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þý mücadele ediyordu. Hâlid, Müsennâ ile
birlikte Süveyd’e yardým etmek için Übül-
le’ye ulaþtý ve þehri denetim altýna alýp Hî-
re’ye doðru hareket etti. Sevâd bölgesi-
nin iç kesimlerine akýnlar yapan Müsennâ
Übülle, Hureybe, Nehrülmer’e (Nehrülmür-
re), Zendeverd ve Hürmüzcerd gibi yerle-
þim merkezlerini ele geçirdi. Nehrüddem
denilen yerde Ýranlý kumandan Câbân’ý
maðlûp ettikten sonra Ülleys’e hâkim ol-
du ve halkýyla yýllýk 1000 dinar ödemeleri,
ayrýca müslümanlara rehberlik etmeleri
þartýyla anlaþma yaptý (3 Receb 12 / 13 Ey-
lül 633). Ardýndan Hâlid ile birlikte Hîre’ye
gitti ve þehrin alýnmasýnda önemli katký-
lar saðladý. Bu olaydan sonra yine Hâlid ile
birlikte Enbâr’ý ele geçirdi.

Yermük Savaþý öncesi Suriye’deki ku-
mandanlarýn yardým talebi üzerine Hz. Ebû
Bekir’in emriyle Suriye’ye giden Hâlid, Irak’-
tan ayrýlýrken bölgedeki ordularýn kuman-
danlýðýný Müsennâ’ya býraktý (13/634). Hâ-
lid b. Velîd’in ayrýlmasýyla ordunun gücü
azaldýðý için Müsennâ, Hz. Ebû Bekir ile
görüþmek ve destek almak amacýyla tek-
rar Medine’ye gitti. Ölüm döþeðinde olan
halife, Hz. Ömer’e vasiyette bulunarak Mü-
sennâ’ya destek olmasýný istedi. Hz. Ömer
halký Müsennâ ile birlikte Ýran’a karþý sa-
vaþmaya çaðýrdý. Sâsânîler’e karþý önemli
baþarýlar kazandýðýný hatýrlatarak halký ce-
saretlendirici konuþmalar yapan Müsennâ,
ordunun toplanmasý uzayýnca Medine’den
ayrýlýp Kûfe yakýnlarýndaki karargâh mer-
kezi Haffan’a döndü. Bir süre sonra Hz.
Ömer Müsennâ’yý azledip Ebû Ubeyd es-
Sekafî’yi Irak ordularý kumandanlýðýna ta-
yin etti.

Ebû Ubeyd tarafýndan ordunun sað ka-
nat kumandanlýðýna getirilen Müsennâ,
Ýran ordusuyla Nemârýk’ta yapýlan savaþta
büyük yararlýklar gösterdi. Nemârýk boz-
gunundan kurtulan Ýranlý askerleri takip
ederek yüklü miktarda ganimet elde et-
ti. Ebû Ubeyd bu baþarýdan sonra Müsen-
nâ’yý Bârûsmâ’ya gönderdi. Sorumlu oldu-
ðu bölgede baþarýlý faaliyetlerini sürdüren
Müsennâ, kendisiyle anlaþmak isteyen
Ýranlý mahallî idarecileri Ebû Ubeyd’in ya-
nýna götürüp onlarla anlaþma yapýlmasý-
ný saðladý.

Ebû Ubeyd, Müsennâ’nýn bütün uyarý-
larýna raðmen Köprü savaþýnda (13/634)
stratejik bir hata yapýnca orduyu büyük bir
felâkete sürükledi. Kendisiyle birlikte altý
kumandaný þehid düþtü. Yedinci sýrada
kumandanlýðý devralan Müsennâ yaralý ol-
masýna raðmen daðýlan orduyu toparlaya-
rak emniyetli bir yere çekti ve müslüman
askerleri yok olmaktan kurtardý. Savaþýn

ardýndan Hz. Ömer’e bir mektup gönde-
rerek olup bitenleri anlattý ve yardým iste-
di. Ardýndan bölgedeki Arap kabileleriyle
iþ birliði yaptý, onlardan destek saðlamaya
çalýþtý ve bunda önemli ölçüde baþarýlý ol-
du. Köprü bozgunundan sonra Hz. Ömer’in
gönderdiði Cerîr b. Abdullah el-Becelî ku-
mandasýndaki yardýmcý kuvvetlerle birlik-
te harekete geçen Müsennâ, Sâsânîler’e
karþý Büveyb savaþýnýn kazanýlmasýnda bü-
yük rol oynadý. Savaþýn ardýndan Müsen-
nâ ile Cerîr arasýnda anlaþmazlýk çýktý. Bu-
nun üzerine halife Sa‘d b. Ebû Vakkas’ý baþ-
kumandan olarak tayin etti; Müsennâ ve
Cerîr’e mektup gönderip ona itaat etme-
lerini istedi. Sa‘d b. Ebû Vakkas Irak’a gel-
diði zaman Köprü savaþýnda aldýðý yara
yüzünden Müsennâ b. Hârise’nin hastalý-
ðý oldukça aðýrlaþmýþtý. Taberî Müsennâ’-
nýn 14 (635) (TârîÅ, III, 570), Belâzürî ise
15 (636) (Fütû¼, s. 255-256) yýlýnda öldü-
ðünü söyler.

Müsennâ, Sâsânîler’e karþý verdiði mü-
cadelede orduyu sevk ve idaredeki maha-
reti, bölgedeki Arap aþiretlerini Ýran’a kar-
þý örgütlemedeki becerisi, kabileler arasý
dengeleri gözetmedeki ustalýðý, kararlý ve
tutarlý kiþiliði, kendisi hakkýnda verilen ka-
rarlara uymadaki samimiyetiyle dikkat çek-
mektedir. Müsennâ’nýn askerlere her ko-
nuda adaletle davrandýðý, sevinç ve üzün-
tüsünü onlarla paylaþtýðý rivayet edilir. Ka-
zandýðý baþarýlarla herkesin güvenini ka-
zanmýþ, bilhassa Hz. Ömer döneminde
önemli baþarýlarýna raðmen ikinci planda
kalmýþ, ancak bunu bir problem haline ge-
tirmemiþ ve ordunun her kademesinde
kendisine verilen görevi hakkýyla yerine ge-
tirmiþtir. Müsennâ’nýn hanýmý Selmâ bint
Hafs’ýn onunla birlikte bazý savaþlara ka-
týldýðý kaydedilmektedir. Sa‘d b. Ebû Vak-
kas, Müsennâ’nýn ölümünden sonra Sel-
mâ ile evlenmiþtir. Muannâ ve Mes‘ûd
adýnda iki kardeþinden Muannâ, Müsen-
nâ ile beraber bütün savaþlarýna katýlmýþ,
Mes‘ûd ise Büveyb savaþýnda þehid olmuþ-
tur (14/635).
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el-Müsennâ b. Hârise b. Seleme
b. Damdam b. Sa‘d

b. Mürre b. Zühl eþ-Þeybânî
(ö. 15/636)

Sâsânîler’e karþý
mücadeleleriyle tanýnan sahâbî.

˜ ™

Bazý kaynaklarda, 9 (630) veya 10. (631)
yýlda Medine’ye gelen ve Hz. Peygamber
ile görüþerek müslüman olan Þeybânoðul-
larý heyeti içinde yer aldýðý (Ýbnü’l-Esîr, Üs-
dü’l-³åbe, V, 90; Ýbn Hacer, III, 361-362),
Ýslâm’ý kabul ettikten sonra Bahreyn böl-
gesinde mürtedlere karþý savaþtýðý rivayet
edilir. Sâsânîler’e baðlý merzübân ve dih-
kanlarýn, Güney Arabistan’dan göç ede-
rek Sevâd bölgesine yerleþen Arap kabile-
lerine karþý baskýlarý artýnca Müsennâ b.
Hârise Medâin’e giderek Sâsânî imparato-
runa þikâyette bulundu (Dîneverî, s. 111).
Bir sonuç alamayýnca Bekir b. Vâil kabile-
sinin diðer kollarý Temîm ve Abdülkays gi-
bi aþiretlere önderlik edip Übülle ile Hîre
arasýndaki bölgede Sâsânîler’e karþý dire-
niþe geçti. Özellikle Hîre bölgesinden Sâsâ-
nî topraklarýnýn iç kesimlerine akýnlar dü-
zenleyerek onlara büyük sýkýntýlar yaþattý.
Sâsânî Hükümdarý Kubâd, saldýrýlarý dur-
durmak amacýyla Bekrîler’in müttefiki olan
Kinde kabilesinin reisi Hâris’ten yardým is-
tedi. Bu dönemde Hz. Ebû Bekir’den yar-
dým talep etmek üzere Medine’ye gelen
Müsennâ, halifeye kendisini Benî Þeybân’ýn
reisi olarak tanýnmasý halinde sýnýrlarý ko-
rumak için Ýranlýlar’la savaþacaðýný söyledi.
Sâsânî ordularýný Medine’den çok uzakta
durdurmayý planlayan Hz. Ebû Bekir bu
teklifi kabul ederek onu emîr tayin etti.
Bazý rivayetlere göre Müsennâ Ýslâmiyet’i
bu ziyaret sýrasýnda kabul etmiþtir. Mü-
sennâ daha sonra Haffân’a dönüp bölge-
de Ýslâmiyet’in yayýlmasý için çalýþtý. Bir sü-
re sonra kardeþi Mes‘ûd’u Hz. Ebû Bekir’e
gönderip Ýranlýlar’ýn kendisinden korktuðu-
nu ve yardým ulaþtýðý takdirde diðer Arap
kabilelerinin kýsa sürede kendisine katýla-
caðýný bildirdi.

Hz. Ebû Bekir, irtidad olaylarýný bastýr-
dýktan sonra o sýrada Yemâme’de bulunan
Hâlid b. Velîd’i Müsennâ’ya destek için
Irak’a gönderdi. Müsennâ’ya da bir mek-
tup yazýp ona itaat etmesini söyledi. Hâ-
lid önce Bahreyn’e, oradan Basra yakýnla-
rýndaki Nibâc’a giderek Müsennâ ile bu-
luþtu. Müsennâ’nýn amcasýnýn oðlu Süveyd
b. Kutbe bu sýrada Übülle’de Ýranlýlar’a kar-
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açýsýndan tehlikeli bir geliþme olarak gö-
ren Müseylime, liderliðini pekiþtirmek için
Hanîfeoðullarý’nýn heyeti içinde Resûl-i Ek-
rem ile görüþmek üzere Medine’ye gitti
(10/631). Hz. Peygamber ile görüþmesinde
ondan sonra hâkimiyetin kendisine veril-
mesini talep ettiði ve Resûlullah’ýn bu ta-
lebi kesin bir þekilde reddettiði kaydedil-
mektedir. Bu olaydan Müseylime’nin Me-
dine’ye Ýslâmiyet’i kabul etmek niyetiyle
gitmediði anlaþýlmaktadýr. Medine’ye git-
mekle beraber kafilenin yüklerini ve hay-
vanlarýný korumak için onun konaklama ye-
rinde kaldýðý ve Hz. Peygamber ile görüþ-
mediði de rivayet edilir (Ýbn Sa’d, I, 316-
317). Görüþmenin bizzat Resûl-i Ekrem’in
bu heyeti ziyareti þeklinde mi, yoksa adam-
larý tarafýndan örtülerle çevrilmiþ bir halde
Müseylime’nin Hz. Peygamber’in huzuru-
na girmesi þeklinde mi gerçekleþtiði husu-
sunda ihtilâf vardýr.

Müseylime’nin, Yemâme’ye döndükten
sonra 10. yýlýn sonlarýnda (632 baþlarý) Re-
sûl-i Ekrem ile mektuplaþtýðý bilinmekte-
dir. Ancak ilk mektubu kimin gönderdi-
ði kesin olarak belli deðildir. Ýbn Sa‘d, ilk
mektubu Hz. Peygamber’in yolladýðýný ve
Müseylime’yi Ýslâm’a davet ettiðini, Mü-
seylime’nin gönderdiði cevapta kendisinin
de peygamber olduðunu yazdýðýný belirt-
mektedir (e¹-ªabašåt, I, 273). Ýbn Hiþâm,
Müseylime’nin Resûl-i Ekrem’e kendisinin
de peygamber olduðunu ve yeryüzünün
yarýsýnýn kendi kabilesine, diðer yarýsýnýn
Kureyþ’e ait bulunduðunu ifade eden bir
mektup gönderdiðini, bunun üzerine Hz.
Peygamber’in, yolladýðý mektupta onu kez-
zâb (çok yalancý) diye tanýmladýktan son-
ra yeryüzünün Allah’a ait olduðunu ve onu
istediðine vereceðini bildirdiðini kaydeder
(es-Sîre, III-IV, 600-601). Bunun üzerine
“Müseylimetü’l-kezzâb” diye anýlmýþtýr.

Medine’ye yaptýðý ziyaretten umduðu
neticeyi alamayan Müseylime bu mektup-
laþmanýn ardýndan peygamberlik iddiasýy-
la ortaya çýkýnca Resûl-i Ekrem, Yemâme
bölgesindeki müslümanlardan ve görevli-
lerden Müseylime problemiyle ilgilenmele-
rini istedi ve Habîb b. Zeyd el-Ensârî’yi Mü-
seylime’ye elçi olarak yolladý; kýsa bir süre
sonra da vefat etti. Yemâme’ye giderek
Benî Hanîfe ileri gelenleriyle görüþüp hal-
kýn irtidad etmesine engel olmaya çalýþan
Habîb, Müseylime’nin emriyle öldürüldü.
Benî Hanîfe reislerinden Sümâme de Mü-
seylime karþýsýnda yenilince Hz. Ebû Be-
kir, Ýkrime b. Ebû Cehil kumandasýnda bir
orduyu Yemâme’ye gönderdi. Daha sonra
Müseylime’nin büyük bir orduya sahip ol-
duðunu öðrenince Þürahbîl b. Hasene ku-

mandasýnda bir birlik daha sevketti. Tak-
viye güçlerinin gelmesini beklemeden Mü-
seylime kuvvetlerine saldýran Ýkrime mað-
lûp olarak geri çekilmek zorunda kaldý. Ar-
dýndan Þürahbîl b. Hasene’nin de yenil-
giye uðramasý üzerine halife bölgeye Hâ-
lid b. Velîd kumandasýnda yeni kuvvetler
yolladý. Ýki ordu Yemâme’de Akrabâ’ deni-
len yerde karþý karþýya geldi. Taraflarýn as-
ker sayýsý hususunda farklý rivayetler bu-
lunmakla birlikte Müseylime ordusunun üç
dört kat daha fazla askere sahip olduðu
anlaþýlmaktadýr. Ýslâm ordusu baþlangýçta
Müseylime kuvvetleri karþýsýnda gerilediy-
se de özellikle 2500 civarýnda olduðu be-
lirtilen muhacir ve ensarýn güçlü direniþi
karþýsýnda Müseylime sadýk askerleriyle
birlikte Hadîkatü’r-Rahmân denilen etrafý
yüksek duvarlarla çevrili bahçesine sýðýn-
mak zorunda kaldý. Her türlü tehlikeyi gö-
ze alarak bahçeye giren müslümanlar Mü-
seylime’yi ortadan kaldýrmayý baþardýlar.
Bu bahçeye de daha sonra “Hadîkatü’l-
mevt” adý verilmiþtir. Müseylime’yi kimin
öldürdüðü konusunda çeþitli rivayetler bu-
lunmaktadýr. Genellikle Vahþî b. Harb’in,
mýzraðý ile Müseylime’yi yere düþürdüðü,
ensardan Ebû Dücâne’nin de kýlýcýyla onu
öldürdüðü zikredilir. Son derece kanlý ge-
çen çarpýþmalarda her iki taraf da çok sa-
yýda kayýp vermiþtir. Bu hususta abartýlý
rakamlar verilmektedir. Müseylime’nin Ak-
rabâ’ bölgesinde 7000, takibat esnasýnda
7000 ve Hadîkatü’l-mevt’te 7000 olmak
üzere 21.000 veya 24.000, müslümanla-
rýn ise 700’ü hâfýz toplam 2200 kayýp ver-
diði nakledilir.

Halifeliðinin ilk günlerinden itibaren Hz.
Ebû Bekir’i meþgul eden ve uzun çarpýþ-
malara sebep olan Müseylime’nin 12. yýlýn
Rebîülevvelinde (Mayýs-Haziran 633) öldü-
rüldüðünde 140 veya 150 yaþýnda olduðu
kaydedilir (Ýbn Kesîr, V, 50; VI, 268). Ancak
bu rivayet makul görünmemektedir. Mü-
seylime savaþtan savaþa koþtuðuna göre
bu kadar yaþlý olmamalýdýr. Ebû Hüreyre
Hz. Peygamber’den, “Bir gün uyurken rü-
yamda iki kolumda altýndan iki bilezik gör-
düm ve bundan hoþlanmadým. Bu sýrada
bana rüyamda bileziklere doðru üfürmem
vahyedildi, ben de üfledim; bunun üzerine
uçup gittiler. Ben bu ikisini benden son-
ra çýkacak iki yalancý ile yorumladým: Biri
(Esved) el-Ansî, diðeri Müseylime’dir” þek-
linde bir hadis rivayet etmiþtir (Buhârî,
“Megazî”, 70; Müslim, “Rü,yâ”, 21).

Bazý þarkiyatçýlar, Müseylime’nin pey-
gamberlik iddiasýný Hz. Muhammed’den
çok önce ileri sürdüðünü söylemekte ve
onun Câhiliye döneminde bile “Rahmâ-
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Ebû Sümâme Rahmânü’l-Yemâme
Mesleme b. Sümâme

b. Kebîr (Kesîr) el-Hanefî el-Vâilî
(ö. 12/633)

Resûl-i Ekrem devrinde
peygamberlik iddiasýnda

bulunanlardan biri.
˜ ™

Hicaz bölgesinin doðusunda Yemâme’-
de Heddâr denilen yerde doðdu. Yemâ-
me topraklarýnýn sahibi Bekir b. Vâil kabi-
lesinin bir kolu olan Benî Hanîfe’ye men-
suptur. Adý ve soyu ile ilgili rivayetler son
derece karýþýktýr. Genellikle isminin Mes-
leme olduðu ve bunun müslümanlar ta-
rafýndan tahkir amacýyla Müseylime þek-
line dönüþtürüldüðü kabul edilir. Asýl is-
minin Hârûn, Müseylime’nin lakabý oldu-
ðu da rivayet olunur. Babasýnýn adý Sümâ-
me veya Habîb, dedesinin adý Kebîr veya
Kesîr ya da Hârûn yahut Lüceym olarak
kaydedilir.

Þair, hatip, kâhin ve nüfuz sahibi bir ki-
þi olan Müseylime, 8 yýlýnda (630) Hevze el-
Hanefî’nin ölümünden sonra Benî Hanîfe’-
nin reisi oldu. Hýristiyan olan ve ölümünden
bir süre önce Hz. Peygamber’in Ýslâm’a
davet mektubunu aldýðýnda kendisine bu
iþte pay verilmesi þartýyla ona uyacaðýný
bildiren Hevze müslüman olmamýþ, ancak
Hanîfeoðullarý’ndan birçok kiþi Ýslâm’ý ka-
bul etmiþ ve bunlar kabilenin güçlü lider-
lerinden Sümâme b. Üsâl’in etrafýnda top-
lanmýþtý. Bu durumu hâkimiyet ve nüfuz


