak ve nifak hareketinde bulunacak güçte münafık kalmamıştır.
Kaynaklarda Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler olarak zikredilen isimlerin
âkıbeti konusunda malumat bulunmamaktadır. Mescidin imhası sonrasında
hangi konumda oldukları belli değildir. Rivayetlerden onlara karşı herhangi
bir yaptırımda bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber münafıklara
karşı izlediği siyaseti burada da devam ettirmiştir. Sadece yapılan bu binayı

Bk. Demircan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar, 16-17. Ayrıca bu konudaki geniş çaplı
araştırma için bk. Küçük, Dönmeler (Sabatayistler) Tarihi; Küçük, “Münâfıklık ve Dönmelik
Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1987), 347-359.
638 Hüseyin Heykel, Hz. Muhammed’in Hayatı, çev. Vahdettin İnce (İstanbul: Kitapevi Yayınları,
2015), 511.
639 Karaman, Münafıklığın İtikadî Boyutu, 104.
637
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imha etmiş, münafıklar tarafından inşa edilen yapının yıkımına olan tavrını
onu inşa edenlere karşı göstermemiştir.
Hz. Peygamber’in Mescid-i Dırâr’ın imhası sonrasında, yerinin çöplük
olarak kullanılmasını ve leşlerin de oraya atılmasını emrettiğine dair rivayetler bulunmaktadır.640 Ancak bu rivayetlerin o mescidi kötülemek amacıyla
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü daha önce de belirttiğimiz üzere, mescidin kendisinin veya yerinin bir zararı ya da kötülüğü yoktur. Asıl zararı
mescidi inşa eden münafıklar vermek istemekteydi. Bu düşüncenin doğru
olmadığını kanıtlaması bağlamında, Hz. Peygamber’in bu mescidin imhası
sonrasında oraya ev yapılmasını emreden rivayetler de bulunmaktadır.641
Mescid-i Dırâr’ın inşası sırasında ahşap yardımında bulunan Ebû Lübâbe,
mescidin yıkımı sonrasında verdiği ahşaplardan kalanları alıp kendisine ev
yaptırmıştır. Ebû Lübâbe’nin yaptığı ev yıkılan mescidin hemen bitişiğinde
yer almaktadır. Ancak bu rivayet yanında Ebû Lübâbe’nin yapmış olduğu
bu evde, ne bir çocuğunun dünyaya geldiği, oraya ne bir güvercin konduğu,
ne de orada herhangi bir tavuğun civciv çıkarmadığı ve yumurta yapmadığı
rivayet edilmektedir.642 Bu tür rivayetlerin Mescid-i Dırâr’ı kötülemek, inanlara öğüt vermek, nifak konusunda insanları uyarmak amacıyla ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

C. Mescid-i Dırâr’ın Yıkılışı ve Mescid-i Dırâr’ı Yıkan Sahâbîler
1. Mescid-i Dırâr’ın Yıkılma Emri
Hz. Peygamber, Tebük Gazvesi dönüşü,643 Medine’ye bir saat mesafede
bulunan Zî Evân’a geldiğinde, mescidin yapılmasının arka planındaki gaye-

Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 2/198; Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 265; Zemahşerî, Keşşâf, 3/182;
Râzî, Tefsîr, 12/183; Mahallî – Süyûtî, Celâleyn Tefsîri, 1/203.
641 Bk. Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
642 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047; Makrîzî, İmtâ‘u’l-Esmâ‘, 2/77.
643 Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, 452; Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
640
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ler kendisine bildirildiğinde hiç beklemeden mescidin imha emrini oradan
vermiştir. Tebük Gazvesi’nden kısa bir süre önce Hz. Peygamber bu sefer
için hazırlık içerisindeyken, beş kişilik münafık grup gelip kendisini oraya
namaz kılması için davet etmişlerdi. Ancak bu davetleri sefer sonrasına ertelenmişti.644 Zî Evân denilen yerde münafıkların bu mescitle maksatları açıklığa kavuşmuş ve bu mescidin münafık ve fâsık bir maksatla645 inşa edildiğinde şüphe olmadığı, Müslümanlar için zararlı bir mescit olduğu vahiyle646
Hz. Peygamber’e bildirilmiştir.647 Bu ilahi uyarıyla birlikte, münafıkların
amacının ilk günden takvâ üzerine kurulmuş olan Kubâ Mescidi’ndeki cemaati bölme olduğu ve bu mescidin gayesinin küfür maksadı taşıdığı belirtilmiştir. Ayrıca bu yapının namaz kılmaya layık bir yer olmadığından orada
namaz kılınmamasına dair emir Hz. Peygamber’e bildirilmiştir.648 Bu doğrultuda süratle daha Medine’ye varmadan, Zî Evân’da Hz. Peygamber bu
mescidin yıkım emrini vermiş ve onu yıkmakla görevlendirdiği kişileri hemen oradan Kubâ’ya göndermiştir. Hz. Peygamber, gelen bu vahiy sonrası
Âsım b. Adî el-Aclânî, kardeşi Ma’n b. Adî ve Mâlik b. Duhşüm es-Sâlimî’yi
çağırarak onlara, “Halkı zalim olan şu mescide gidin, onu yakın ve yıkın”
emrini vermiştir.649 Mescidi yıkmakla görevlendirilen sahâbîler, mescidin
yanında bulunan Vedîa b. Sâbit ile Ebû Âmir’in evlerini de yakmışlardır.650
İbn Habîb, Câbir b. Abdullah’tan işittiğine göre, Mescid-i Dırâr’ın yıkılırken

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1045-1046; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/529-530; Taberî, Târîh,
3/110.
645 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, 1/325.
646 et-Tevbe 9/107-108; “Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkârcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü’ne savaş açmış kişi lehine fırsat
kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. ‘Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı’diye de yemin edecekler.
Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takvâ temeli
üzerine kurulan mescid ise namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever.”
647 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1045-1046.
648 İbn Kesîr, Kur’ân Tefsîri, 7/3655.
649 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/529-530. Vâkıdî, mescidi yıkmak
için gönderilenler arasında Ma‘n b. Adî’yi zikretmez.
650 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
644
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bu duruma şahit olmuş ve imhası esnasında oradan duman çıktığını söylemiştir.651
Hz. Peygamber, Mescid-i Dırâr’ı yıkmak üzere gönderdikleri kişileri o
bölgeyi iyi tanıyanlardan seçmiştir. Bunlar Kubâ’yı iyi tanıyan ve aslen oralı
olan, orada ikamet eden sahâbîlerdir. Böyle bir strateji yıkım işini daha kolay
ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için yapılmıştır. Böylece orada
bulunanlar bu kişilere aşırı bir tepki vermek yerine olayı anlamaya çalışmışlardır.652 Hz. Peygamber’in bu stratejisi daha önce çoğu kez benzer durumlarda kendisini göstermiştir. Bu metot Resulullah’ın bazı hadiselere karşı
tedbir alırken çoğu kez uygulamış olduğu metottur. Örneğin, Taif’te yer
alan Uzzâ putunu yıktırmak üzere, orayı iyi tanıyan ve aslen Taif’li olan
Hâlid b. Velîd’i göndermişti.653 Böylelikle Hâlid, sorunsuz bir şekilde orada
bulunan putu imha etmişti. Hz. Peygamber’in bu hususta yine aynı stratejiyi
uyguladığını söylememiz mümkündür. Mescidin yıkımı için gönderilen
başta Mâlik b. Duhşûm olmak üzere, diğer isimler Kubâ’lıdırlar. Bu husus
ayrıca bu mescidin Kubâ’da yer aldığının bir başka delili olarak görülmelidir. Mâlik o mahalleyi iyi bilmektedir ve akrabaları oradadır. Bunun için
mescidin orada bulunmasından ve Mâlik akrabaları olmasından dolayı mescidin imhası için o tercih edilmiştir.
Mescidin yıkımı için gönderilenler rivayetlerde farklı isimlerle zikredilmiştir.654 Ancak biz burada yukarıda değindiğimiz hususu göz önüne alarak

Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (öl. 405/1014),
el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, thk. Mustafa Abdülkâdir Ata (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1411/1990), 4/638 (No. 8763); Ebû Nuaym el-İsfahânî, Sıfatü’n-Nifâk, 1/55 (No. 20). Hâkim, bu
hadisin sahih olduğunu söylemektedir.
652 Okumuş, Mescit, Mescitler ve Dırâr Mescidi, 161-162.
653 Vâkıdî, Meğâzî, 1/6.
654 Bu isimler arasında Ammâr b. Yâsir ve Vahşî de zikredilir. Bk. Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr,
2/198. Ayrıca bu isimler arasında Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi ile birlikte Âmir b. Seken’in
de olduğu rivayet edilir. Bk. Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 265; Zemahşerî, Keşşâf, 3/182; Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî (öl. 685/1286), Envâru’t-Tenzîl
ve Esrâru’t-Te’vîl, thk. Muhammed Abdurrahmân (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî,
651
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birçok kaynakta zikredilen üç ismi ele aldık. Bu isimler Sâlim b. Avf oğullarından Mâlik b. Duhşüm, Ma‘n b. Adî ve Âsım b. Adî’dir.655 Şimdi bunlar
hakkında bilgi vermemiz Hz. Peygamber’in bu üç ismi seçmesinin nedenini
ve stratejisini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

2. Mescid-i Dırâr’ı Yıkan Sahâbîler
2.1. Mâlik b. ed-Duhşüm
Amr b. Avf oğullarından olan Mâlik b. ed-Duhşüm’un künyesi Mâlik b.
ed-Duhşüm b. Mirdaha b. Ğanm b. Avf b. Amr b. Avf b. el-Hazrec’tir. Annesi, Amîre bt. Sa‘d b. Kays b. Amr b. İmriü’l-Kays b. Mâlik b. Sa‘lebe b. Ka’b
b. el-Hazrec b. el-Hâris b. el-Hazrec’tir. Mâlik’in el-Fürey’a isminde bir kızı
vardır. Bu kızın annesi, Cemîle bt. Abdullah b. Übey b. Mâlik el-Hâris b.
Ubeyd b. Mâlik b. Sâlim el-Hublâ b. Ğanm’dir. Cemîle’nin babası, Abdullah
b. Übey b. Selûl’dür. Mûsâ b. Ukbe, İbn İshâk ve Vâkıdî’den rivayet edildiğine göre, Mâlik b. ed-Duhşüm Akabe biatına katılanlar arasındadır. Ancak
Ebû Ma‘şer, onun Akabe biatına katılmadığını söylemektedir. İbn Sa’d da
Vâkıdî’den gelen rivayetlerden hareketle Mâlik b. ed-Duhşüm’un Akabe’ye
katılmadığını söyler. Mâlik b. ed-Duhşüm, Hz. Peygamber’le birlikte, Bedir,656 Uhud ve Hendek Gazveleri başta olmak üzere diğer savaşların tamamına katılmıştır. Mâlik vefat ettiğinde çocuğu bulunmuyordu. Tebük dönüşü Hz. Peygamber onu Benî Amr b. Avf yurduna, Mescid-i Dırâr’ı yıkmak
üzere göndermiştir.657
Hz. Peygamber’in, Zî Evân’da Mescid-i Dırâr’ın yıkılması için verdiği
emir sonrası, mescidin yıkılması için görevlendirilen üç kişiden biri olan
Mâlik b. ed-Duhşüm es-Sâlimî, oradan hızlı bir şekilde hareket ederek Dırâr

1418/1997), 3/97. Ele aldığımız üç isimden farklı olarak isimleri zikredilenler şöyledir:
Ammâr b. Yâsir, Âmir b. Seken, Vahşî, Süveyd b. Abbâs. Bk. Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 5/472.
655 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/110.
656 Vâkıdî, Meğâzî, 1/167.
657 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/549.
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Mescidi’nin bulunduğu yere kadar gelmiştir. Mâlik b. ed-Duhşüm, Âsım b.
Adî’ye, “Ben ailemden ateş alıp geleceğim, beni burada bekle” demiş ve
evinden bir ateş parçası alıp gelmiştir.658 Sonra hızlıca Mescid-i Dırâr’a, akşam ile yatsı vakitleri arasında ulaşmışlardır. O sırada mescidin içinde münafıklardan bir grup bulunmaktaydı. O günkü imamları ise Mücemmi‘ b.
Câriye idi.659 Mâlik b. Duhşüm ve diğer iki sahabi, Mescid-i Dırâr’ı boşaltmaları konusunda münafıkları uyardıktan sonra orayı yakmışlardır.
İbnü’l-Kelbî başta olmak üzere bazı kaynaklar Mâlik b. ed-Duhşüm’u
münafıklar arasında zikretmiştir.660 Ancak, Mâlik b. ed-Duhşüm’ün Bedir’e
katıldığı çoğu kaynakta rivayet edilmektedir. Hatta Bedir Gazvesi’nde müşriklerden Süheyl b. Amr’ı esir almıştır.661 Mâlik’in, Bedir’de Süheyl’i esir
alması ona büyük bir ün/şöhret kazandırmıştır.662
Onun münafıklarla olan ilişkisinden ya da o bölgede yaşadığından dolayı o da diğer isimlerin maruz kaldığı gibi münafık damgasına maruz kalmıştır ve nifakla itham edilmiştir. Daha önce belirttiğimiz gibi benzer hususlar bazı isimlerin de münafık damgasına maruz kalmasına sebep olmuştu.
Örneğin İtbân b. Mâlik, gözünden yaralanır ve camiye namaza gidemez.
İtbân Hz. Peygamber’e gelip evinde namaz kıldırmasını ister. Hz. Peygamber bir gün İtbân b. Mâlik’in evine gelir. Konuşmalar sırasında orada
Mâlik’in ismi anılır, bunun üzerine oradakiler onu nifakla ve münafıklıkla
suçlarlar. Oradakiler onun Allah’ı ve Resulü’nü sevmediğini söylerler. Bunun üzerine Allah Resulü oradakilere, Mâlik hakkında böyle söylememeleri

İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046.
660 İbn Habîb, el-Muhabber, 322; İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/1350.
661 Ebü’l-Münzir Hişâm b. Muhammed b. Sâib b. Bişr el-Kelbî el-Kûfî (öl. 204/819), Cemheretü
Ensâbi’l-Arab (b.y.: y.y., ts.), 24; Vâkıdî, Meğâzî, 1/117, 143; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye,
1/649; Belâzürî, Ensâb, 11/8; İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/1350; İbn Kesîr, el-Bidâye, 3/466; İbn
Hacer, el-İsâbe, 5/534.
662 Zekeriya Güler, “Mâlik b. Duhşüm”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003),
27/505-506.
658
659
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gerektiğini çünkü onun Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de
onun kulu ve Resulü olduğunu kabul edip bunu söylediğini ve bunu da
onların bildiğini hatırlatır ve Mâlik hakkında böyle konuşulmasını yasaklar.663 Görüldüğü gibi Hz. Peygamber, Mâlik’in münafık diye nitelendirilmesine izin vermemiştir.
Mâlik b. ed-Duhşüm’un, Akabe’de yer alıp almadığı tartışmalı olmakla
birlikte, Hz. Peygamber’le birlikte tüm savaşlara katıldığı kesindir.664 Onun
özellikle Bedir Gazvesi’ndeki yiğitliği, Mescid-i Dırâr gibi önemli bir nifak
merkezinin imhası için görevlendirilmesi, diğer savaşlardaki göstermiş olduğu başarısı Hz. Peygamber’e olan bağlılığını göstermektedir.665 Mâlik b.
Duhşüm, Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in öldürüldüğünü sanmış, endişelenmiş ve bunu Hârice b. Zeyd b. Ebû Zühre’ye söylemiş, Hârice ise ona,
“Eğer Muhammed öldürüldüyse Allah bakîdir. Muhammed bildirdiğini
bildirdi. Sen Allah için, dinin için savaş” demiştir. Mâlik, aynı sözleri Sa‘d b.
Rebî’ye de söylemiş o da “Ben Muhammed’in, Rabbinin risaletini tebliğ ettiğine sahitlik ederim. Sen dinin için savaş” cevabını vermiştir.666 Bu hâdise
onun Resulullah’a son derece sadakatinin bir göstergesidir.

2.2. Âsım b. Adî
Âsım b. Adî b. el-Ced b. el-Aclân, Ebû Bekir veya Ebû Abdullâh künyesiyle bilinmektedir. Ma‘n b. Adî’nin kardeşidir. Âsım, saç ve sakalına kına
yakmayı seven birisidir ve oldukça kısa boyludur. Âsım b. Adî’nin Hayber’de Sehle bt. Âsım ismiyle bilinen bir kızı doğmuştur.667 Beddâh isminde
bir oğlu vardır.668 Muâviye b. Ebî Süfyân’ın hilafeti zamanında hicrî kırk beş

Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma‘rifetü’s-Sahâbe, 5/2464, 2525; İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/1350-1351;
İbn Hacer, el-İsâbe, 6/34.
664 İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/1350.
665 Güler, “Mâlik b. Duhşüm”, 27/505-506.
666 Vâkıdî, Meğâzî, 1/280; Belâzürî, Ensâb, 1/326-327.
667 Vâkıdî, Meğâzî, 2/685.
668 İbn Hibbân, es-Sikât, 3/286.
663
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yılında yüz on beş yaşında iken Medine’de vefat etmiştir. Vefatından sonra
soyu devam etmemiştir.669
Âsım b. Adî, Hz. Peygamber tarafından Mescid-i Dırâr’ı yıkmakla görevlendirilen sahâbîlerden birisidir.670 Mescid-i Dırâr’ı imha etmekle görevlendirilen Âsım, bu görevi hakkıyla ve başarılı bir şekilde yerine getirmiştir.671 Mescidin hemen bitişiğinde Vedîa b. Sâbit ile Ebû Âmir’in evleri de
bulunmaktadır. Âsım, Mâlik ve Ma’n bu ikisinin evini de mescitle beraber
yakmışlardır.672
Hz. Peygamber’in yıkım için gönderdiği kişiler arasında bulunan Âsım
b. Adî el-Aclânî, Mescid-i Dırâr’a girdiklerinde, içinde bulunan münafıkların
o günkü durumunu şu sözleriyle anlatmıştır: “Münafıkların birbirlerine pür
dikkat baktıklarını hala unutamıyorum.” Sonra mescidi yanıp kül olana kadar yaktıklarını ve yerle bir ettiklerini haber vermiştir.673
Âsım b. Adî b. el-Cedd b. el-Aclân, Bedir Gazvesi’ne katılmak üzere hazırlığını yapmış ve Medine’den çıkmış, fakat Hz. Peygamber onu geri çevirmiştir. Bedir’e katılmamış olsa da, Hz. Peygamber ona savaşa katılmış
gibi Bedir Gazvesi’nden payını vermiş ve hissesini ayırmıştır.674 Hz. Peygamber’in onu geri çevirmesinin sebebi, Kubâ ve Âliye675 bölgesi halkına
vekil olarak bırakmasıdır.676 Her ne kadar İbn İshâk onun Bedir’e katılmadı-

İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465; İbn Hibbân, es-Sikât, 3/286.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465;
Taberî, Târîh, 3/110; İbn Hazm, Cevâmi‘u’s-Sîre, 202.
671 Abdullah Aydınlı, “Âsım b. Adî”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991),
3/474.
672 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1043,1047.
673 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1046.
674 Vâkıdî, Meğâzî, 1/160; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/689; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465.
675 “Bu isim, Medine’de zikredildiği zaman bununla; Batıhân ) )بطحانvadisinin geldiği yönden
Medine’nin en yüksek yeri kastedilmektedir. Günümüzde ise bu yerler “ ”عاليةkelimesinin
çoğulu olarak, ‘Avâlî ( )العواليdiye adlandırılmaktadır.” Bk. Belâdî, Siyer Coğrafyası, 164.
676 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465; Belâzürî, Ensâb, 1/289; Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ma’rifetü’s-Sahâbe,
4/2139; İbn Hacer, el-İsâbe, 3/463.
669
670
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ğını söylese de Vâkıdî, Âsım b. Adî’nin Hz. Peygamber’le birlikte Bedir,
Uhud ve Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara katıldığını söylemektedir.677 İbn Hacer ise, onun Bedir ehlinden olduğunda ittifak edildiğini söylemekle birlikte katılmadığını söyleyenlerin olduğunu da belirtir.678 Hz.
Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katılan Âsım, Tebük Gazvesi için
yetmiş vesk/yük hurma bağışlamıştır. Binâenaleyh onun fiilen Bedir Savaşı’na katılmadığı söylense de Bedrî kabul edilmiştir. Âsım’ın, Hz. Peygamber tarafından görülen lüzum üzerine Bedir’den geride bırakılması, savaş
sonrasında ganimetten payını almasını sağlamıştır.679
Münafıkların, Mescid-i Dırâr’ı inşa ederlerken onlara şahit olanlardan
birisi de Âsım b. Adî’dir. O mescidin inşasını şöyle anlatmaktadır:
Biz, Hz. Peygamber’le birlikte Tebük’e gitmeye hazırlanıyorduk. Bu sırada münafıklar mescidin inşasını bitirmişlerdi. Abdullah b. Nebtel ile
Sa‘lebe b. Hâtib mescidin üstüne çıkmışlar ve mescide oluk yapmaktaydılar.
Âsım b. Adî’yi gören Abdullah b. Nebtel ile Sa‘lebe b. Hâtib ona Resulullah’ın Tebük dönüşünde orada kendilerine namaz kıldıracağına dair söz
verdiğini söylediler. Âsım b. Adî ise, kendi kendine: “Vallahi bu mescidi,
ancak nifaklarıyla bilinen münafıklardan başkası bina etmiş olamaz” demiştir.680
Âsım b. Adî sayılan isimlerin münafık olarak bilinmesinden hareketle
bu mescidin münafıklar tarafından inşa edilmiş olabileceğini düşünmüştür.
Hz. Peygamber’in Tebük Gazvesi hazırlıkları esnasında gazve için sadaka bağışı çağrısı sonrası Âsım b. Adî’nin bu gazve için yüklü miktarda hur-

İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465. İbn Hibbân da onun Bedir’e katıldığını söylemektedir. Bk. İbn
Hibbân, es-Sikât, 3/286.
678 İbn Hacer, el-İsâbe, 3/463.
679 Aydınlı, “Âsım b. Adî”, 3/474.
680 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
677
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ma tasadduk ettiğini belirtmiştik.681 Hz. Peygamber’in Müslümanlara sadaka bağışı çağrısı sonrası, bağış yapanlardan birisi olan Âsım ve diğerleri
hakkında münafıkların alaycı sözleri sonrası şu ayetin indirildiği rivayet
edilmiştir:682 “Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla
verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay
edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır.” 683
Bu ayette zikredilen gönüllü olarak fazla verenlerden kastedilen kişilerden
birisi de Âsım b. Adî’dir.
Âsım b. Adî, Mescid-i Dırâr’ın haberini bildiren ayetler hakkında şöyle
demektedir. “Vallahi biz daha Tebük Seferi’nden dönmeden, bu mescidi
yapan ve onun yapımında işbirliği yapmış ve yardım etmiş olanları yeren
Kur’ân ayetleri inmiştir. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur”684 diyerek
mescidin imhası haberini bize nakletmiştir.685
Âsım b. Adî’ye münafıkların Mescid-i Dırâr’ı inşa etmelerinin sebebi sorulmuş, o bu soruya şöyle cevap vermiştir: “Münafıklar mescidimize geliyorlar ve orada bir arada toplanıyorlardı. Bir araya gelen münafıklar birbirleriyle gizli gizli konuşuyorlardı. Ancak Müslümanların o mescitte yer alması onları zor durumda bırakıyor, gizli konuşmalarını ve gizli planlarını engelliyordu. Bu yüzden sadece kendilerinin içinde toplanacağı ve oraya da
sadece kendi görüşlerinden olanların gireceği bir mescit yapmak istediler”
cevabını vermiştir. Âsım b. Adî bu cevapla birlikte, Ebû Âmir’in mektubunda belirttiği üzere, Kubâ Mescidi’ne giremeyeceğini, Muhammed’in arkadaşlarının kendisini fark edeceğini ve onların kendisine hoşuna gitmeyen
sözleri söyleyeceğini bildirmesi üzerine münafıklar harekete geçerek, Ebû

Vâkıdî, Meğâzî, 3/991; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/551.
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/551-552.
683 et-Tevbe 9/79.
684 Tevbe 9/107. ve 108. ayetleri zikrediyor.
685 Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048.
681
682
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Âmir’e, “Biz de bir mescit yaparız, sen de gelir orada bizimle konuşursun”
demişler ve böylece bu bahanelerle Dırâr Mescidi’ni inşa etmişlerdir.686
Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde Âsım b. Adî’ye, Dırâr Mescidi’nin
yerine kendisine ev yapmasını istemiştir. Bu teklif üzerine Âsım, “Hakkında
Kur’ân ayeti nazil olan bir mescidi ev yapamam. Ey Allah’ın Resulü, benim
bir eve ihtiyacım yoktur” diyerek bu teklifi kabul etmemiştir. Âsım Hz. Peygamber’e, Sâbit b. Akram’ın bir eve ihtiyacı olduğunu söylemiş ve oraya
onun ev yapmasını teklif etmiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, orayı
Sâbit’e vermiştir.687

2.3. Ma‘ n b. Adî
Ma’n b. Adî, Evs kabilesindendir ve Âsım b. Adî’nin kardeşidir. Ebû
Umeyr künyesiyle bilinir.688 Hz. Peygamber tarafından, Mescid-i Dırâr’ı
yıkmak üzere gönderilenler arasındadır.689 Künyesi, Ma‘n b. Adî b. el-Ced b.
el-Aclân b. Hârise b. Dubey’a b. Harâm b. Cü’al b. Amr b. Cüşem b. Vedm b.
Zibyân b. Hümeym b. Zühl b. Hüneyy b. Beliyy b. Amr b. el-Hâf b.
Kudâ’a’dır. Musâ b. Ukbe, İbn İshâk ve Vâkıdî’nin rivayetine göre, Ensar’dan Akabe Biatı’na katılan yetmiş kişi arasındadır. Ma‘n, İslâm’dan önce
okuma yazma bilenler arasındadır. Hz. Peygamber, Medine’de yaptığı
muâhat/kardeşleştirme hadisesinde Ma‘n b. Adî ile Hz. Ömer’in kardeşi
Zeyd b. el-Hattâb’ı kardeş yapmıştır.690 Her ikisi de hicrî on ikinci yılda, Hz.
Ebû Bekir’in hilafeti zamanındaki Yemâme Savaşı’nda şehit olmuştur.691
Ma‘n’ın soyu devam etmiştir. Hz. Peygamber’le birlikte Bedir, Uhud, Hen-

Vâkıdî, Meğâzî, 3/1048-1049.
Vâkıdî, Meğâzî, 3/1047.
688 Belâzürî, Ensâb, 1/241.
689 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/530; Taberî, Târîh, 3/110; İbn Hazm, Cevâmi‘u’s-Sîre, 202;
Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 265; Zemahşerî, el-Keşşâf, 3/182.
690 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465; İbn Habîb, el-Muhabber, 67; Belâzürî, Ensâb, 10/463; İbn Kesîr, elBidâye, 6/484.
691 Vâkıdî, Meğâzî, 1/160; İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465; İbn Habîb, el-Muhabber, 67; Belâzürî, Ensâb,
1/241, 10/463; İbn Hibbân, es-Sikât, 3/403.
686
687
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dek ve diğer tüm gazvelere katılmıştır.692 Bedir’de, Ebü’l-Münzir b. Ebû
Rifâ’a adlı bir müşriği öldürmüştür.693 Bedir Gazvesi’nde ganimetler dağıtılırken kendisine pay almak istememiş ancak Hz. Peygamber’in ısrarı sonrası
bunu kabul etmek durumunda kalmıştır. Ayrıca Resulullah tarafından bu
gazve sonrası şehit olan bir sahâbînin ganimetteki hissesini ailesine teslim
etmesi için görevlendirilmiştir.694
Ma‘n b. Adî, Müseylimetü’l-Kezzâb ile yapılan Yemâme savaşında şehit
olmuştur.695 Yemâme Savaşı’nda, komutan olan Hâlid b. Velîd, yüz atlıdan
oluşan öncü bir birliğin başına Ma‘n b. Adî’yi geçirmiştir.696
Ma‘n, İslâm’dan önce okuma yazma bilenlerden olduğu için Hz. Peygamber’in vahiy kâtipliğini de yapmıştır. Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte, halife seçimi için toplanılan yerde Ensar ve Muhacir arasında çıkan tartışmada yaptığı bir konuşma ile hem ortalığı yatıştırmış hem de Hz. Ebû
Bekir’in halife seçilmesinde de önemli bir rol üstlenmiştir.697

D. Çağdaş Dönemde Mescid-i Dırâr
1. Çağdaş Dönemde Mescid-i Dırâr Algıları
Çağdaş dönemde bazı çevrelerce, Tevbe sûresi 9/107 ile 110. ayetlere
konu olan ve bu ayetlerin nüzûlündan sonra Hz. Peygamber tarafından yıktırılan Mescid-i Dırâr’ın, bir takım ideolojik düşüncelerle birlikte, dini vaaz
objesi olarak, çağdaş siyasî argüman olarak ve muhalefeti tasfiye unsuru
olarak kullanıldığı görülmektedir.

İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465; Belâzürî, Ensâb, 1/241; İbn Abdilber, el-İstîâb, 4/1441.
Vâkıdî, Meğâzî, 1/150; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/711; Belâzürî, Ensâb, 1/299-300.
694 Habil Nazlıgül, “Ma‘n b. Adî”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003),
27/554.
695 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465.
696 Nazlıgül, “Ma‘n b. Adî”, 27/554.
697 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/465; Nazlıgül, “Ma‘n b. Adî”, 27/554.
692
693
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Günümüzdeki bazı mescit ve camiler Hz. Peygamber dönemindeki
Mescid-i Dırâr’a benzetildiği ve Kur’ân’da zikredilen bu mescidin aynı özelliklerini taşıdığı gerekçesiyle birileri tarafından bu damgaya maruz kalmışlardır. Binaenaleyh, günümüzdeki bir takım ideolojik yaklaşımda bulunanların Mescid-i Dırâr söylemini kullanarak bazı mecitleri aynı kategoride değerlendirdiği görülmektedir. Daha da ileriye gidilerek bu kategoride değerlendirilen mescitlerde kılınan namazların kabul edilmeyeceği dahi iddia
edilmektedir. Ancak Hz. Peygamber (sas) dönemindeki mescidin fonksiyonları doğru tespit edilirse durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla
günümüzdeki bazı mescit ve camilerin bir takım ideolojik algılarla bu şekilde değerlendirildiği görülecektir.
Hz. Peygamber’in bu mescidi yıkmasının sebepleri ortaya konulmadığı
sürece bu algının yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceği, bu mescidlerde ve
camilerde namaz kılanların zan altında bırakılacağı açıktır. Hz. Peygamber
dönemindeki mescit, bugünkü mescitlerden birçok anlamda farklı özelliği
barındırıyordu. O dönemdeki mescit İslâm Devleti’nin merkezi konumundaydı. Hz. Peygamber dönemi Medine’sinde devlet Mescid-i Nebevî’den
yönetiliyordu. Devlet işleri orada görüşülür her türlü savaş kararı orada
alınırdı. Medine’ye gelen elçilerle de yine bu mescitte görüşülüyordu. Böyle
çok yönlü fonksiyonları bulunan bu mescitte beş vakit namaz ibadeti de ifa
edilmekteydi. Dolayısıyla münafıklar tarafından Kubâ’da inşa edilen mescit
günümüzdeki mescit ve camilerle aynı ketegoride değerlendirilmesi son
derece yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü günümüzdeki mescit ve camilerde Hz.
Peygamber dönemi mescidlerinin çok yönlü kullanılma fonksiyonu artık
yoktur. Günümüzdeki camiler sadece namaz kıldırılan bir mekân olarak
kullanılmaktadır. Dolayısıyla sadece bu yönüne bakarak, o dönemdeki Mescid-i Dırâr’ın günümüzdeki camiler ve mescitlerde kıyas edilmesi ve aynı
kategoride değerlendirilmesi son derece yanlış bir düşüncedir.
Böyle bir düşüncenin tefrikalara ve bölünmelere sebep olacağı açıktır.
Bu ise Kur’ân’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine terstir. Dolayısıyla bu ifade~ 141 ~
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leri bir takım ideolojik düşüncelerin saplantıları olarak anlamak gerekir. Hz.
Peygamber’in münafıklara karşı gösterdiği tavır veya siyaset incelendiğinde
dahi durumun hiç de bugün söylenen bu ithamlarla örtüşmeyeceği görülecektir. Onlara karşı son derece hassas bir siyaset uygulayan Hz. Peygamber’in bu mescidi yıkma sebebini, meşrû bir devlete başkaldırı olarak görmek gerekir. Binaenaleyh Hz. Peygamber, devleti bölmek ve parçalamak
isteyen münafıkların, kendilerine bu planları için bir merkez olarak planladıkları mescit görünümündeki binayı yıkmıştır. Mescid-i Dırâr aslında kendisinde mescit özelliklerini barındırmamaktadır. Münafıklar görünüşte bir
mescit inşa etmişlerdir. Ancak orası aslında bir nifak merkezinin hareket
noktasıdır. Münafıklar planladıkları bu merkeze dikkat çekmemek ve planlarını daha rahat uygulayabilmek adına mescit ismini vermişlerdir.
Bu bağlamda Mescid-i Dırâr’ı günümüzdeki bir cami ya da mescit gibi
değerlendirmek yerine orayı Nifak Mescidi698 gibi isimlerle değil de aslı itibariyle orayı münafıkların planları için bir silah deposu, toplantı yeri,699 nifak merkezi, üs veya karargâh olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü gerçek
anlamda mescit ya da camiden nifak meydana gelmez. Hakiki anlamdaki
cami, camaati ve toplumu bir arada tutan en önemli merkezdir. Zaten camiler de isimlerinin bu birliktelikten almıştır. Bu yapının gayesi iyi analiz
edilmesi gerekir. Aksi halde bu yapının bir mescit olduğu için yıkıldığı anlaşılacak ve bu birçok yanlış algılara sebep olacaktır.
Mescid-i Dırâr’ın yıkılmasına neden olan sebebe daha geniş bir perspektiften bakacak olursak Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında zekât vermeyenlere karşı savaşacağını ilan etmesini bu duruma kıyas yapıp örnek gösterebiliriz. O zekât vermemeyi devlete bir başkaldırı olarak görmekteydi. Bu durum ise zekât vermeyenlere karşı savaşılmasını mübah hale getirmekteydi.
Dolayısıyla onların bir an önce yola getirilmeleri ya da tamamen imha edil-

698
699

Watt, Hz. Muhammed Medine’de, 226.
Sezikli, Nifak Hareketleri, 47.
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meleri gerekiyordu. Aksi halde bu ve bu düşüncede olan kabileler İslam
Devleti’ne zarar verebilirdi. Hz. Ebû Bekir zekât vermeyenlerin bu tavrını
meşru olan bir devlete başkaldırı olarak görmüş ve bunların imha edilmesi
için bu düşüncede olanlarla savaşmayı göze almıştır. Mescid-i Dırâr’ın yıkılmasına sebep olacak nedenle bu durumun kıyası tam da burada anlattığımız olayla benzemektedir. Mescid-i Dırâr bir cami ya da mescit olduğu
için yıkılmamış,700 bu bina devlete bir başkaldırı olarak görüldüğü için imha
edilmiştir.
Çağdaş müfessirlerden Ömer Nasûhi Bilmen, Mescid-i Dırâr’ı Mekke’deki müşriklerin toplanma merkezi olan “Dâru’n-Nedve”ye benzeterek
Müslümanları parçalamakla ve Müslümanlar aleyhinde bir nifak ocağının
vücuda getirmek olduğunu belirtmesi701 mescidin asıl amacının ortaya konulması açısından çok önemlidir. Dâru’n-Nedve, Kureyş kabilesinin önemli
meseleleri görüşüp karara bağladığı bir toplantı yeri olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda orası her türlü savaş ve barış kararının alındığı, görüşlerin belirlendiği, nikâh merasimleri ve bunun gibi birçok faaliyetin düzenlendiği bir yerdir. Ayrıca burada Kureyş’in bütün önemli işleri konuşulur ve
karara bağlanmaktadır.702 Bu açıdan bakıldığında Dâru’n-Nedve’nin Mescid-i Dırâr’a benzetilmesi çok doğru ve yerindedir. Medine’de münafıklar
tarafından yapılan bu mescidin de aynı özellikleri taşıması dolayısıyla devlete bir başkaldırı alarak görülmesi münasebetiyle yıktırılmasının arkasındaki
neden daha da açığa çıkmış olmaktadır.
Günümüzde adı her ne olursa olsun, Mescid-i Dırâr gibi bir merkez, üs,
karargâh ya da isterse adına mescit denilsin buraların aynı amaca binaen
oluşturulması ve buraların meşru olan bir devletin varlığını tehdit etmesi
veya devlet içerisinde o devlete bir başkaldırı olarak işlevsel hale gelmesi

Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 198.
Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm Meali Âlisi, 3/1333.
702 Ethem Ruhi Fığlalı, “Dârunnedve”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993),
8/555-556.
700
701
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durumunda bunların da aynı şekilde Mescid-i Dırâr’la aynı ketegoride değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak günümüzde mescit ya da
camiler Hz. Peygamber dönemi mescidinin fonksiyonlarını artık barındırmamaktadırlar. Buna ihtiyaç da kalmamıştır. Çünkü devlet bünyesinde bu
fonksiyonların icra edildiği merkezler, kurumlar, bakanlıklar kurulmuştur.
Dolayısıyla Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerin Mescid-i Dırâr örneğine703 benzetilmesi son derece yanlış bir yaklaşımdır. En
nihayetinde Hz. Peygamber döneminde inşa edilmiş olan Mescid-i Dırâr
meşru bir devletin tasfiyesi sonrası onun alternatifi olarak görülmüş ve bu
amaca hizmet etmeyi amaçlamıştır.

2. Çağdaş Dönemde Mescid-i Dırâr’ın Siyâsî Argüman Olarak
Kullanılması
Günümüzde sıkça dillendirilen hususlardan birisi de Mescid-i Dırâr’ın
siyasî malzeme olarak kullanılmasıdır. Bazı çevreler söylemlerine Mescid-i
Dırâr’ı siyasî malzeme yaparak bir takım siyasî faaliyetlerin ya da politikaların bu ketegoride değerlendirileceğini ifade etmektedirler.704
Bazı araştırmacılar, Hz. Peygamber dönemi Mescid-i Dırâr’ından kıyas
yaparak onun günümüzde fikren varlığını savunmaktadırlar. Örneğin çağdaş müfessirlerden Seyyid Kutub’un Mescid-i Dırâr ile ilgili açıklamaları şu
şekildedir:
Görünürde binası yıkılmış olan bu mescid, aslında İslâm düşmanlarının
oyun ve entrikalarını gizleyen bir varlık olarak yaşamaktadır. Dıştan Müslüman veya İslâm dostu görünüp, perde arkasından İslâm’ı bozmak, değiştirmek, yıkmak için akla hayale gelmeyen entrikaları çevirenler o mescitte
barınırlar. Manen yaşamakta olan bu mescid, bazen dindar görünüp dini
kendisine maske yaparak, bazen dinde araştırma yapıyormuş görünerek,

703
704

Özcan Yıldırım, “Mescid-i Dırâr ve Düşündürdükleri”, Tevhid Dergisi (Erişim 23 Mart 2020).
Ahmet Akgül, “Akp ve Cemaat Mescid-i Dırâr’dır”, Ahmetakgul (Erişim 22 Mart 2021).
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bazen Müslümanların hiç bir kusuru ve eksik tarafı olmadığını ileri sürüp
onları uyutmaya çalışarak faaliyetini sürdüren İslâm düşmanı teşekküllerin
karargâh kurduğu yerdir. İslâm’ı ve Müslümanları hedef alan bütün silahların tetiği oradan çekilir. Evet bu mescid yer değiştirebilir, şekil ve renk değiştirebilir ama mevcudiyetini muhafaza etmiştir ve etmektedir.705
Son dönemlerde Avrupa’nın bazı ülkelerinde açılan mescitlerin de bu
kategoride değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin Almanya’da açılan
Liberal Cami’nin günümüzün Mescid-i Dırâr’ı olduğu ileri sürülmüştür.706
Ülkemizde birtakım nedenler ve gerekçelerle Mescid-i Dırâr tanımlanmasının daha çok siyasî amaçlar için kullanıldığını görmekteyiz.707 Türkiye’de varlık göstermiş bazı cemaatlerin ve tarikatların işlevinin Mescid-i
Dırâr’ın bir benzeri ve tekrarı mahiyetinde olduğu da ifade edilmiştir.708
Türkiye’de bulunan camilerin Mescid-i Dırâr kategorisinde olduğunu
söyleyenler dahi çıkmıştır. Gerekçe olarak da Türkiye’nin kurucusuna bu
camilerde düşmanlık eden vaazların verilmiş ve hutbelerin okunmuş olması
gösterilmiştir. Sadece yaklaşımı ifade açısından şu sözleri örnek olarak kaydetmenin faydalı olacağı kanısındayız:
Günümüz Türkiye’sinde bazı camilerin Mescid-i Dırar’ı örnek alırcasına
parti tapınağı haline getirilmiş olduğunu hüzünle gözlemliyoruz. Müminlere karşı gizli bir parti kuran münafıkların, bir parti merkezi yahut bir karargâh gibi kullanmak istedikleri Mescid-i Dırar’a bakınca, bugün de kimi
siyasi teşekküllerin camileri istismar ederek, kendi gizli ajandalarını gerçekleştirmek ve böylece laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı halkı örgütleyip dev-

Kutub, Fî Zılâli’l-Kurʾân, 7/402.
Mehmet Emin Kurt, “Berlin’deki Liberal Camii ya da günümüzdeki Mescidi Dırar (zarar
mescidi)”, Yorsam (Erişim 20 Mart 2020).
707 Arslan Bulut, "Dırar mescidi" ve "Tengri işiyle oyun", Yeniçağ Gazetesi (Erişim 20 Mart 2021).
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dirar-mescidi-ve-tengri-isiyle-oyun-56385yy.htm
708 Abir en-Nahas, “Türkiye’deki paralel yapı ve Mescid-i Dırar hikâyesi”, Gerçek Hayat (Erişim
23 Mart 2021).
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leti yıkmak yahut dönüştürmek amacıyla sinsi sinsi faaliyet gösterdiklerini
teşhis ve tespit etmekte zorlanmıyoruz.709
Esasen bu gibi ifadelerin ciddiye alınacak bir tarafı olmadığı açıktır. Ne
var ki, bu gibi ifadeler ideolojik yaklaşımın Mescid-i Dırâr söylemini her
türlü kullandığının da açık bir ifadesidir.

3. Çağdaş Dönemde Mescid-i Dırâr’ın Dinî Vaaz Objesi Olarak
Kullanılması
Mescid-i Dırâr hadisesi örneğinden hareketle, bazıları tarafından Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerin, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen bu mescitlerin özelliklerini taşıdığı dolayısıyla bu mescit ve camilerde
namaz kılınamayacağı hatta kılınmış olsa bile bu namazların caiz olmayacağı dahi iddia edilmiştir. Bu iddia sahiplerine göre Kur’ân-ı Kerîm’de insanlığa zarar veren mescit olarak zikredilen ve zarar veren mescitler tabirinin
zikredildiği bu ayetler incelemeye tabi tutulduğunda ayetlerdeki kıstaslara,
ölçütlere göre karşımıza bugünkü Türkiye’deki camiler çıkmaktadır ve bunların hiçbirinde Kur’ân’ın verilerine göre namaz ve ibadet caiz değildir.
Bazıları ise daha genelleme yaparak, hem Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
hem de Osmanlı’nın yaptırdığı kısaca Türkiye’deki var olan bütün camilerin
Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen bu mescidin özelliklerini taşıdığı gerekçesiyle
ne tek başına, ne imamla birlikte ne de imamdan önce ve sonra bu camilerin
içerisinde kılınan namazların hiçbirinin caiz olmadığını ve bu namazların
batıl olduğunu iddia etmişlerdir.

709

Cemil Kılıç, “Hazreti Muhammed’in yaktırdığı cami”, Odatv4 (Erişim 23 Mart 2021).
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Hz. Peygamber’in (sas) hicreti sonrasında Medine’de yeni bir dönem
başlamıştır. Allah Resulü’nün hicretiyle birlikte orada hâlihazırda Müslümanlar yanında Yahudiler, Arap Müşrikler ve az da olsa Hristiyanlar bulunuyordu. Bedir Gazvesi ile birlikte önemli bir kazanım elde eden Müslümanlar artık Medine’de yeni bir dinî grupla daha karşı karşıya kalmışlardı.
Aslında hicretin ilk yıllarından itibaren Müslümanların Medine’ye gelmesini
hoş karşılamayanlar bulunmaktaydı. Ancak bu dönemde Müslümanlara
toplu bir karşı çıkış görülmemektedir. Hz. Peygamber’in hicreti öncesi Medine’de krallık için hazırlanan İbn Übey Müslümanların Bedir galibiyeti sonrası bu grubun örgütlü bir hale gelmesinde baş aktör olmuştur. İbn Übey’in
ve taraftarlarının oluşturmuş olduğu bu yeni grup, Müslümanlarla gizliden
mücadele yoluna başvurmuşlardır. Medine içerisinde birçok olayda önemli
tehlike meydana getirmiş olan bu oluşum, birçok önemli hadisede meydana
çıkarak güçlerini ve nüfuzlarını Müslümanlara karşı kullanmışlardır. Hicretle birlikte başlarda ferdi bir karşı çıkış olarak başlayan bu süreç zamanla
münafıklar denilen bu sınıfın bir araya gelip gruplaşarak baş kaldırma eylemleri olarak devam etmiştir.
Araştırmamızın konusunu teşkil eden Mescid-i Dırâr hadisesi, münafıkların Medine dönemi boyunca ortaya koydukları faaliyetlerinin bir devamı
niteliğindedir. Münafıkların hicretle birlikte asıl hedef ve gayelerine ulaşmak için başvurdukları nifaklarının en önemli ve oldukça gizli bir parçasıdır. Münafıklar Medine’de Hz. Peygamber ve Müslümanların olmadığı, istenmediği bir şehir düşünmekteydiler. Onlar bu tür nifak faaliyetleriyile
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hicret öncesinde olduğu gibi kendi birlik ve düzenlerine dönme uğraşısı
içerisine girmişlerdir. Mescid-i Dırâr münafıkların Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı içeriden bütün güçlerini kullanarak öldürücü bir darbe
vurma teşebbüsüdür. Münafıkların böyle son derece gizli bir nifak faaliyeti
için zamanlama olarak Müslümanların zor bir dönemini seçmeleri de dikkate değerdir.
Münafıklar tarafından gündeme getirilen Mescid-i Dırâr’ın zamanlaması
olarak hicretten itibaren bütün nifaklarının zirve noktası olarak kabul edilen
Tebük Gazvesi sırasında gündeme getirmeleri bu faaliyetin önemini ortaya
koymaktadır. Tebük Gazvesi’nin zorlu bir dönemde meydana gelmiş olması
ve Hz. Peygamber’in tüm dikkatini, gayretini bu gazveye yoğunlaştırdığı bir
dönemde yapılması münafıkların bu mescidi bu dönemde gündeme getirmeleri açısından son derece önemlidir. Münafıklar her ne kadar Tebük Gazvesi’ne kadar en zor hadiselerde bile çeşitli şekilde nifak faaliyetlerinde bulunmuş olsalar da bu son girişimleri önceki nifaklarından oldukça farklılık
arz etmektedir. Çünkü bu faaliyetleri oldukça gizli ve örgütlü bir şekilde
meydana gelmiştir. Münafıklar bu kez İslâm tarihinde ve Müslümanlar tarafından önemli bir mabet olarak görülen, Peygamber dönemi Medine’sinde
birçok fonksiyonu bulunan mescidin ismini kullanarak son derece gizli bir
yapılanmaya gitmişlerdir. Hz. Peygamber ve Müslümanlar tarafından bu
yapı inşa edilirken bazı şüpheler duyulmuş olsa da münafıkların bu son
nifak girişimleri tam olarak anlaşılamamış, ancak ilahi bir uyarı sonucunda
fark edilebilmiştir. Münafıkların son dönemlerindeki gizli bir yapılanma
olan Mescid-i Dırâr, Müslümanlar tarafından hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek, güvenin ve huzurun sağlandığı, kendisinden kötülük düşünülmeyecek bir mekân olan mescit üzerinden kurulmuş nifak hareketi girişimidir.
Münafıkların bu nifak girişimleri için merkez olarak bir mescidi edinmeleri son derece önemlidir. Hz. Peygamber ve Müslümanlar Tebük seferi için
önemli bir hazırlık içerisine girdikleri sırada mescidin adı kullanılarak zaten
gazve için yoğunlaşıldığı bir sırada münafıklar hiç dikkat çekmeyecekler ve
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böylece yıllardır hedefledikleri amaçlarına ulaşacaklardır. Hz. Peygamber’in
münafıkların teklifini kabulünü gazve sonuna ertelemesi bir bakıma onun
münafıkların hareketinden şüphelendiğini göstermektedir. Hz. Ali’nin Tebük gibi önemli bir gazveye götürülmeyip Medine’de bırakılması, Hz. Peygamber’in gazveden geride kalan münafıklardan şüphelendiğinin en önemli
kanıtıdır. Belki de münafıklar zorlu, uzun ve yorucu bir gazve esnasında
Mescid-i Dırâr’ın inşasıyla birlikte hem Medine içerisinde hem de Kubâ da
Müslümanlara önemli ölçüde zarar vereceklerdi. Hz. Ali’nin Medine’de bırakılması Medine içerisinin güvenliğini sağlamış gazve dönüşü vahyin uyarısı sonucunda Kubâ’da kurulan nifak merkezinin imhasıyla birlikte Medine’deki olası kargaşa ve yıkım önlenmiştir. Münafıklar Mescid-i Dırâr’ın
yıkılmasıyla birlikte büyük ölçüde güçlerini kaybetmişler artık küçük ve
büyük ölçekli de olsa nifak faaliyetlerinde bulunamamışlardır. Bu durum
bize münafıkların Medine döneminin son yıllarına doğru elindeki son ve
önemli kozlarını kullandıkları, bunda da başarısız olduklarını göstermektedir.
Hz. Peygamber’in Medine’de münafıkların ortaya koyduğu tüm nifak
faaliyetlerine büyük ölçüde müsamahakâr davrandığını görmekteyiz. Münafıklar Hz. Peygamber tarafından ne Yahudi ne Hristiyan ne de Mekkeli müşrikler kadar tepki ve tavra maruz kalmışlardır. Bu Hz. Peygamber’in münafıkların ortaya çıkmasındaki temel sebebi bilmesinden kaynaklanmaktadır.
Hz. Peygamber, münafıkların Medine içerisinden bazı insanların beklentileri, bazılarının da kabile taassubu ile birbirlerini kıskanmaları, Mekke müşriklerinin de kışkırtmaları sonucunda Müslümanlara ve kendisine tavır aldıklarını bilmektedir. Bu durum onun münafıklara karşı tavrını önemli ölçüde etkilemiş, onlara karşı hoşgörüye ve affetmeye dayalı bir siyaset uygulamasını sağlamıştır. Hz. Peygamber’in haklı ve son derece doğru tavrı birçok insanın münafıklıktan uzaklaşmasını ve hakiki manada Müslüman olmasını sağlamıştır. Bunun en iyi örneğini Mescid-i Dırâr’ın inşasında isimleri zikredilenlerde görmekteyiz. Onların birçoğu mescidin imhasıyla birlikte
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tövbe etmiştir. İbn Übey’in vefatı sonrasında Hz. Peygamber’in onun cenazesine karşı göstermiş olduğu tavrı da bu siyasetin devamı niteliğinde olup
onlara karşı uygulanan böyle bir siyaset pek çok ismin münafıklıktan kurtulmasını sağlamıştır.
Hz. Peygamber her ne kadar münafıklara karşı iyi niyetini korumuş olsa
da Müslümanları parçalayacak ve onlara zarar verecek herhangi bir duruma
izin vermemiştir. Ancak söz konusu mescidin imhası sonrasıda bile yine bu
iyi niyetin devam ettiğini görmekteyiz. Nitekim Hz. Peygamber’in bu mescidi inşa edenlere karşı ve İbn Übey’in cenazesindeki tavrı bunu göstermektedir. Ancak onun siyasetinin bu yönde olması Medine’deki münafıkların
yok olmasını ve birçoğunun samimi Müslüman olmasını sağlamıştır.
Mescid-i Dırâr’ı inşa edenler arasında zikredilen isimlerin bazılarının nifakla doğrudan ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bu isimlerin birçoğu münafıkların son derece gizli hareket etmelerinden dolayı oyunlarına gelmişlerdir. Bazılarının nifakla doğrudan ilişkisi olduğu halde Ebû Âmir’den beklenen desteğin gelememesinden dolayı ve İbn Übey’in vefatı sonrası tövbe
etmişlerdir. Bu olay sonrası münafıklar Müslümanlara karşı herhangi bir
açık ve gizli faaliyette bulunamamışlardır.
Çağdaş dönemde Mescid-i Dırâr söylem ve tanımlamasının dinî, siyasî
ve ideolojik tarafgirlikten mütevellit farklı kullanımlarına rastlanmaktadır.
Mescid-i Dırâr’ın hizipsel ve siyasî argüman olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca dinî vaaz objesi olarak kullanılmış ve günümüzdeki
bazı mescitler Mescid-i Dırâr nitelemesine maruz kalmışlardır. Ancak tüm
bu algılar Hz. Peygamber dönemi mescidinin fonksiyonlarının dikkate
alınmamasından ya da tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.
Hz. Peygamber dönemi mescidi devletin merkezi konumundadır. Devlet
oradan yönetilmektedir. Dolayısıyla Kubâ’da kurulan bu yapının genel olarak Medine’yi yani Mescid-i Nebevî’yi hedef alması devlete bir başkaldırı
olarak görülmelidir. En nihayetinde Mescid-i Dırâr Medine İslâm Devleti’ne
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bir başkaldırı olması hasebiyle imha edilmiştir. Bu mescidin amacı devleti
yıkmak ve parçalamaktır.
Münafıklar bu bina ile İslâm Devleti’ne saldırı planlaması yapmayı
amaçlamışlardır. Dolayısıyla günümüzdeki mescitlerin böyle bir fonksiyonu
ve amacı bulunmadığından Türkiye’de bulunan cami ve mescitlerin böyle
vasıflanması tarihî ve dinî açıdan sağlıklı bir yaklaşım değildir. Hz. Peygamber bu binayı bir mescit olduğu için yıkmamıştır. Vahyin uyarısı da oranın mescit olduğu için yıkılması yönünde değildir. Ayrıca Allah’ın Hz. Peygamber’e hitaben orada namaz kılmaması yönündeki emri oranın namaz
kılmak için yapılmadığının açık bir delilidir. Bu bina münafıklar tarafından
asıl amacı gizlenerek mescit biçiminde gösterilmiştir. Bu yapı Müslümanların birliğine ve devlete tehdit ve saldırı aracı olarak algılanmış bu yüzden
varlığına son verilmiştir.
Sonuç olarak münafıkların Mescid-i Dırâr ile neyi amaçladıklarını ve çalışmamızda ulaştığımız sonuçları maddeler halinde vermemiz çalışmamızın
genel olarak daha iyi analiz edilmesini sağlayacaktır.
Mescid-i Dırâr;
1- Medine İslâm Devleti’ne bir başkaldırı mahiyetindedir. Münafıklar
bu devletin nüfûzunu kırıp sonuçta devleti yıkmayı amaçlamışlardır.
2- Münafıklar bu nifak faaliyetiyle Hz. Peygamber’i (sas) ve Müslümanları Medine’den çıkarmayı amaçlamışlardır.
3- Münafıkların Medine’de ulaşmak istedikleri amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlarına ulaşmak için Medine dönemi boyunca her türlü yola başvurmuşlardır. Onların amaçlarını gerçekleştirmede son derece kararlı olduklarını söylemeliyiz.
4- Münafıklar hicret öncesinde olduğu gibi eski düzenlerine dönmek istemişlerdir.
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5- Hicret öncesinde planladıkları ve hayalini kurdukları gibi İbn Übey’i
başlarına kral yapmayı amaçlamışlardır.
6- Medine’deki münafıkların önemli dış destekçisi olarak Ebû Âmir’in
tekrar Medine’ye dönüp eski itibarını ve nüfûzunu kazanmasını hedeflemişlerdir.
7- Bu yapı münafıkların tüm Medine dönemi boyunca ortaya koydukları nifak faaliyetlerinin bir devamı ve son derece önemli bir parçasıdır.
8- Münafıkların böyle bir nifak hareketi için Tebük Gazvesi gibi zor ve
sıkıntılı biz zamanı tercih etmeleri önceki nifak faaliyetlerinden bekledikleri
sonucu alamamalarından kaynaklanmaktadır. Hem mescit adı altında planlarını gizleyerek ortaya koymuşlar hem de Hz. Peygamber’in ve Müslümanların zor zamanını seçerek buraya herhangi bir müdahalede bulunulmasını
engellemeyi amaçlamışlardır.
9- Bu yapıyla özelde Kubâ halkına ve Kubâ Mescidi cemaatine, genelde
ise Mescid-i Nebevî’ye ve Medine’ye zarar vermeyi amaçlamışlardır.
10- Münafıklar bu yapıyı tüm nifak faaliyetleri için bir toplanma merkezi ya da karargâh olarak kullanmayı planlamışlardır. Medine’deki her türlü
nifak faaliyetleri buradan yönetilecekti. Ayrıca Ebû Âmir münafıklarla burada görüşüp Müslümanları yok edecek nifak kararları buradan alınıp uygulanacaktı.
11- Her ne kadar bu yapı Kubâ’da Kubâ Mescidi’ne bir alternatif olarak
yapılmışsa da genel olarak Mescid-i Nebevî’ye yani Medine İslâm Devleti’ne
zarar vermeyi ve bu devleti ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.
12- Mescid-i Dırâr’ın inşası için Kubâ’nın tercih edilmesinin nedeni daha
çok münafık olarak anılan isimlerin o mahallede yaşamaları ayrıca Medine
dönemi boyunca münafıkların örgütleyicisi ve en büyük dış destekçi olan
Ebû Âmir’in de evinin orada yer almasıdır. Ayrıca münafıklar Medine’ye
göre daha sakin bir yer seçerek dikkat çekmemek istemişlerdir.
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13- Münafıklar Medine dönemi boyunca ortaya koydukları nifak faaliyetlerinden sonuç alamayınca daha gizli ve dikkat çekmeyecek bir nifak faaliyetine girişmişler, böylece tüm şüphe ve tereddütlerin üzerlerinden kalkacağını düşünmüşlerdir. Ancak vahyin uyarısıyla birlikte bu binanın asıl
amacı Hz. Peygamber’e bildirilmiş ve bina yıktırılmıştır.
14- Münafıklar her durumda nifak faaliyetlerini başarıya ulaştırmayı
amaçlamışlardır. Bu son faaliyetleri için iç ve dış destek olarak birçok kişiyle
ittifak yapılmış, dışarıdan Mekke müşrikleri yanında Rumların da desteği
alınarak Hz. Peygamber (sas) ve Müslümanlara karşı topyekün mücadele
yolu tutulmuştur.
15- Bu yapı Medine dönemi boyunca münafıkların ortaya koyduğu son
nifak hareketi girişimidir. Bu yapı sonrası münafıklar nifak faaliyetinde bulunacak herhangi bir güce ve etkiye sahip olamamışlardır.
16- Vahyin uyarısıyla birlikte bu yapının imhası ve münafıkların başı
İbn Übey’in bu yapının yıkılmasından kısa bir süre sonra ölmesi, kabilesinden ona bağlı olan birçok ismin nifaktan dönüp tövbe etmesini sağlamıştır.
17- Mescid-i Dırâr aslı itibariyle mescit olmayıp, orası münafıkların nifak merkezi olarak planlanıp faaliyete geçirilecek böylece devleti yıkmayı
hedef alacaktı. Bu yapı böyle bir amaca hizmet edeceği için yıktırılmıştır.
18- Kur’ân-ı Kerîm’in orayı “Zararlı Mescit” olarak ifade etmesi, münafıkların Hz. Peygamber’e gelip kendilerinin bir mescit inşa ettiğini söylemelerinden yani bu yapıya mescit ismini yakıştırmalarından kaynaklandığı
görülmektedir. Dolayısıyla bu yapı mescit görünümü veren nifak merkezi
konumundadır. Böyle bir durum olduğu için Hz. Peygamber (sas) orada
namaz kılmadan bu yapı imha edilmiştir.
19- Mecidi inşa edenler arasında zikredilen bazı isimlerin farkında olmadan bu işe öncülük ettikleri anlaşılmıştır.

~ 154 ~

20- Mescid-i Dırâr’ı devlete bir başkaldırı ve merkezi yönetimi imha girişi olarak anlarsak ve yıkılışının arkasındaki neden de bu şekilde düşünülürse, bugünkü mescitlerin bu kategoride değerlendirilemeyeceği görülecektir. Bazı gerekçeler öne sürerek Türkiye’de bulunan camilerin/mescitlerin
bu kategoride değerlendirilmesi sağlıklı bir yaklaşım değildir.
21- Hz. Peygamber (sas), Medine’ye başkaldırı mahiyetinde gördüğü bu
binayı hiç vakit kaybetmeden yıktırmıştır.
22- Hz. Peygamber’in (sas) bu yapının imhasına karşı gösterdiği tavrı
onu inşa edenlere karşı göstermemesi birçok ismin münafıklıktan kurtulup
tövbe etmesini sağlamıştır.
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