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MÜSENNÂ b. HÂRÝSE

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
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rivayetler de vardýr. Bütün bu unsurlarý,
Müseylime’nin Ýslâm’ýn temel esaslarýný
dikkate alýp Hz. Peygamber’i taklit etme
gayretinin neticesi þeklinde görmek gere-
kir. Öte yandan bazý þarkiyatçýlar Müsey-
lime üzerinde Hz. Muhammed’den çok Hý-
ristiyanlýðýn etkisinin bulunduðunu, hatta
onun birçok Benî Hanîfeli gibi hýristiyan
olduðunu iddia etmiþtir (meselâ bk. Cae-
tani, IX, 7; Brockelmann, s. 42; ÝA, VIII, 821).
Ancak namaz, müezzinlik gibi unsurlarla
Müseylime’nin kendisine gelen vahiyler ol-
duðunu iddia ettiði secili sözlerin bazý Kur-
’an âyetleri ve sûreleriyle karþýlaþtýrýlmasý,
onun kendisini gülünç düþürecek derece-
de Hz. Peygamber’i taklide yeltendiðini or-
taya koymaktadýr.
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Müslim b. Ak¢l b. Ebî Tâlib
b. Abdilmuttalib

(ö. 60/680)

Hz. Hüseyin’in amcasýnýn
Kûfe’de þehid edilen oðlu.

˜ ™

Hayatýnýn Kerbelâ Vak‘asý’ndan önceki
dönemi hakkýnda saðlýklý bilgi bulunma-
maktadýr. Babasý Hz. Ali’nin büyük kardeþi
Akýl, annesi Halîle isminde Nabatlý bir câ-
riyedir. On sekiz yaþýna geldiðinde Medi-
ne’deki kýymetli bir arazisini Muâviye b.
Ebû Süfyân’a sattýðý, durumdan haber-
dar olan Hz. Hüseyin’in araya girmesiyle bu
satýþtan vazgeçtiði ve Muâviye’yi tehdit
ettiði (Ýbn Ebü’l-Hadîd, XI, 251-252) yo-
lundaki bilgileri ihtiyatla karþýlamak gere-
kir. Ýbn A‘sem el-Kûfî, onun Sýffîn Savaþý’n-
da Hz. Ali’nin ordusunun sað cephesinde
mücadeleye katýldýðýný belirtmektedir (el-
Fütû¼, III, 32).

Yezîd b. Muâviye halife olunca Medine
valisine haber göndererek Hz. Hüseyin’-
den biat almasýný emretti. Validen süre is-
teyip Mekke’ye giden Hz. Hüseyin, orada
bulunduðu sýrada Kûfe’deki taraftarlarýn-
dan oraya gidip baþlarýna geçmesini iste-
yen mektuplar aldý. Bunun üzerine duru-
mu araþtýrmasý ve hareketi organize et-
mesi için Müslim b. Akýl’i Kûfe’ye gitmek-
le görevlendirdi (15 Ramazan 60 / 19 Ha-
ziran 680). Önce Medine’ye giden Müslim
yakýnlarýyla görüþtükten sonra yola çýktý.
Sýkýntýlý geçen bir yolculuðun ardýndan 5
Þevval 60 (9 Temmuz 680) tarihinde Kûfe’-
ye ulaþtý. Kûfe’de Hz. Hüseyin adýna biat
almaya baþladý ve Hz. Ali taraftarlarýndan
büyük destek gördü. Daha ilk günlerde
kendisine biat edenlerin sayýsý 12.000 (ve-
ya 18.000) kiþiyi aþtý. Her þeyin yolunda
gittiðini gören Müslim, bir süre sonra ge-
liþmeleri bildirmek ve kendisini Kûfe’ye
çaðýrmak için Hz. Hüseyin’e haberci gön-
derdi.

Diðer taraftan Müslim’in faaliyetlerini
takip eden Kûfe Valisi Nu‘mân b. Beþîr dik-
katinin çekilmesine raðmen Müslim ve ta-
raftarlarýna karþý þiddete baþvurmadý. Va-
linin bu tavrýný yanlýþ bulan Emevî yanlýsý
bazý liderler durumu Yezîd’e bildirdiler. Ye-
zîd, Nu‘mân b. Beþîr’i azledip þehrin yöne-
timini Basra Valisi Ubeydullah b. Ziyâd’a
verdi ve ondan Müslim’i ortadan kaldýrma-
sýný yahut Kûfe’den çýkarmasýný istedi. Kû-
fe halký, yüzüne peçe takýp baþýna siyah
sarýk sararak Kûfe’ye giren Ubeydullah’ý
tanýmadý ve onu Hz. Hüseyin zannedip bü-

nü’l-Yemâme” lakabýyla anýldýðýna dikkat
çekerek Ýbn Ýshak’ýn Ýbn Hiþâm tarafýndan
aktarýlan bir rivayetini delil göstermekte-
dirler (ÝA, VIII, 820). Bu rivayete göre müþ-
rikler Hz. Peygamber’e, “Öðrendiðimize
göre Yemâme’den Rahmân adlý bir adam
sana bunlarý öðretiyormuþ; biz asla ona
iman edecek deðiliz” demiþler, bunun üze-
rine Ra‘d sûrenin 30. âyeti nâzil olmuþtur
(Ýbn Hiþâm, I-II, 311). Ancak Ýbn Ýshak’ýn
bu rivayeti hiçbir kaynak tarafýndan doð-
rulanmamaktadýr. Ayrýca Müseylime’nin
Rahmân lakabýný ne zamandan beri ve
hangi anlamda kullandýðý bilinmemekte-
dir. Frantz Buhl, Müseylime’nin Hz. Mu-
hammed’e iktidarýn aralarýnda taksimi ve-
ya onun ölümünden sonra kendisine geç-
mesi teklifinin Müseylime’nin Yemâme
bölgesinde Peygamber’in Medine’deki ko-
numuna benzer bir konumda olmasýyla
izah edilebileceðini ve Hz. Muhammed’in
ölümünden kýsa bir müddet sonra bütün
Benî Hanîfe’nin Medineliler’e karþý müca-
delesinde Müseylime’yi desteklediðini, bu
durumun onun uzunca bir müddet faali-
yette bulunmuþ olduðunu gösterdiðini ve
Peygamber’in ölümünün ardýndan ortaya
çýkan bir taklitçi olmadýðýný ispat ettiðini
ileri sürmektedir (ÝA, VIII, 820). Bu iddia
tarihî gerçeklerle baðdaþmamaktadýr. Çün-
kü bütün Benî Hanîfe Müseylime’yi destek-
lemiþ deðildir. Caetani, Benî Hanîfe’nin Me-
dine’ye heyet göndermesi rivayetine ihti-
yatla yaklaþmak gerektiðini ve büyük ço-
ðunluðu hýristiyan olan bu kabileden pek
az kiþinin müslüman olduðunu iddia eder-
ken (Ýslâm Tarihi, IX, 24-25) bazý araþtýr-
macýlar Müseylime’nin Medine’ye geldiði
sýrada müslüman olup daha sonra irtidad
ettiðini ileri sürmektedir (Mahmud Es’ad,
s. 864). Þairlik, kâhinlik ve hatiplik gücü-
nün yanýnda kabile reisliði nüfuzundan ya-
rarlanan Müseylime’nin insanlar üzerin-
de etkili olacak çeþitli yöntemler kullandý-
ðý anlaþýlmaktadýr. Kaynaklarda onun iç-
kiyi ve zinayý serbest býraktýðý, kendisi gibi
peygamberlik iddiasýyla ortaya çýkan Se-
câh isimli kadýnla evliliði münasebetiyle in-
sanlara zor gelen sabah ve akþam namaz-
larýný kaldýrdýðý, daha sonra da bütün na-
mazlarý laðvettiði gibi rivayetler yer almak-
tadýr. Bu rivayetler, müslüman râvilerin
Müseylime’yi kötülemek için uydurduðu
aþýrý ve hatta asýlsýz unsurlar olarak de-
ðerlendirilebilir. Buna karþýlýk Müseylime’-
yi oruca önem veren, þarap içmeyi yasak-
layan, cinsel iliþkilere sýnýr getiren, müez-
zin tayin ederek namaza deðer veren, cen-
net, cehennem, tekrar dirilme gibi uhrevî
temalarý iþleyen bir kiþi olarak takdim eden
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