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         ÖNSÖZ 

Farklı inanç ve kültür havzalarına mensup insanların birbirleriyle 

münasebetleri, insanlık tarihinin en önemli problemlerinden birisidir. GeçmiĢten 

günümüze yaĢamıĢ tüm inançları konu edinen Dinler Tarihi disiplinin de en önemli 

tartıĢma alanlarından bir tanesi, farklı inanç mensuplarının birbirleriyle kurduğu 

münasebetler olmuĢtur. Doğduğu coğrafya itibariyle pek çok farklı inanç ve kültürle 

iç içe bulunan Ġslam dini ve onun peygamberi Hz. Muhammed‟in, bir arada 

bulunduğu farkli din mensuplarıyla kurduğu münasebetler de bu açıdan ele alınması 

gereken önemli bir konudur.  

Kur‟an-ı Kerim‟in ve Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarına bakıĢını ve 

münasebetlerini ele aldığımız bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci 

bölümde Ġslam‟ın ortaya çıktığı ve Hz. Muhammed‟in yaĢadığı coğrafya olan Arap 

yarımadası fiziksel, kültürel, siyasi ve dini açılardan incelenmiĢ, Ġkinci bölümde Hz. 

Muhammed‟in ilk muhatapları olan müĢriklerle münasebetleri ele alınmıĢ, son 

bölümde ise Hz. Muhammed‟in Ehl-i Kitap adı verilen Yahudi ve Hıristiyanlarla 

sosyal, siyasi, askeri ve dini münasebetleri değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmamızın her aĢamasında gösterdiği ilgi ve alaka ile  kaynaklara 

ulaĢmam hususunda desteklerini esirgemeyen danıĢman hocam Prof. Dr. Ahmet 

Hikmet Eroğlu‟na sonsuz teĢekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca ilk eleĢtirmenim olan 

sevgili eĢime Ģükranlarımı sunuyorum. 
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KISALTMALAR 

AÜĠFD  : Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi 

Bkz.       : Bakınız 

byy.        : Baskı yeri yok 

C.            : Cilt 

Çev.        : Çeviren 

DĠA        : Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 

Hz.          : Hazreti 

NĢr.         : NeĢreden 

ö.             : Ölümü 

S.             : Sayı 

Sad.          : SadeleĢtiren(ler) 

Thk.          : Tahkik 

ty              : Tarih yok 

tyy            : Tarih ve yer yok 

vd.            : ve diğerleri 

Yyn haz.   : Yayına hazırlayan 
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GĠRĠġ 

I. AraĢtırmanın Konusu ve Önemi 

Ġnsanlık tarihinin kadim tartıĢma konularından birisi de farklı inanç gruplarının 

birbirleriyle münasebetleri konusudur. Tarihten günümüze hemen her dönemde farklı 

dinlere mensup insanlar birarada yaĢamak ve birbirleriyle çeĢitli münasebetler 

kurmak zorunda kalmıĢlardır. Bu münasebetler bazen karĢılıklı uyum ve anlayıĢ, 

bazen de çatıĢmalar Ģeklinde tezahür etmiĢtir. Bütün bunların temelinde diğer dinler 

ve mensupları hakkındaki ifrat ve tefrit derecesine varan bir takım kabuller 

yatmaktadır ki bu kabuller ağırlıklı olarak dinlerin, diğer dinler ve mensupları 

hakkındaki kendi öğretileri ile o dinin peygamberi (din kurucusu) nin bu konudaki 

uygulamalarından ilham almaktadır. 

Konu bu haliyle aktuel değerini bugün de korumaktadır. Bugün küresel ölçekte 

yaĢanan pek çok çatıĢmanın arka planında bahsettiğimiz bu durum yatmaktadır. 

AraĢtırmamız bu kadim tartıĢma konusunun Ġslam dini ve peygamberi özelinde tarihi 

ve fikri arka planını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Zira ortaya 

çıktığı andan itibaren birden fazla dini inançla ve onların mensuplarıyla yüzyüze 

gelen Ġslam dini ve onun peygamberinin, bu inançlar karĢısında nasıl bir tavır 

takındığı ve bu tavrında hangi saiklerden beslendiği hususu bugün de müslümanların 

diğer din mensuplarına bakıĢında önemli ve berlirleyici bir unsur olacaktır. 

 

II. AraĢtırmanın Çerçevesi ve Yöntemi 

ÇalıĢmamızın çerçevesi Hz. Muhammed‟in müĢrikler ve Ehl-i Kitap adı verilen 

Yahudi ve Hıristiyanlarla münasebetleri ile sınırlı tutulmuĢ, aynı dönemde ve 
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coğrafyada yaĢamıĢ olan Sabiiler, Hanifler ve Mecusiler hakkında ise ilk bölümde 

kısaca tanıcı bilgiler vermekle yetinilmiĢtir.  

Tezimizde sırasıyla Ġslam‟ın zuhur ettiği coğrafi bölge ve dönemin sosyal, siyasi 

ve dini yapısı ele alınmıĢ, ardından Hz. Muhammed‟in müĢriklerle olan 

münasebetine değinilmiĢ, son olarak da Ġslam‟ın doğduğu dönemde Hz. 

Muhammed‟in Ehl-i Kitap denilen Yahudi ve Hıristiyanlarla münasebetleri 

incelenmiĢtir. 

Birinci bölümde Ġslam‟ın zuhur ettiği Arap yarımadasının coğrafi, ekonomik, 

kültürel, siyasi ve dini durumu tasvir edilmiĢ ve yarımadanın o dönemdeki profili 

ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümde, Hz. Muhammed‟in ve Ġslam‟ın ilk 

muhatapları olan müĢriklerle münasebetleri ele alınmıĢ, Kur‟an-ı Kerim‟in 

müĢriklere bakıĢı, müĢriklerin bu yeni dine ve peygamberine karĢı aldıkları tavırlar 

ve Hz. Muhammed‟in onlarla sosyal, siyasi ve dini münasebetleri incelenmiĢtir. 

Tezin son bölümünde ise Hz. Muhammed‟in Ehl-i Kitap‟la olan münasebetleri, Ehl-i 

Kitap kavramından ve Kur‟an‟ın söz konusu gruba bakıĢ açısından hareketle 

iĢlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın yöntemi dinler tarihinin yöntemleri olan tanımlama ve mukayese 

etme yöntemidir. Bu bağlamda daha ziyade tarihi karĢılaĢtırma yöntemi 

kullanılmıĢtır.  

III. AraĢtırmanın Kaynakları 

AraĢtırmamızın kaynakları arasında Ġslam‟ın, Yahudilik ve Hıristiyanlığın kutsal 

kitaplarının yanısıra Ġslam tarihi, hadis ve tefsir disiplinlerinin klasik kaynakları yer 

almaktadır. Bu bağlamda Buhari ve Müslim‟in „Sahih‟i, Ġbn Mace, Ebu Davud ve 
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Darimi‟nin „Sünen‟i, Ġmam Malik‟in „el-Muvatta‟ı, Ġbn HiĢam‟ın „es-Siretü‟n-

Nebeviyye‟si, Ġbn Ġshak‟ın „es-Sire‟si, Ġbn Sa‟d‟ın „Tabakat‟ı, Belazuri‟nin „Fütuhu‟l-

Buldan‟ ve „Ensabu‟l-EĢraf‟ı, Taberi‟nin „Camiu‟l-Beyan an Tevili ayi‟l-Kuran‟ı, 

Fahreddin Razi‟nin „et-Tefsîrü‟l-Kebîr‟i, Ġbnu‟l-Kelbi‟nin „Kitabu‟l-Esnam‟ı, 

ġehristani‟nin „el-Milel ve‟n-Niĥal‟i, Zehebi‟nin „Tarihu‟l-Ġslam‟ı, Elmalılı‟nın „Hak 

Dini Kuran Dili‟ gibi klasik kaynaklar tezimizin birinci el kaynakları arasında 

zikredilebilir.  

Birinci el kaynakların dıĢında araĢtırmamızda Carl Brockelmann, Muhammed 

Hamidullah, Mahmud Es‟ad SeydiĢehri, Montgomery Watt, NeĢet Çağatay ve 

ġemsettin Günaltay  gibi müelliflerin eserlerinden ve Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam 

Ansiklopedisi‟nin ilgili maddelerinden konumuzla ilgileri ölçüsünde oldukça istifade 

ettiğimizi belirtmeliyiz. 

Tezimizin kavramsal çerçevesini çizerken Firuzabadi‟nin „el-Kâmusu‟l-Muhît‟i, 

Ġbn Manzur‟un „Lisânü‟l-„Arab‟ı, Ġsfahani‟nin „el-Müfredât fî Ğarîbi‟l-Kurân‟ı, 

Kefevi‟nin „el-Külliyât el Mu„cem fi‟l-Mustalahâti ve‟l-Furûki‟l-Luğaviyyeti‟si, 

Zebidi‟nin „Tâcu‟l-„Arûs min Cevâhiri‟l-Kâmûs‟u gibi klasik lügatlerden 

faydalanılmıĢtır.  

Ayetlerin Türkçe‟ye çevrilmesinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın meali esas 

alınmıĢtır.  

Bahsi geçen bu eserlerin dıĢında ülkemizde yayınlanan, Hz. Muhammed‟in 

müĢrikler ve Ehl-i Kitap‟la münasebetini ele alan çeĢitli kitaplar, makale ve tez 

çalıĢmaları da tezimizin ikinci el kaynakları arasında yer almaktadır.  
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ġüphesiz ele aldığımız bu konuda makale ya da kitap düzeyinde daha önce 

yapılmıĢ olan kimi çalıĢmalar da mevuttur. Bunlar arasında Nadir Özkuyumcu 

tarafından kaleme alınan “Asr-ı Saadette Hıristiyanlarla ĠliĢkiler” ve “Asr-ı Saadette 

Yahudilerle ĠliĢkiler” adlı kitap bölümleri ile Murat Ağarı tarafından “Hz. 

Muhammed‟in Hıristiyan ve Yahudi Siyasetlerine Genel Bir BakıĢ”, Ahmet Yücel 

tarafından “Hz. Peygamber‟in Ehl-i Kitapla ĠliĢkileri”, Ahmet Güç tarafından “Hz. 

Peygamber Döneminde Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri”, Osman Güner 

tarafından “Hz. Peygamber‟in Ehl-i Kitap‟la ĠliĢkileri”, Sıddık Ünalan tarafından 

“Hz. Peygamber‟in Hıristiyanlarla YapmıĢ Olduğu Diplomatik Münasebetlerin 

Evrensel Boyutu”, Mehmet Ali Kapar tarafından “Hz. Muhammed‟in MüĢriklerle 

Yaptığı Bazı AntlaĢmalar” adıyla kaleme alınan makaleleri sayabiliriz. 

Bahsi geçen bu çalıĢmalar daha ziyade Hz. Muhammed‟in belli bir dini gruba 

karĢı olan tavırlarını ele alan ve nispeten spesifik olan çalıĢmalardır. Bizim 

çalıĢmamız ise gerek hacmi gerekse diğerlerinden farklı olarak Hz. Muhammed‟in 

diğer din mensuplarıyla münasebetlerine hakim olan genel ilke ve prensipleri Dinler 

Tarihi‟nin bakıĢ açısıyla ortaya koyması bakımından söz konusu çalıĢmalardan 

ayrılmaktadır.  
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I. BÖLÜM 

ĠSLAMIN ORTAYA ÇIKTIĞI DÖNEMDE ARAP 

YARIMADASI 

I) ĠSLAM ÖNCESĠ ARAP YARIMADASININ TARĠHĠ, ETNĠK VE 

COĞRAFĠ YAPISI 

Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarıyla münasebetlerini ve onlara karĢı 

tutumunu anlayabilmek için öncelikle Ġslam‟ın ortaya çıktığı coğrafi bölgeyi, o 

bölgenin kültürünü, bölge insanlarının yaĢayıĢ biçimini, o bölgede kök salmıĢ dini 

inanıĢları incelemek gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle Ġslam‟ın doğduğu coğrafi 

yapıyı tasvir ederek konuya girmenin uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Arapların ana yurdu ve Ġslam'ın doğduğu coğrafya olan Arap yarımadası, üç 

tarafı denizlerle çevrili, kuzeyi ise Asya ve Avrupa kıtalarına bitiĢik olan bir 

yarımadadır. Etrafı Basra Körfezi, Hint Okyanusu, Kızıl Deniz ve SüveyĢ Kanalı ile 

çevrilidir.
1
  Yarımadayı, coğrafi Ģekil ve iklimi itibariyle Tihame denilen sahil kısmı 

ve Necd denilen yarımadanın  iç kısımlarındaki yüksek bölge olmak üzere ikiye 

ayırmak mümkündür. Yarımadanın bu Ģekilde ikiye ayrılmasını sağlayan da Serat 

                                                           
1
 Mahmut Es'ad SeydiĢehri, Ġslam Tarihi/Tarih-i Din-i Ġslam, (SadeleĢtiren Ahmet Lütfi Kazancı-

0sman Kazancı), Ġstanbul, ty, 55; Hasan Ġbrahim Hasan, Siyasi-Dini-Kültürel-Sosyal Ġslam Tarihi,  

Çev: Ġsmail Yiğit-Sadrettin GümüĢ, Kayahan yayınları, Ġstanbul 1984, C.I, 20; Ali Rafet Özkan,  

“Ġslam‟ın Ortaya Çıktığı Dönemlerde Arap Yarımadasındaki Diğer Dinlerin Durumu”, Dinler Tarihi 

AraĢtırmaları IV, Ankara 2004; 19. 
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sıradağlarıdır.
2
 Ancak biz Arap yarımadasını, tarihsel açıdan ve konumuza uygunluğu 

bakımından Güney, Kuzey ve Orta Arabistan
3
 Ģeklinde inceleyeceğiz. 

Güney Arabistan, diğer bölgelere nazaran medeniyet bakımından daha ileride 

olan Arapların yaĢadığı bölgedir. Tarihte Main (M.Ö. 700-200), Seb‟a (M.Ö. 950-

115) ve Himyer Devleti (M.Ö. 115-M.S. 525) gibi geliĢmiĢ devletlere ev sahipliği 

yapmıĢtır.
4
 Ġklim açısından ziraate uygunluğu sebebiyle, Güney Arabistan‟da, 

yaklaĢık olarak milattan önce iki binli yıllara dayanan bir ticari geliĢmiĢlik söz 

konusudur. Müstahkem Ģehirler, Ģatolar ve mabetler gibi medeniyetin izlerini taĢıyan 

tarihi eserlere sahip olan bölgede kurulan çeĢitli devletler, kuzeye kadar uzanan 

ticaret kolonileri oluĢturmuĢlardır. Örneğin Seb‟alılar, zengin ticaret ağına sahip 

güçlü bir krallık kurmuĢlardır.
5
 

Kuzey Arabistan bölgesinde, Palmir, Hire, Gassan ve Kinde gibi Arap 

devletleri yaĢamıĢtır. Yarımadanın genelinde olduğu gibi putperestliğin hakim olduğu 

Kuzey Araplarından, Benu Tağlib, Benu Bekr, Benu Tayy, Benu Tamim ve Benu 

Kenda kabileleri büyük çoğunlukla Hristiyanlığı seçmiĢtir. Monofizit
6
 olan 

                                                           
2
 Carl Brockelmann, Ġslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, Çev: NeĢet Çağatay, AÜĠF yayınları, 

Ankara 1964, C.I, 1; ġemsettin Günaltay, Ġslam Öncesi Arap Tarihi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 

2006, 15-16. 

3
 Özkan, 19; Mustafa Aydın,  DoğuĢ Dönemlerinin IĢığında Ġslam‟ın Toplumsal ġekilleniĢi ve 

DeğiĢme Dinamikleri, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Konya 1991, 31. 

4
 Hasan, I, 27; Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, Çev: Prof. Dr. Salih Tuğ, Boğaziçi 

Yayınları, Ġstanbul 1980, C. I, 20. 

5
 Brockelmann, 2-3. 

6
 451 yılında düzenlenen Kadıköy Konsili‟nde, Ġsa Mesih‟in beĢeri ve ilahi olmak üzere iki tabiatı 

olduğu Ģeklindeki karara karĢı çıkarak Ġsa‟da yalnızca ilahi tabiatın bulunduğunu ileri süren  

tektabiatçı kiliselerdir. Bunlar; Süryani, Kıptî, Ermeni ve HabeĢistan kiliseleridir. (Ahmet Hikmet 

Eroğlu, „Hristiyanlık‟, Dinler Tarihi, Editör: Baki Adam, Grafiker yayınları, Ankara 2015, s.142) 
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Gassaniler Bizans Ġmparatorluğu‟na bağlı iken, Diyofizit
7
 Nasturi olan Benu Lahm 

ise Sasanilere bağlıdır.
8
 Coğrafi ve iklim özellikleri bakımından ise kuzey Arabistan, 

güney bölgesi kadar Ģanslı değildir. Çok büyük bir kısmı çöllerden oluĢan bölgede, 

ancak yöre halkının ihtiyacını temin edebilecek kadar küçükbaĢ hayvancılığı 

yapılmıĢtır. Çöl yaĢam Ģartlarına uyum sağlayabilmek için de, kuzey Arapları, 

yarımadanın genelinde de yaygın olan kabileciliğe ve kabile kurallarına aĢırı bağlı bir 

yaĢam sürdürmüĢlerdir.
9
 

Orta Arabistan olan Hicaz bölgesinde ise Ad ve Semud gibi silinen kavimlerin 

kalıntısı olan Cürhümlüler yaĢamıĢtır. Daha sonraları Hz. Ġbrahim, eĢi Hacer ve oğlu 

Ġsmail ile buraya gelmiĢ ve Kabe‟yi inĢa etmiĢtir. Hz. Ġbrahim‟in buraya yerleĢmesi 

yaklaĢık olarak milattan 1800 yıl önce, Nuh Tufanından ise 1000 yıl sonradır.
10

 

Kabe‟nin burada bulunması nedeniyle bu bölgede Ġslam‟ın doğuĢuna Ģahitlik etmiĢ 

olan Mekke Ģehrinin özel bir konumu vardır. Hz. Ġbrahim‟e uzanan geçmiĢi ile 

Mekke, her dönemde saygın ve manevi üstünlüğü olan bir Ģehir olmuĢtur.  Ġslam‟ın 

doğduğu ortamda Mekke‟de Nadr b. Kinane soyundan gelen ve Ebu Süfyan, 

Mahreme b. Nevfel ve Amr b. el-As gibi isimlerin reisliğini yaptıkları KureyĢ 

kabilesinin hâkimiyet sürdüğünü, bölgenin diğer önemli Ģehri Medine‟de ise Yahudi 

                                                           
7
 Ġsa‟nın beĢeri ve ilahi olmak üzere iki tabiatı olduğunu kabul edenlerdir. (Eroğlu, Hıristiyanlık, 142). 

8
 Ömer Faruk Harman, „Hristiyanların Ġslam‟a BakıĢı‟,  Asrımızda Hıristiyan-Müslüman 

Münasebetleri (Editör: Ömer Faruk Harman), Ensar NeĢriyat, Ġstanbul 2005, 106. 

9
 Brockelmann, 3.  

10
 NeĢet Çağatay,  Ġslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, A.Ü.Ġ.F. Yayınları, Ankara 1971, 81-

82. 
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kabilelerinin büyüklerinden Nadiroğulları, Kaynukaoğulları ve Kureyzaoğulları 

Yahudilerinin yaĢadığını görmekteyiz.
11

 

Yaygın kanaate göre yarım adanın etnik yapısını oluĢturan Araplar, „Arab-ı 

Baîde‟ ve „Arab-ı Bâkiye‟ olarak ikiye ayrılmaktadırlar. „Arab-ı Baîde‟; Ad, Semûd, 

Nebatiler, Tedmürlüler gibi soyu tükenmiĢ Arapları ifade ederken, yaĢamakta 

olanları ifade eden  „Arab-ı Bâkiye‟ ise kendi arasında „A‟ribe‟ ve „Müsta‟rebe‟ 

olarak ikiye ayrılır. A‟rîbe, asıl yarımada Arapları için yani Yemen bölgesine hakim 

olan Kahtaniler için kullanılan kavramdır. Müsta‟rebe ise etnik köken itibariyle Arap 

olmayan sonradan AraplaĢmıĢ olanlara verilen isimdir. Hicaz halkını oluĢturan 

Adnanilere verilen addır.
12

  

Coğrafi konumu itibariyle Arap yarımadası, bilindiği gibi doğu ile batı 

arasındaki ticaret yolu üzerinde olan bölgedeki ticaret yollarının kesiĢtiği bir noktada 

bulunmakta ve özellikle o dönemde ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Özellikle doğu-batı ticaret yollarının merkezi konumundaki Mekke Ģehri, daha önce 

de ifade ettiğimiz gibi M.Ö. 1800‟lerde yaĢadığı kabul edilen Hz. Ġbrahim‟e kadar 

dayanan köklü bir tarihe sahip olması nedeniyle bölge için büyük önem 

arzetmektedir. Esasen Ģehrin varoluĢ sebebi de yüzyıllardır büyük bir saygınlığa 

sahip olan Kabe‟nin orada bulunmasıdır.
13

  

 

                                                           
11

 Çağatay,  Ġslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, 86-87; W. Montgomery Watt, Hz. 

Muhammed Medine‟de, Çev: Süleyman Kalkan, Kuramer yay, Ġstanbul 2016, 230; W. Montromery 

Watt, Hz. Muhammed Peygamber ve Devlet Adamı, Çev:Erdem Türközü, ĠletiĢim yay, Ġstanbul 2015, 

115-116. 

12
 Hasan, I, 26; Hitti, 56; Günaltay, Ġslam Öncesi Arap Tarihi, 38; Aydın, DoğuĢ Dönemlerinin 

IĢığında Ġslam‟ın Toplumsal ġekilleniĢi ve DeğiĢme Dinamikleri, 32. 

13
 Brockelmann, 7-8. 
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Kabe bina edildiğinden beri her dönemde kutsal kabul edilmiĢ; sosyal hayatın 

her alanında en önemli rolü üstlenmiĢ ve bölgenin merkezi olmuĢtur. BaĢlangıçtan 

itibaren Allah‟ın evi kabul edilen Kabe‟ye yapılan herhangi bir saygısızlığın bizzat 

Allah tarafından cezalandırılacağı kabul edilmektedir. Ġslam‟ın doğduğu dönemde 

yarımadadaki önemli meseleler Kabe‟de görüĢülmekte; siyasi ve ticari anlaĢmalar 

Kabe‟de imzalanmaktadır.
14

 Örneğin Ġslam‟dan önce Mekkeliler, dönemin en büyük 

iki devleti olan Bizans ve Sasani Ġmparatorluklarıyla burada çeĢitli ticari anlaĢmalar 

imzalamıĢtır.
15

 Kabe‟nin Mekke‟de bulunmasının Ģehre kazandırdığı bunun gibi 

ayrıcalıkların dıĢında yine Mekke‟de kurulan geniĢ çaplı fuar ve panayırlar
16

, 

ticaretin geliĢmesinde büyük katkı sağlamıĢtır. Çin, Hint, Sind, Ġran, Suriye ve 

HabeĢistan gibi ülkelerin tüccarları, ürettikleri malları bu panayırlarda satarak çeĢitli 

ticari faaliyetler sürdürmüĢlerdir. Ayrıca HabeĢistan‟dan, Mekke‟ye yakın ġuaybe 

limanına haftada iki defa gemi seferi yapıldığı, deniz yoluyla Hicaz bölgesinde 

ithalat ve ihracat iĢleri yürütüldüğü bilinmektedir.
17

  

Ġslam öncesi Arap yarımadasındaki coğrafi ve etnik yapı genel hatlarıyla bu 

Ģekildedir. ġimdi Arap yarımadasının sosyal ve siyasi yapısını ele alacağız. 

 

                                                           
14

 Muhammed Ġbn Ġshak, Siyer, (NĢr. Muhammed Hamidullah), Çev: Sezai Özel, Akabe yayınları, 

Ġstanbul 1988, 149; Aydın, DoğuĢ Dönemlerinin IĢığında Ġslam‟ın Toplumsal ġekilleniĢi ve DeğiĢme 

Dinamikleri, 32. 

15
 Muhammed Hamidullah, Ġslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, Ankara 2003, C.1, 23. 

16
 Mekke civarında hac zamanlarında kurulan Mina, Mecenne, Zu’l-Mecaz ve Ukaz panayırları, en 

büyük çaplı ve en önemli panayırlardı. (Hamidullah, Ġslam Peygamberi, 22-23). Bunlardan en 

önemlisi olan Ukaz panayırı, Taif ile Necd arasında bir bölgede kurulurken, Zu‟l-Mecaz Arafat 

yakınlarında kurulmaktaydı. Mecenne ise Mekke‟nin batısında yer alan bir kasabanın ismiydi. 

(SeydiĢehri, I, 236; Sıddık Ünalan, “Risalet Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir 

Peygamber Beklentisi”, Fırat Üniversitesi. Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (2001), 90.)  

17
 Hüseyin Alan, Hz. Peygamber Öncesi Mekke ve Arabistan, Beyan yayınları, Ġstanbul 2012, 80-81. 
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II) ĠSLAM’IN DOĞDUĞU SOSYO-KÜLTÜREL VE SĠYASĠ ORTAM 

A) Ġslam Öncesi Arap Yarımadasında Sosyal Yapı 

Kur‟an-ı Kerim, Ġslam‟dan önceki Arapların sosyal yaĢantısına yönelik bir 

eleĢtiri mahiyetinde o dönemi „Cahiliye Dönemi‟ olarak isimlendirmiĢtir.
18

 Cahiliye‟ 

kelimesi Kur‟an-Kerim‟de pek çok ayette geçmektedir. Bu ayet-i kerîmelerde 

Cahiliye kelimesine, örneğin „Cahiliye hükmü‟
19

, „Cahiliye çağının kızgınlık ve 

gayreti‟
20

, Peygamber hanımlarına hitaben „Cahiliye kadınları gibi açılıp 

saçılmayın‟
21

 gibi hayatın değiĢik alanlarıyla ilgili farklı anlamlar yüklenmiĢtir. 

Cahiliye kelimesinin anlamı ile ilgili olarak değiĢik görüĢler bulunmaktadır. 

Sözlüklerde „Ġslam öncesi Arapların cahillik ve sapkınlıklarını ifade eden bir 

kelime‟
22

 Ģeklinde geçen bu ifadenin, Arapların dini ve sosyal yaĢamlarındaki gayri 

ahlaki geleneklerini  anlatmak için kullanıldığı belirtilmektedir. Nitekim o dönemde 

Arap toplumunda kavgacılık, kan davası gütme, öç alma, içki alıĢkanlığı, 

kumarbazlık, riba, tefecilik, soygun, zina, fuhuĢ gibi ahlaka müğayir davranıĢlar 

belirgin bir Ģekilde göze çarpmaktadır. Öte yandan Cahiliye toplumunda hayâ 

duygusu kaybolmuĢ, kadın ve çocuklar değersiz görülerek mirastan mahrum 

bırakılmıĢ, evlilik müessesesi bozuk bir hal almıĢtır.
23

 Cahiliyye toplumunun içinde 

bulunduğu bu hale iliĢkin örnekleri daha da artırmak mümkündür.
24

   

                                                           
18

 Ali Ġmran, 3/154. 

19
 Maide, 5/50. 

20
 Fetih, 48/26. 

21
 Ahzab, 33/33. 

22
 Ġbrahim Mustafa, Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Hâmid Abdulkâdir, Muhammed Ali, El-Mu‟cemu‟l-

Vasit,  el-Mektebetü‟l-Ġslamiyye, bty, 144. 

23
 ġehristani, Ebü‟l-Feth Tâcüddîn (Lisânüddîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed (548/1153), el-

Milel ve‟n-Niĥal, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1992, 90; Ġbn HiĢâm, Ebu Muhammed Abdülmelik, 
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Kur‟an-ı Kerim‟de geçen "Onlar hâlâ Cahiliyye devri hükmünü mü 

istiyorlar? Gerçeği bilen bir millet için Allah‟tan daha iyi hüküm veren kim 

vardır?"
25

 ayeti göz önünde bulundurulduğunda Cahiliyye kavramını, insanın Allah'ı 

tanımaması, ona kulluktan uzaklaĢıp kendi hevâ ve hevesine uyması Ģeklinde 

anlamak da mümkündür. Zira Ġslâm'dan önce yaĢayan müĢrikler, Allah'ın 

hükümlerine aykırı bir hayat sürmüĢ, Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber putlara 

tapmakta ve putların Allah katında kendilerine Ģefaatçi olacağına inanmıĢlardır. 

Kur‟an-ı Kerim‟in ifadesi ile “Biz onlara ancak bizi daha çok Allah'a yaklaĢtırsınlar 

diye ibadet ediyoruz"
26

 Ģeklinde inançlarını izah etmiĢlerdir. Tarihi kaynaklarda da 

Arapların putları Allah‟la aralarında bir aracı olarak kabul etmeleri sebebiyle putlara 

tapındıkları ifade edilmiĢtir.
27

 Cahiliye toplumunda dini inanıĢlara ileride daha 

detaylı olarak değineceğiz. 

Ġslam‟ın zuhur ettiği dönemde yarımadada halk, sosyal hayat bakımından pek 

çok sınıfa ayrılmıĢtır. Bu sınıflı yapıyı bölgeye yerleĢtirmede Yemen‟den, Hire ve 

Gassan‟dan Hicaz bölgesine gelen tüccarlar önemli bir rol oynamıĢtır. O dönemde 

Mekkeli aristokrat zümre her türlü güç ve imkâna sahiptir.  Özellikle faiz ve tefecilik 

esasına dayalı ticaret yapan Mekkeli aristokratlarla o bölgede yaĢayan Yahudiler 

toplumsal hayatta imtiyazlı bir sınıf, ekonomik yönden de söz sahibi olan üstün bir 

konuma gelmiĢtir. Bahsedilen bu sosyal  sınıflar, hürler, esirler ve mevali olmak 

                                                                                                                                                                     
es-Siretü‟n-Nebeviyye (Hz. Muhammedin Hayatı) Çev. NeĢet Çağatay, Ġzzet Hasan, A.Ü.Ġ.F 

Yayınları, Ankara 1971, C.I, 207-212. 

24
 Aydın, DoğuĢ Dönemlerinin IĢığında Ġslam‟ın Toplumsal ġekilleniĢi ve DeğiĢme Dinamikleri, 35. 

25
 Mâide, 5/50. 

26
 Zümer, 39/3. 

27
 Ġbnü‟l-Kelbî, Ebü'l-Münzîr HiĢâm b. Muhammed (ö. 204/819), Kitâbu‟l-Esnâm, (Thk: Ahmed Zeki 

PaĢa), Dâru‟l-Kütübi‟l-Mısriyyeti, Kahire 1995, 32. 
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üzere üç tabakadan oluĢmaktadır. Esirler, hiç bir hakka sahip olmayan köle ve 

cariyelerden; esirlerin üstünde hürlerin altında bir tabaka olan mevaliler, 

hürriyetlerine kavuĢmuĢ köle ve cariyelerden oluĢurken; bu sınıfların dıĢında kalanlar 

da hürleri oluĢturmaktadır.
28

 Ayrıca cinsiyetler arasında sosyal statü bakımından 

belirgin bir ayrım göze çarpmaktadır. Bunun en belirgin örneği erkekler sosyal 

konum itibariyle hürlere nispet edilirken, kadınların köle ve cariyelere nispet 

edilmesidir.
29

 Ayrıca Arap toplumunda „taaddüdü zevcat‟ yaygın olarak uygulanmıĢ; 

hatta bazı kadınlar çocuk vermeleri için baĢka erkeklere satılmıĢtır.
30

 Bizzat kendileri 

miras kabul edildiği için kendilerine mirastan pay düĢmeyen kız çocukları, Cahiliye 

Arap toplumunda utanç kaynağı sayılmıĢtır.
31

 

Sosyal yapıda dikkat çeken bir baĢka husus da daha önce belirttiğimiz gibi 

halkın yerleĢik ve göçebe olmak üzere iki tip hayat tarzına sahip olmasıdır. YerleĢik 

olarak Ģehir ve kasabalarda yaĢayanlara „Hadârî‟, göçebe olarak çölde yaĢayanlara 

ise „Bedevî‟ adı verilmiĢtir. Bu iki tabaka arasında da sosyal statü bakımından önemli 

farklılıklar mevcuttur. Bedeviler, tarım ve hayvancılıkla uğraĢırken, Ģehirde yaĢayan 

Hadariler, coğrafi konumun sağladığı avantaj ile yoğun olarak ticaretle meĢgul 

olmuĢlardır. Mekke, Medine ve Taif gibi Ģehirlerde yaĢayanlar hariç halk, genel 

olarak bedevi sayılabilir. Sahil bölgesi ile Yemen bölgesinde de kısmen hadari yaĢam 

kurulabilmiĢ, ticaret ve tarımla uğraĢılmıĢtır.
32

 

                                                           
28

 Belazurî, Ahmed bin Yahya, Ensâbü‟l-EĢraf, Thk: Muhammed Hamidullah, Mısır 1959, I/158, 184, 

196; Mehmet Ali Kapar, „Asr-ı Saadette MüĢrikler ve MüĢriklerle ĠliĢkiler‟, Bütün Yönleriyle Asr-ı 

Saadette Ġslam, Editör: Vecdi Akyüz, Beyan yayınları, Ġstanbul 1995, C.II, 325-326. 

29
 ġemsettin Günaltay,  Ġslam Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013, 116-

118; Sabri Hizmetli, Ġslam Tarihi, A.Ü.Ġ.F. Yayınları, Ankara 1991, 76, 105. 

30
 Çağatay,  Ġslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, 133-137. 

31
 SeydiĢehri, 224-225; Kapar, 71. 

32
 Günaltay, Ġslam Öncesi Arap Tarihi, 25. 
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Ġslam öncesi Cahiliye olarak adlandırılan bu dönemde, Araplardaki yukarıda 

ifade edilen olumsuz özelliklerin yanısıra bazı olumlu özelliklerin de mevcut olduğu 

bilinmektedir. Örneğin çeĢitli  yardım kurumlarının kurulması, zayıfları koruma, Ģiir 

ve edebiyatta geliĢmiĢlik, misafirlere izzet ve ikramda bulunma gibi hususlarda 

Araplar, olumlu yönde nam salmıĢlardır. Üstün ahlaklı kimselerin, haksızlığa 

uğrayanlara yardım etmek için kurduğu Hılfu‟l-Fudul
33

 da yine buna güzel bir 

örnektir. Bunların dıĢında yukarıda bahsettiğimiz ticari amaçla kurulan büyük çaplı 

fuarlar ve panayırlarda aynı zamanda sosyal hayatın da sürdürülebilmesi için pek çok 

etkinlik düzenlenmesi o döenmdeki Arapların meziyetlerindendir. Haram aylarda 

kurulan bu panayırlara, hem dini hem ticari amaçlarla katılan, önce Kabe‟de hac 

yapıp ardından ticaret yapan farklı kabilelere mensup insanlar, geniĢ bir sosyal ve 

kültürel hareketliliği ve aynı zamanda ticari birlikteliği de sağlamıĢlardır. Yetenekli 

insanlar bu panayırlarda, Ģiir ve edebiyattaki hünerlerini sergilemiĢlerdir.
34

 Ġlmi 

faaliyetler için de bir merkez haline gelen bu panayırlarda, çeĢitli yazı türleri, 

astroloji ve bazı ilkel yöntemlerle meteoroloji de geliĢmiĢtir. Ayrıca kahinlik de 

Araplar arasında geliĢerek yaygınlaĢmıĢ ve güçlü Ģairlerin yetiĢmesine vesile 

olmuĢtur.
35

 Nitekim Mu‟allakatu‟s-Seb‟a (Yedi Askı) ismiyle bilinen ve günümüze 

                                                           
33

 Hılfu‟l-Fudul, Mekke‟de yaĢayan kabilelerin, Abdullah bin Cudan‟ın evinde toplanarak, baĢta 

ticaret alanında olmak üzere kimseye zulmedilmeyeceğine ve haksızlığa uğrayanların haklarının 

aranacağına dair yemin ederek yaptıkları bir anlaĢmadır. (Ġbn HiĢam, I, 134) Erdemliler Birliği olarak 

adlandırılan bu topluluk aynı zamanda bir kabileler ittifakıydı. Mekke‟deki hayatın Ģekillenmesinde 

önemli bir role sahip olan Erdemliler Birliği‟nde, Hz. Muhammed‟in mensubu olduğu HaĢimi kabilesi 

öncü bir role sahipti. (Watt, Hz. Muhammed Peygamber ve Devlet Adamı, 17). 

34
 Brockelmann, 8; Alan, 72-82. 

35
 SeydiĢehri, I, 239; Ünalan, 90. 



 

21 
 

kadar edebi ve sanat değerinden hiçbir Ģey kaybetmeden ulaĢan Ģiirler, Arap 

edebiyatının Ģaheserleri kabul edilmektedir.
36

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Cahiliye dönemindeki bazı meziyetler ve meziyet 

sahibi kimseler tarafından oluĢturulan kurumlar, toplumda düzeni sağlayan en önemli 

unsurlardır. Ancak KureyĢlilerin birbirlerine üstünlük sağlamak için övünerek 

yaptıkları bu vazifeleri, Ġslam‟ın sadece Allah‟ın rızası için yapılan doğal vazifeler 

olarak sunması Arapların Ġslam‟a ve Hz. Muhammed‟e karĢı tavır almasında bir 

etken olmuĢtur. Ġkinci bölümde bu konuya detaylı değinilecektir. 

B) Ġslam Öncesi Arap Yarımadasında Siyasi/Ġdari Yapı 

Ġslam‟ın doğduğu Ortaçağda dünya genelinde egemen olan siyasi sistem 

Feodal sistem denilen aĢiret ve kabile anlayıĢına dayalı devlet sistemidir. Bu 

dönemde çeĢitli kabile ve aĢiretlerin egemenlik mücadelesine sahne olan Arap 

yarımadasında da durum bundan pek de farklı değildir. Ġslam öncesi Arap 

toplumunda da dönemin dünya genel siyasi devlet sistemine uygun olarak 

kabileciliğin hâkim olduğunu ve Arapların kabileler halinde yaĢadığını görmekteyiz.  

 Kavmiyetçilik duygusu Araplar arasında en temel kültürel değer olarak kabul 

gördüğünden dolayı Araplar kabile mensubiyetine büyük bir değer atfetmiĢlerdir. 

„KardeĢin zalim de olsa mazlum da olsa mutlaka yardım et‟ sözü Arap toplumunda 

atasözü haline gelmiĢ, bu anlayıĢ Ġslam‟dan sonraki Araplarda da etkisini sürdürmeye 

devam etmiĢtir.
37

 

 

                                                           
36

 Ġhsan Süreyya Sırma, „Asr-ı Saadet Öncesinde Mekke Toplumu‟, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette 

Ġslam, Editör: Vecdi Akyüz, Beyan yayınları, Ġstanbul 1995, C.I., 93. 

37
 Buhari, Mezalim, 4, Ġkrah, 7; Hasan, I, 88; Kapar, II, 330; Ünalan, 90. 
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O dönemde Arap yarımadasının genelinde hakim olan yönetim sistemi, belli 

bir kral veya idareci tarafından yönetilme Ģeklinde değil, bakanlık diyebileceğimiz 

küçük bölümler Ģeklinde çeĢitli görevlerin çeĢitli kabileler tarafından yürütülmesi 

Ģeklinde bir sistemdir. Bu görevlerin en önemlilerini; Sikaye (su iĢleri), Rifade (mali 

iĢler), Sidane (Kabe perdedarlığı), Kiyade (sancaktarlık ve askeri iĢler) ve Meakil 

(sigorta iĢleri) Ģeklinde özetleyebiliriz.
38

 Çok sayıda kabilenin yer aldığı bölgede her 

kabile kendi bağımsızlığını elinde bulundurmaktadır. Bununla birlikte bazı 

kabilelerin üstünlüğü söz konusu olmakta; bazen kabileler arasında stratejik 

ortaklıklar kurmak da mümkün görülmekte, bazı zamanlarda da konu her ne olursa 

olsun birlikte hareket etme zarureti doğmaktadır
39

  

Kabilelerin içyapısında ise daha çok zenginlikleri ve cömertlik, yiğitlik, 

cesaret, kahramanlık, tevazu, etkili konuĢma gibi kiĢisel meziyetleri ile ön plana 

çıkan ve bir takım imtiyazlara sahip olan kabile Ģeyhleri vardır. Genelde miras 

yoluyla liderliği elde eden bu Ģeyhler, mutlak bir nüfuza sahip olduğu kadar 

vazifeleri de oldukça büyüktür. Kabile üyeleri, onların savaĢta hayatlarını, barıĢta 

servetlerini ortaya atmasını beklemiĢtir.
40

 ġeyhlerin liderliğinde düzenlenen 

toplantılar ile kabilenin meseleleri tartıĢılmıĢ ve kararlar alınmıĢtır. Bu toplantılara 

akıllı, tanınmıĢ kabile yaĢlıları, zenginler, savaĢlarda kendini gösteren kahramanlar, 

yetenekli Ģairler yani kabilede öneme sahip kimseler katılabildiği bilinmektedir. 

Ayrıca o dönemde kabilelerin yazılı bir kitapları veya kanunları yoktur.Kabileler 
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nesilden nesile aktarılan Ģifahi gelenekleri ve halk inançları ile yönetilmiĢitir. Her 

kabile de kendi atasının ismiyle anılmıĢtır.
41

 

Mekke Ģehrinin, içerisinde Kabe‟yi barındırmasından dolayı tarih boyunca 

sosyal, ekonomik ve dini alanlarda önemini sürdürdüğünü ve çeĢitli siyasi 

anlaĢmalara da ev sahipliği yaptığını
42

 ifade etmiĢtik. Mekke‟nin, siyasi alanda da 

bölgenin merkezi olmasında ana etken, hem mabet hem toplanma yeri olan Kabe‟nin 

yeryüzünde ilk inĢa edilen bina olması
43

 ve tarih boyunca hayati fonksiyonunu 

devam ettirmesidir. 

Mekke‟deki siyasi yapılanmada dikkati çeken en önemli kurum ise Dâru‟n-

Nedve denilen istiĢare kuruludur. Burası yönetimle ilgili önemli kararların alındığı 

bir kuruldur. Darü‟n-Nedve esas itibariyle her türlü savaĢ ve barıĢ kararının alındığı, 

görüĢlerin belirlendiği, nikah merasimi ve ergenlik çağına gelmiĢ genç kızların 

gömlek giyme törenlerinin yapıldığı bir asiller meclisidir. Bu meclise 

Kusayoğulları'ndan baĢka Mekke'deki diğer KureyĢ boylarının kırk yaĢından büyük 

olan baĢkanları katılabilmiĢtir. Kusay tarafından yaptırılan Darü‟n-Nedve'den önce 

bu önemli toplantılar Kusay‟ın evinde yapılmıĢtır. KureyĢliler Kusay‟a çok güven 

duymuĢ ve baĢlarına gelen herhangi bir olayı onun evinde onunla ve diğer üyelerle 

konuĢmuĢ; baĢka kabilelere karĢı savaĢ kararı burada alınmıĢtır.
44

 Kusay‟dan sonra 

Daru‟n-Nedve‟nin kurulmasıyla bu tür toplantılar burada yapılmaya baĢlamıĢtır.  

 

                                                           
41

 ġemsettin Günaltay, Ġslam Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu yay, 2013, 13. 

42
 Ġbn Ġshak, Siyer, 149; Hamidullah, Ġslam Peygamberi, I, 23. 

43
 Ali Ġmran Suresi, 3/96. 

44
 Muhammed Hamidullah, Ġslam Müesseselerine GiriĢ, Çev: Ġhsan Süreyya Sırma, Beyan yay, 45-46; 

Günaltay, Ġslam Öncesi Araplar ve Dinleri, 57; Ethem Ruhi Fığlalı, „Darü‟n-Nedve‟, DĠA, 1993, 

C.XIII, 556. 



 

24 
 

Mekan olarak Kabe‟nin tam karĢısında olması hasebiyle de Darü‟n-Nedve 

Mekke halkı için büyük önem taĢımıĢtır. Bir parlamento görevi gören bu kurum, aynı 

zamanda o dönemde dıĢarıdan gelen tüccarların konaklama yeridir. Geceleri 

Mekkelilerin ve yabancıların toplanıp, muhabbet ettiği ve çeĢitli hikayeler anlattığı 

bu mekan kimi zaman Ģehir tiyatrosu gibi görev görmüĢtür.
45

 

Kısacası Ġslam öncesi Arap coğrafyasında siyasi yapı devlet diye tabir 

edilebilecek büyük yapılardan ziyade çeĢitli kabilelerden müteĢekkil site/Ģehir 

devletleri görünümündedir. Bu sebeple siyasi bir birlikten söz etmek bir yana bu 

kabileler arasında siyasi, idari ve ekonomik konularda kanlı savaĢlara kadar uzanan 

ihtilaflar yaĢanmaktadır. Özellikle Mekke‟de Emevî ve HâĢimî kabileleri ile 

Medine‟de Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki rekabet dikkat çekmektedir.
46

 

Örneğin Ġslam‟ın doğduğu Ģehir olan Mekke‟de o dönemde siyasi hâkimiyet KureyĢ 

kabilesinin elinde bulunmaktadır. Bu kabileye mensup olan büyük ailelerden 

HaĢimoğulları dini ve sosyal yapıyı elinde bulundururken, Ümeyyeoğulları askeri ve 

ekonomik yapıya hâkimdir. Bu iki aile arasındaki derin rekabet yıllar boyunca 

Ģiddetini artırarak devam etmiĢtir. Askeri ve ekonomik yapı dıĢında sosyal hayatta 

farklı görevleri üstlenmiĢ pek çok aile bulunmaktadır.
47

 ĠĢte bu kabileler arasındaki 

rekabet ve üstünlük iddiası, yarımadadaki kabileleri birbirinden ayırmıĢ ve aralarında 

uzun süredir süregelen bir düĢmanlığa yol açmıĢtır.
48
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Arabistan yarımadasının çevresine baktığımızda ise Bizans Ġmparatorluğu ve 

Sasani Ġmparatorluğu‟nu, dönemin iki etkili gücü olarak görmekteyiz. BaĢka küçük 

devletler olmakla birlikte;  o dönemde bölgede asıl hakimiyet mücadelesi bu iki 

büyük devlet arasında süregelmektedir.
49

 Herhangi bir siyasi birliğin olmadığı Arap 

yarımadası da bu güçlü devletlerle komĢudur. 

Ġslam‟ın zuhur ettiği dönemde siyasi yapı kısaca yukarıdaki Ģekildedir. 

Kabilecilik anlayıĢının hakim olduğu ve her kabilenin kendine has kurallara göre 

yönetildiği Mekke‟de, devlet denilebilecek bir yapı olmamakla birlikte Mekke 

halkını bir arada tutan Darü‟n-Nedve, Hılfu‟l-Fudul gibi kurumlar ve sosyal hayatı 

idame ettiren çeĢitli fuar ve panayırlar düzenleme gibi etkinlikler mevcuttur. 

Konumuz olan Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarıyla münasebetlerine 

geçmeden önce de Ġslam‟ın doğduğu dönem ve mekanda mevcut olan çeĢitli dinleri 

ele alacağız. 

III) ĠSLAM’IN DOĞDUĞU ORTAMDA DĠN VE ĠNANIġLAR 

Toplumların dini karakteri, onların diğer milletlerle kurmuĢ olduğu sosyal, 

kültürel, siyasi ve ticari pek çok münasebette belirleyici bir unsurdur. Her inanç 

sistemi kendi müntesiplerinin diğer din mensuplarıyla kuracağı iliĢki biçimini büyük 

ölçüde kendisi belirler. Bu yönüyle bir toplumdaki hakim dini karakterin mahiyetinin 

bilinmesi o toplumla kurulacak iliĢkinin hangi esaslar üzerine bina edileceğini 

doğrudan etkileyen önemli bir etkendir.  Bu açıdan Ġslam‟ın doğduğu dönemde Arap 

Yarımadasındaki dini yapının bilinmesi, Hz. Muhammed‟in o coğrafyadaki diğer din 

mensuplarıyla kurmuĢ olduğu iliĢki biçiminin anlaĢılması bakımından önem arz eder. 

Bu sebeple Ġslam‟ın doğduğu dönemde Arap coğrafyasındaki dini yapı hakkında 
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bilgi vermenin konumuzun daha iyi anlaĢılması açısından faydalı olacağını 

düĢünüyoruz. 

Arap yarımadasındaki genel dini yapıya baktığımızda bölgedeki dini yapının 

büyük ölçüde putperestlik olduğunu görmekteyiz. Putperestlik, Cahiliye döneminin 

en temel inanç karakteristiği olmakla birlikte; o dönem  Araplarında genel olarak üç 

farklı inanç biçiminin olduğu görülmektedir: Birinci grup; Allah‟ı, öldükten sonra 

dirilmeyi ve ahireti inkar edenlerdir. Bu inancı benimseyenler canlıları tabiatın 

yarattığı, zamanın ise öldürdüğünü kabul etmektedir. Ġkincisi Allah‟ı ve yaratılıĢı 

kabul edip, öldükten sonra dirilmeyi ve ahireti inkar edenlerdir. Son grup ise 

putperest olup yaratıcıyı, ilk yaratılıĢı ve ahireti kabul etmekle beraber peygamberi 

inkar edenlerdir.
50

 Bahsi geçen putperest gruplar hakkında Kur‟an‟da da çeĢitli 

ayetlerde bilgi verilmektedir.
51

  

Ġslam‟dan önce Araplar, bahsettiğimiz farklı inançlara sahip olsalar bile, 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi Kabe‟ye karĢı derin bir saygı ve hürmet 

beslemiĢlerdir. Hac mevsiminde farklı Ģehirlerden pek çok insanla birlikte Kabe‟yi 

ziyaret etmiĢlerdir. Kabe, Araplar için çok büyük bir öneme sahip olduğu için 

yetenekli Ģairlerin en beğenilen ve Kabe‟ye layık görülen Ģiirleri, Kabe duvarına 

asılmıĢ ve gelen ziyaretçiler tarafından ezberlenmiĢtir.
52

 

Ġslam‟ın doğduğu ortamda dini hayat kısaca bu Ģekildedir. Arapların büyük 

çoğunluğu putperest bir dini sistemi benimsemiĢ olmakla beraber Ġslam‟ın doğduğu 

dönemde Arap Yarımadası‟nda Yahudiler, Hanifler, Mecusiler, Sabiiler ve 
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Hristiyanlar gibi farklı inançlara mensup kimseler de yaĢamaktadır. Kur‟an-ı 

Kerim‟de de bu altı din mensubundan bahsedilmektedir.
53

 ġimdi bu din mensuplarını 

ve inançlarını kısaca ele alacağız. 

1) PUTPERESTLER 

MüĢrik kelimesi „ortak koĢmak‟ anlamına gelen „Ģerike‟ fiilinden türeyen bir 

isimdir. Sözlüklerde müĢrik kelimesi, Allah‟a küfreden
54

, ona ortaklar koĢup onu 

inkar eden kimse
55

 Ģeklinde geçmektedir. Kur‟an-ı Kerim‟de de çeĢitli ayetlerde 

müĢriklerin özelliklerinden bahsedilmektedir. Ona göre müĢriklerin bazı vasıfları Ģu 

Ģekildedir: putlardan yardım beklemek,
56

 Allah‟ı ve ayetleri yalanlamak,
57

 

peygambere ve meleklere düĢman olmak,
58

 hakka kulak tıkamak
59

 vb. Bu nedenle 

Kur‟an-ı Kerim, müĢriklerden yardım istenilmemesini ve onlarla dost olunmamasını 

istemiĢtir.
60

 

Arabistan‟a putperestliği ilk defa getiren kiĢi Huzaa kabilesinden Amr b. 

Luhay‟dır. Luhay o dönemde yoğun mücadele ile Kabe‟nin muhafızlığını 

üstlenmiĢtir. Rivayete göre Amr b. Luhay Suriye‟den kırmızı akikten insan Ģeklinde 

yapılmıĢ Hübel adındaki putu alıp Mekke'ye getirerek Kâbe‟nin çevresine dikmiĢtir. 
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Bu olaydan sonra zamanla putperstlik yayılmıĢ ve hâkim inanç haline gelmiĢtir.
61

 

Kabe‟nin etrafında 360 tane put dikilmiĢ, Arap kabileleri bu putları ziyaret 

maksadıyla Mekke‟ye gelmiĢlerdir.
62

  

Putperestliğin bu Ģekilde kabul görmesinin arka planında ise Arapların 

Mekke'ye ve daha özelde Kâbe‟ye duydukları derin sevgi ve saygı yatmaktadır. Zira 

o dönemde Mekke dıĢına çıkan bir Arap Kâbe‟ye vermiĢ olduğu bu değerden ve ona 

olan bağlılığından dolayı Ģehir dıĢına çıkarken Mekke‟den bir taĢ almıĢ ve gittiği 

yerde tıpkı Kâbe‟de olduğu gibi ona saygı gösterisinde bulunarak onu tavaf 

etmiĢtir.
63

 Bunu yapmalarındaki temel sebep ise bu taĢlardan Ģans beklemek, 

Ka'be'ye bağlılık ve sevgilerini ifade etmektir. Nitekim o dönemde insanlar Mekke 

ve Ka'be'ye saygı gösterip diledikleri Ģeylerin gerçekleĢmesini umarak ve Ģans 

getirmesi için hac ve umre yapmıĢlardır. Bu âdet daha sonra onları sevdikleri Ģeylere 

tapıp önceki dinlerini unutmaya sevk etmiĢtir. Ancak, puta tapıcılık Arapları tümüyle 

Hz. Ġbrahim‟in tebliğ ettiği dinden koparmamıĢtır.
64

 Bunun dıĢında her Arap aile 

evinde mutlaka bir put bulundurmuĢ ve o puta tapmıĢtır. Öyle ki o dönemde 

Araplarda bir eve sahip olmak demek bir puta sahip olmak demektir.
65

 

Putperest Arapların gelenek haline getirdiği faaliyetlerden birisi de bir iĢe 

niyet etmeden önce fal oklarına müracaat etmeleridir. Önemli bazı putların önünde 

bulunan bu fal oklarına baĢvurmak suretiyle putlar ile bir istiĢare yapmıĢ ve onlardan 
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cevap beklemiĢlerdir. Evet veya hayır okundan birinin çıkması ile Araplar, 

yapacakları iĢe karar vermiĢlerdir. 
66

 

Ġslam‟ın doğduğu dönemde putperestler putlara tapmakla birlikte Allah‟ın 

varlığına da inanmaktadır. Nitekim Zümer suresi 3. ayette putperest Arapların 

Allah‟a ve putların kendilerini Allah‟a yakınlaĢtıracağına inandıkları 

belirtilmektedir.
67

 Putların kendilerine Ģefaatçi olacağına dair inançları baĢka 

ayetlerde de geçmektedir.
68

 Yine Kur‟an-ı Kerim‟in ifadesiyle o dönemde Araplar, 

melekleri de Allah‟ın kızları olarak görmektedir. Kendilerine kız çocuğunu 

yakıĢtırmayan; fakat Allah‟a kızlar isnad eden müĢriklere karĢı Kur‟an-ı Kerim 

Necm Suresi 21.ayette: „Neden kendiniz için (yalnız) erkek çocuklar (istersiniz de) 

O'na kız çocuklar (isnad edersiniz?)‟ Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bir diğer putperest 

Arap inancı ise meleklere ve cinlere tapınma ve meleklerin kendilerine Ģefaatçi 

olacağına inanmadır. Bu inançları da Kur‟an-ı Kerim muhtelif ayetlerinde 

anlatılmaktadır.
69

 

 Enfal suresi 35. ayette yer alan „Onların Beytullah yanındaki namazları da, 

ıslık çalmadan ve el çırpmaktan baĢka bir Ģey değildi...‟ Ģeklindeki ifade, Câhiliye 

döneminde müĢrik Arapların namaza yabancı olmadıklarını göstermektedir. Nitekim 

kaynaklarda o dönemde müĢriklerin, erkek-kadın, açık-saçık el ele tutuĢup, Kabe'nin 

etrafında döndükleri ve ıslık çalıp el çırparak Ģarkılar eĢliğinde oynadıkları bilgisi yer 
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almaktadır. Hz. Muhammed, Kabe'ye gelip ibadet etmek istediği zaman kendileri de 

namaz kılıyormuĢ veya duâ ediyormuĢ gibi gösteri ve gürültü yaptıkları, bunu da 

ibâdet olarak adlandırdıkları ifade edilmektedir.
70

 Ayrıca Ka'b bin Lüey'in 

KureyĢlileri Cuma günü toplayıp haftalık bir ibâdet yaptıklarına dair kayıtlar da 

mevcuttur. Bu güne Cuma, Maruzat, Yevmü'l-Arûbe (Araplık Günü) denilmektedir.
71

 

Arabistan‟da putperestliğin bu kadar hakim olduğu dönemde dünyaya gelen 

Hz. Muhammed ise çoğunluğu putperest olan aileler arasında yetiĢmiĢtir. Kırk 

yaĢında peygamber olarak görevlendirilene kadar dinî hayatının ayrıntılarıyla ilgili 

pek fazla bilgiye sahip değiliz. Hayatının diğer yönleriyle ilgili veriler bulunsa da, 

dinî hayatı hakkında örneğin ibadetle ilgili hareketlerini, dua Ģeklini bilmiyoruz. Pek 

çok kaynak onun putlara hiçbir zaman tapmadığını ifade etmektedir. Zaten böyle 

olması daha büyük bir ihtimaldir. Çünkü o dönemde kendilerine "Hanîf' denilen, 

putlara tapmayan tevhid geleneğini sürdüren bir topluluğun da varlığı bilinen bir 

gerçektir.
72

  

2) SÂBĠÎLER 

Arapça „صبء/sa-b-e‟ kökünden gelen „Sâbiî‟ kelimesi sözlükte “bir Ģeyden 

çıkıp bir baĢka Ģeye geçmek”, hususen “bir dinden çıkıp bir baĢka dine geçmek” 

anlamına gelmektedir.
73

 MüĢrikler kendi dinlerinden baĢka bir din kabul etmiĢ 
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olduğu için Hz. Muhammed hakkında bu kelimeyi kullanmıĢlardır.
74

 Aynı kelime 

Hz. Ömer Müslüman olduğunda da onun, dinini değiĢtirip baĢka bir dine girdiğini 

ifade etmek üzere kullanılmıĢtır.
75

 AnlaĢıldığı üzere kelime bu dönemde bir dini 

topluluğu ifade etmekten ziyade din değiĢtiren kimseler hakkında bir sıfat olarak 

kullanılmıĢtır. Öyle ki Kur‟an-ı Kerim‟de geçen „Sâbiî‟ kelimesiyle belli bir inanç 

topluluğunun değil kök anlamının iĢaret ettiği üzere genel olarak dinini 

değiĢtirenlerin kast edildiği de söylenmektedir.76
  ġehristânî, Sâbiîleri her hangi bir 

din özelliği taĢımayan fikirlere bağlı heva ehli topluluklar arasında zikretmiĢ ve 

Hanifliğin karĢıtı bir hareket olduğunu belirtmiĢtir.
77

 Bununla birlikte kelimenin bir 

din veya mezhebe mensup bir topluluğu ifade etmek için kullanılmıĢ bir isim 

olduğu
78

 da ifade edilmiĢtir. 

Kadim geçmiĢten itibaren Sabiiler, yaĢadıkları toplum içerisinde inançlarına 

dair gizliliği büyük ölçüde korumuĢ ve kapalı bir cemaat olma durumlarını 
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sürdürmüĢlerdir. Gnostik
79

 düĢünceden doğan Sabii geleneği, kendi dini geleneğinin 

ilk insanın var olmasından bu yana yeryüzünde mevcut olduğunu savunmuĢtur.
80

  

Kökenleri ve dini kimlikleri hakkında çeĢitli spekülasyonların yapıldığı 

Sâbiîlerden Kur‟an-ı Kerim‟de üç ayette „sabiûn/sâbiîn‟ Ģeklinde bahsedilmektedir. 

Bu ayetlerden ikisi olan Bakara suresi 62. ayet
81

 ile Mâide suresi 69. ayette
82

 

Sâbiîler,  Ġman edenler, Yahudiler ve Hıristiyanlarla birlikte zikredilirken, Hacc 

suresi 17. ayette
83

 bu dini gruplara ilaveten Mecûsîler ve müĢriklerle birlikte 

zikredilmektedirler. Bahsi geçen ayetlerin her birinde Sâbiîler‟den, bağımsız bir dini grup 

olarak bahsedildiği görülmektedir. 

Sâbiî kavramının bu Ģekilde Kur‟an-ı Kerim‟de yer alıyor olması, Sâbiîliğin 

Arap toplumunda en azından Kur‟an-ı Kerim‟in nazil olduğu dönem itibarıyle 

bilindiğini göstermektedir. Bununla birlikte Sâbiîliğin ilk olarak ne zaman ve nasıl 

ortaya çıktığı ve tarihsel olarak hangi döneme nispet edilebileceği konusunda farklı 

görüĢler ortaya atılmıĢtır. Bu görüĢler arasında Sâbiîlerin menĢeini Hz. Nuh‟a, Hz. 

                                                           
79
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ġît‟e ve Hz. Ġbrahim‟e dayandıranlar olduğu gibi, onları Yahudi ve Hıristiyanlarla 

iliĢkilendirenler de vardır.
84

 Sabiilerin, kendi kökenlerini Hz Adem‟e kadar 

götürdükleri iddia edilse de
85

 Sabilliğin tarihçesinin yaklaĢık iki binyıl önce 

baĢladığı, milattan önceki son iki yüzyıl içinde Filistin-Ürdün bölgesinde mevcut 

olan heterodoks Yahudi akımlar arasında doğduğu belirtilmiĢtir.
86

 Öyle ki Sabiiler 

tarafından yüce bir zat ve ıĢık peygamberi diye adlandırılan Hz. Yahya‟nın, Yahudi 

olarak doğduğu
87

, peygamber olmadan önce Hz Ġsa‟nın, Hz. Yahya'nın vaazlarını 

dinlemeye gittiği, hatta bizzat Hz. Yahya tarafından vaftiz edildiği ifade edilmiĢtir.
88

  

Öte yandan Sabiilerin Önce Hz. Nuh‟a tabi oldukları, baĢlangıçta Allah‟ın 

birliğine inanırken daha sonraları güneĢ, ay ve gezegenlere aracı ilahlar olarak 

taptıkları, daha sonraları da onların suretleri saydıkları putlara taparak Ģirk ve 

putperestliğe inanan kiĢiler oldukları da belirtilmiĢtir. 
89

  

Kuran-ı Kerim‟in kökenleri ve dini kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi 

vermediği Sâbiîlerin kimler olduğu ve ne tür bir itikada sahip oldukları konusunda 

klasik Ġslami kaynaklarda da farklı görüĢler vardır. Ġbn Kesir, Taberi ve Râzî gibi 

müfessirler Sâbiîlerle ilgili olarak, onların dinsiz, Ehl-i Kitap‟tan bir fırka olup 

Zebur'u okuyan, Mecûsîlere benzeyen, meleklere tapan, bütün peygamberlere inanıp 

oruç tutan ve Yemen tarafına dönüp beĢ vakit namaz kılan, Allah'ı bir olarak kabul 

eden bir itikada sahip olup „Lâ Ġlahe Ġllallah‟ diyen fakat Ģeriatları ve bu Ģeriata bağlı 
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amelleri, kitapları ve peygamberleri olmayan kimseler olduğuna dair çeĢitli rivayet 

ve görüĢlere yer verirler. Öte yandan Ġbn Kesir Sâbiîlerin ne Yahûdî, ne Hıristiyan, 

ne Mecûsî ne de müĢrik olmayıp kendilerine münhasır bir topluluk olduklarını ve 

tabi oldukları belli bir din bulunmadığını belirtirken, Fahreddin Râzî onların 

yıldızlara tapan bir topluluk olduğu yönündeki görüĢün daha isabetli olduğunu ifade 

eder.
90

 Yine Fahreddin Razi Sâbiîlerin, âlemdeki hayır ve Ģerri, hastalık ve sağlığı, 

düzen ve nizamı sağlayanın yıldızlar olduğuna, bu özellikleri hasebiyle onların bir 

bakıma ilah olduklarına ve Allaha ibadet konusunda insanlara aracılık ettiklerine, 

Allahın yıldızlara tazim etmeyi ve bu tazim için onları kıble olarak görmeyi 

emrettiğine, bu sebeple de insanların onlara tazim etmesi gerektiğine inandıkları 

bilgisini verir.
91

 

Bu ifadelerden anlaĢıldığı kadarıyla Ġslami kaynaklarda Sâbiîler Ehli Kitap 

özellikleri taĢıdıkları gibi putperest özellikleri de taĢıyan bir topluluk görünümü arz 

etmektedirler. Nitekim ilgili ayetlerde de bu konuda net bir bilgi yer almamaktadır. 

Bu sebeple Ġslam âlimleri onların hangi sınıfta değerlendirilmeleri gerektiği 

konusunda ihtilafa düĢmüĢlerdir.  

Bu konudaki farklı görüĢleri ilgili literatüre havale ederek konu ile ilgili 

oldukça etraflı tahliller yapan Elmalılı Hamdi Yazır‟ın Ģu değerlendirmeleri ile iktifa 

ediyoruz: Kur‟an-ı Kerim her iki ayette ( Maide 69, Hac 17) Sâbiîleri, Yahudi ve 

Hıristiyanlar gibi müminlere karĢı zikretmekle onların mümin olmadıklarına iĢaret 
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etmiĢtir. Onların kitap ehli olup olmadıklarına gelince: Ayetlerde kitap ehli 

siyakında anılmıĢ olmalarına ve Yahudi ve Hıristiyanlar arasında deveran 

ettirilmelerine bakılırsa tam olarak kitap ehli olmasa da bir kitap ehli Ģüphesi 

görülebilir. Ancak En„âm suresinin 156. ayetinin
92

 iĢaret ettiği üzere Kuranda kitap 

ehli tabiri Yahudi ve Hıristiyanlara mahsus olduğundan ve her iki ayette de Sâbiîler, 

Yahudi ve Hıristiyanlardan ayrı olarak zikredildiğinden, ayetlerin zahir manasına 

göre Sâbiîler kitap ehlinden değildirler.
93

 

3) HANĠFLER 

Ġslam‟ın ortaya çıktığı dönemde Orta Arabistan‟da tevhid inancına sahip olan 

ve „Hanifler‟ olarak isimlendirilen bir kısım insanlar da mevcuttur. Mekke ve 

Medine çevresinde yaĢayan, putperestliğe hiçbir zaman yönelmeyen Hanifler, 

Yahudilik ve Hıristiyanlığı incelemiĢ ve bu dinlere de yakınlaĢmamıĢ; Hz. Ġbrahim‟in 

dinini yaĢamaya devam eden ve bu dini yeniden canlandıracak bir peygamberin 

gelmesini bekleyen az sayıda kimselerdir. 
94

 

Kur‟an-ı Kerim‟in ifadesine göre Haniflik, müĢriklik olmadığı gibi Yahudilik 

ve Hıristiyanlık da değildir. Sözlükte Ġslam diniyle eĢ anlamlı olarak kullanılan
95

 bu 

din, Yüce Allah‟ın ilk insandan itibaren tüm insanlara bildirdiği, insanın fıtratına en 

uygun tevhid dinidir. Nitekim Ali Ġmran suresi 67.ayette Ģöyle ifade edilmiĢtir: 
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„Ġbrahim ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Müslüman bir hanifti ve müĢriklerden 

olmamıĢtı.‟
96 

Haniflerin dini geleneklerine kısaca bir göz atacak olursak gusül ile 

baĢlayabiliriz. Kaynaklarımızda yer alan bilgilere göre guslün kaynağı Hz. Ġbrahim'in 

dinine kadar uzanmaktadır. Hatta Cahiliye döneminde gusül, Hanifler'in ayırt edici 

bir özelliği olmuĢtur. Ġslam öncesi Arap yarımadasında  hac yapan, sünnet olan ve 

ibadet ve temizlik maksadıyla boydan yıkanan kimselere "Hanif' denilmektedir.
97

 

Ġkinci olarak namaz ibadetine değinebiliriz. Bakara suresi 125.ayette de Hz. 

Ġbrahim ve Hz. Ġsmail'in namaz kıldıkları ve onlara iman eden kimselere de namaz 

kılmayı emrettikleri bilgisi yer almaktadır. Yine Ġbrahim suresi 40.ayet Hz. 

Ġbrahim'in, "Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle!" diye dua ettiğini 

bildirmektedir. Nahl suresi 123.ayette de Hz. Muhammed‟e namaz konusunda Hz. 

Ġbrahim‟in uygulamaları emredilmiĢtir. Hac suresi‟nin 26.ayetinde de, "Bir zamanlar 

Ġbrahim'e Beyt (Kâbe'n)in yerini açıklamıĢ (ve ona Ģöyle emretmiĢ)tik: 'Bana hiçbir 

Ģeyi ortak koĢma ve tavaf edenler, ayakta duranlar, rükû ve secde edenler için evimi 

temizle" Ģeklindeki ifadeyle de Hz. Ġbrahim'in namazında da, kıyam, rükû' ve secde 

rükünlerinin bulunduğunu öğrenmekteyiz. Yahudi kaynaklarında da „ġaharit‟ olarak 

isimlendirilen ibadetin Hz. Ġbrahim‟den kaldığı bildirilmektedir.
98

 Ayrıca Ebu Zer ve 

Kus b. Saide‟nin Cahiliye döneminde namaz kıldıkları kaydedilmiĢtir.
99
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Haniflerin diğer bir dini geleneği olarak hac ibadetini ele aldığımızda Kur'ân-ı 

Kerim'de yer alan bazı ifadelere göre Ġslâm'dan önce Araplarda mevcut olan hac 

ibadeti Hz. Ġbrahim'den kalmıĢtır. Kur'ân-ı Kerim, Bakara suresi 127.ayette Kabe'nin 

Allah'ın emri üzerine, Hz. Ġbrahim ile oğlu Hz. Ġsmail tarafından inĢa edildiğini haber 

vermektedir. Hac suresi 27.ayette de Allah Hz. Ġbrahim‟den inĢası biten Kabe‟ye 

insanların hac için çağırılmasını emretmiĢtir. 

Bir diğer ibadet olan kurban ibadeti de bildiğimiz üzere Hz. Ġbrahim‟den 

kalmıĢ bir ibadettir. Kur'ân-ı Kerim‟de yer alan bilgiye göre Hz. Ġbrahim oğlunu 

kurban etmek istemiĢ; Yüce Allah Hz. Ġbrahim'e kurbanlık bir koç göndermiĢ ve Hz. 

Ġbrahim‟den oğlu Ġsmail'in yerine bunu kurban etmesini istemiĢtir.
100

 Hz. Ġbrahim ve 

oğlunun kurban olayından Tanah‟ta da bahsedilmiĢtir. Fakat kurban edilmek istenen 

oğlun Hz. Ġshak olduğu ifade edilmiĢtir. 
101

 

Haniflerle ilgili bilgileri toparlayacak olursak Ġslam‟dan önce Haniflik bir din 

olarak var olmakla beraber Ġslam‟ın doğuĢu sırasında Arap yarımadasındaki son 

Hanifler bir cemaat manzarası arz etmektedir. Ġbn HiĢam‟a göre o dönemde bir 

düzine kadar Hanif kalmıĢtır.
102

 Hz. Ġbrahim‟in tebliğ ettiği ve Hz. Ġsmail‟in devam 

ettirdiği bu din, uzun süre varlığını devam ettirmiĢ; fakat Ġslamiyet‟in gelmesinden 

bir süre önce Arap yarımadasında putperestlik vuku bulmuĢ, Haniflik putperestlikle 

karıĢmıĢ; sonuç olarak da  Hz. Ġbrahim‟in tevhid  inancı bozulmuĢtur. 
103

 Diğer 

yandan Fazlur Rahman gibi bazı yazarlar Arap yarımadasında Haniflerden baĢka da 
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tek tanrı inancını benimseyenlerin bulunduğunu, kıyamet gününe inanıp içki ve zina 

gibi birçok haramdan sakındıklarını iddia etmektedir. 
104

 

4) MECUSĠLER 

Mecusilik ZerdüĢt adında bir kimse tarafından kurulan, kutsal kitabı Zend-

Avesta olan Ġran‟da ortaya çıkan bir dindir.
105

 Asıl olarak ZerdüĢtlük diye ifade 

edilen ve daha sonraları ateĢe tapmalarından hareketle Ġslam kaynaklarında 

„Mecusilik‟ olarak geçen bu din baĢlangıçta Yüce Tanrı Ahura Mazdah‟ın nurlu 

manevi bir varlık olduğu inancına dayalıyken; ZerdüĢt‟ten sonraki dönemlerde nurun 

ateĢ olarak kabul edilmesi sebebiyle ateĢperestlik halini almıĢtır.
106

  

„Mecusi‟ kelimesinin kökeni, „din adamı‟ veya „kabile üyesi‟ anlamına gelen 

eski Farsça‟daki „Magu-pati‟ sözcüğüne dayanmaktadır. BaĢlangıçta sadece din 

adamı sınıfı için kullanılan bu kavramın, Süryanice‟ye „MgoĢa‟, Arapça‟ya da 

„Mecus‟ Ģeklinde geçtiği bilinmektedir.
107

 Bu kelime sözlükte de Miladi 3. yüzyılda 

kullanılmaya baĢlanan güneĢe, aya ve ateĢe tapan bir topluluğu ifade eden kavram
108

 

Ģeklinde geçmektedir. 

Tarihine kısaca göz atacak olursak Pers/Akamenid Ġmparatorluğu‟ndan (M.Ö. 

559-330) itibaren devlet dini olma statüsüne sahip olan Mecusilik, Ġslam öncesi 

dönemde Anadolu‟dan Afganistan‟a, Azerbaycan‟dan Mısır‟a ve Arap yarımadasına 
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kadar geniĢ bir coğrafyaya yayıldığı söylenebilir. Ġskender‟in Doğu seferiyle tarih 

sahnesinden silinen Pers Ġmparatorluğu‟ndan sonra Mecusilik, Arsakid/Part (M.Ö. 

247- M.S. 224) ve Sasani (M.S. 224-651) devletlerinde hakim olmaya devam 

etmiĢtir. Ġslam fetihlerinin VII. yüzyılda hız kazanması, Sasani Ġmparatorluğu‟nun 

yıkılmasına ve Mecusiliğin zayıflamasına neden olmuĢtur. Bu dönemde Mecusilerin 

bir kısmı Hindistan tarafına göç etmiĢtir.
109

 

Ġslam‟ın ortaya çıktığı dönemde ise Arap yarımadasında özellikle Yemen, 

Hadramevt ve Umman‟da aslen Arap asıllı olmayan Mecusilerin yaĢadığı 

bilinmektedir. Arap yarımadasına sahip olmak için Roma Ġmparatorluğu ile savaĢ 

halinde olan Farslar, Yemen çevresindeki bazı bölgeleri iĢgal ettiğinde o bölgelere 

Fars ailelerini yerleĢtirmiĢtir. Bunun dıĢında ticaret maksadıyla da pek çok Farisi 

tüccar sıklıkla bu bölgeleri ziyaret etmiĢtir. Hz. Muhammed‟in doğduğu yıllarda 

ZerdüĢtlük, Ġran‟ın resmi dini kabul edilince daha fazla yayılma imkanına 

kavuĢmuĢtur. ZerdüĢtlük‟ün yayıldığı bu dönemde Arap kabilelerinden Temim 

kabilesinden de bazı kimselerin Mecusiliğe girdiği bilinmektedir.
110

 Yarımadanın 

çoğu bölgesinde özellikle de Bahreyn civarında Mecusi sayısı oldukça artıĢ 

göstermiĢtir.
111

 

Ġran‟ın Sasani Devleti‟nin yıkılmasıyla Ġslam hakimiyetine girmeye baĢladığı 

son dönemde Mecusilik hızla gerilemeye baĢlamıĢtır. Müslüman yöneticiler 

Mecusilere cizye karĢılığı Ġslam hakimiyetinde yaĢama hakkı tanımıĢtır. Bu hususta 

halifeler ve diğer Müslüman yöneticiler Hac suresi 17. ayette Mecusiler‟in Yahûdi, 
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Sabii ve Hıristiyanlardan sonra, müĢriklerden önce zikredilmesini, Hz. 

Muhammed'in, „Onlara Ehl-i Kitap muamelesi yapın‟ Ģeklindeki hadisini
112

 ve 

Yemen ve Hecer Mecusileri‟ne kadınlarını nikahlamamak ve kestiklerini yememek 

kaydıyla Mecusiler'in cizyeye bağlanmasına izin vermesini esas almıĢlardır.
113

 

Ġslam‟la birlikte siyasi nüfuz bakımından zayıflamasına rağmen ZerdüĢtlük, 

Hz. Ömer‟in hilafetine kadar Ġran‟da geçerli olmuĢ, Ġran fethedildiğinde de bu din 

tümüyle yıkılmıĢ, geride kalan Mecusiler de Hindistan‟a göç etmiĢtir.
114

 

5) YAHUDĠLER 

Yahudiler, Kur‟an-ı Kerim‟de Ehl-i Kitap kapsamında değerlendirilen, Yehûd 

ve Beni Ġsrail terimleriyle ifade edilen bir topluluktur. Kur‟an-ı Kerim‟de bu 

kavramlarla ifade edilen Yahudiler, tarihsel süreçte kendilerini tanımlamak üzere 

Ġbrani ismini de kullanmıĢlardır. Bu terim, Yahudiler için üç büyük ata olan Hz. 

Ġbrahim, Hz. Ġshak ve Hz. Yakup ile onların çocuklarını tanımlamakta; Hz. 

Ġbrahim‟in diğer oğlu Hz. Ġsmail ise bu kategorinin dıĢında tutulmaktadır. Hz. 

Ġbrahim‟in büyük babası olan Eber‟e nispetle kullanılan Ġbrani terimi aynı zamanda 

mübarek kılınmıĢ bir soyu ifade etmektedir. Ġsrail kelimesi ise Hz. Yakup‟un 

Tevrat‟ta anlatılan bir olay neticesinde almıĢ olduğu lakaptır. Tevrat‟a göre Hz. 

Yakup bir gece sabaha kadar „Tanrı adamı‟ olarak isimlendirilen bir adamla 

güreĢmiĢtir. Adam Hz. Yakup‟u yenemeyince onu kutsamıĢ ve Hz. Yakup‟a 

„Tanrıyla uğraĢan‟ anlamına gelen Ġsrail lakabını vermiĢtir. Böylece onun nesli de 
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Ġsrailoğulları adını almıĢtır. Yahudi kelimesi ise Babil sürgünü sonrası ortaya 

çıkmıĢtır. Ġsrailoğulları sürgün dönüĢünde sonradan Yahudiliği kabul eden 

Samirilerden kendilerini ayırmak için Yahudi ismini kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bu 

isim tarih içinde karakterle ilgili olumsuz bir muhteva içermeye baĢladığı için 

Yahudiler kendileri için Ġsrailoğulları terimini kullanmayı tercih etmiĢlerdir. 

Müslüman ülkelerde ise Yahudiler, olumlu ve yumuĢak bir imaj çizmek maksadıyla 

daha ziyade Musevi ismiyle kendilerini tanıtmıĢlardır.
115

 

Bilindiği üzere Yahudiler kendi tarihlerini Hz. Ġbrahim‟le baĢlatmaktadır. 

Yahudi geleneğine göre ilk Yahudi olan Hz. Ġbrahim, Keldanilerin Ur Ģehrinde 

dünyaya gelmiĢtir. Tanrının emriyle Kenan topraklarına gelen Hz. Ġbrahim, bu 

bölgede yaĢamını sürdürmüĢtür.
116

  

Hz. Ġbrahim‟den sonra Yahudilerin soyu Hz. Ġshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf 

ile devam etmiĢtir. Hz. Yusuf ile birlikte Mısır‟a yerleĢen Yahudiler Mısır‟dan Hz. 

Musa önderliğinde çıkmıĢ; bir müddet Sina çöllerinde yaĢadıktan sonra vadedilen 

topraklara ulaĢmaları yani Kenan topraklarına yerleĢmeleri YeĢu döneminde vuku 

bulmuĢtur. Hz. Davud döneminde de Kudüs fethedilmiĢ; devletin merkezi haline 

gelmiĢtir. Hz. Süleyman‟dan sonra ikiye bölünen Yahudiler, tarihleri boyunca bir 

dizi iĢgaller ve sürgünler yaĢamıĢlardır.
117
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Tarihte Yahudilerin yaĢamıĢ olduğu ilk sürgün, Asur sürgünüdür. Hz. 

Süleyman‟dan sonra devlet kuzeyde Ġsrail, güneyde Yahuda Krallığı olmak üzere 

ikiye bölünmüĢtür. Asurluların kuzeydeki  Ġsrail Krallığı‟nı yıkıp Yahudileri sürgüne 

göndermesinin ardından güneydeki Yahuda Krallığı‟nın da Babilliler tarafından 

yıkılması olayı gerçekleĢmiĢtir. Yahudi tarihinde „sürgün‟ denildiğinde de bu sürgün 

yani Babil Kralı Nabukadnezzar‟ın Kudüs‟ü ele geçirip Süleyman Mabedi‟ni 

yıktıktan sonra Yahudileri Babil‟e sürgüne göndermesi kastedilmektedir.
118

 

Arap yarımadasına ise Yahudilerin ne zaman ve ne Ģekilde geldiklerine dair 

kesin bir bilgi mevcut olmamakla beraber Babil Kralı Nabukadnassar tarafından 

Kudüs‟ün iĢgali (M.Ö. 587) veya Romalı komutan Titus‟un Kudüs‟e saldırmasından 

sonra (M.S. 70) geldikleri Ģeklinde bir takım iddialar mevcuttur.
119

  

Ġslam gelmeden hemen önce ise Yahudiler Arap yarımadasına yayılmıĢ; 

özellikle de Medine, Hayber, Fedek, Maknâ, Vâdi‟l-Kurâ, Teyma ve Taif gibi 

yerleĢim merkezlerinde yaĢamıĢlardır.
120

 Yarımadada yaĢayan en etkili Yahudi 

kabileler, Kurayzaoğullları, Nadiroğulları ve Kaynukaoğulları olarak adlandırılan üç 

büyük kabiledir.
121

 Bu üç ana kabileden Kurayzaoğulları ve Nadiroğulları kabileleri 

yarımadanın güneyinde en verimli topraklara sahip tarımla uğraĢan zengin 

kimselerden oluĢurken Kaynukaoğulları kabilesi elveriĢli topraklara sahip olmamakla 
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birlikte oradaki çarĢılara sahip altın iĢlemeciliği ile uğraĢan kimselerden 

müteĢekkildir.
122

 Önceleri yoksul bir hayat süren Medine Yahudileri daha sonraları 

zenginleĢip güçlenerek Ģehrin diğer sakinleri olan Curhum ve Amalikalıları buradan 

çıkarıp Ģehre hakim olmuĢlar ve „Utum‟ adında sağlam kaleler kurmuĢlardır.
123

 

Hz. Muhammed‟in çağdaĢı olan Yahudilerin adet ve geleneklerinden ve 

Ġslam‟la benzer ve ortak yönlerinden de kısaca bahsetmenin yararlı olduğu 

kanaatindeyiz. O dönemde Yahudiler, tek tanrıya, Tevrat‟a, peygamberlere, 

meleklere, kıyamete, ölümden sonra yeniden diriliĢe, cennet ve cehenneme 

inanmaktadırlar. Tanrı inancıyla baĢlayacak olursak Yahudiler, tek tanrıya inanmakla 

birlikte bu tanrının „Yahudilerin tanrısı‟ olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca 

peygamberlik kurumunu kendilerine has olarak görmekte, Davud ve Süleyman gibi 

bazı peygamberleri kral olarak nitelemekte ve onlara sihir, büyü gibi yakıĢıksız 

vasıflar atfetmektedir. Ayrıca Kur‟an-ı Kerim‟in
124

 de belirttiği gibi Yahudiler, Hz. 

Üzeyir‟in Allah‟ın oğlu olduğunu inancına sahiplerdir.
125

 

Ġslam‟ın doğduğu dönemde Yahudiler, meleklere inanmakla birlikte melekleri 

Allah‟ın kızları olarak nitelemekte; ahiret, öldükten sonra yeniden dirilme ve hesap 

verme gibi inançlara sahip olmanın yanında yeniden diriliĢ ve mahĢerin Filistin‟de 
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vuku bulacağına inanmaktadırlar. Ayrıca ahiret hayatının sadece kendilerine ait 

olduğunu kabul etmektedirler.
126

 

Bu inançların dıĢında Hz. Muhammed‟in çağdaĢı olan Yahudilerde Mesih 

inancı da mevcuttu. Arabistan Yahudileri mücadele içinde oldukları bazı Arapları 

gelmesi yakın olan Mesih‟le tehdit etmekte; Mesih sayesinde kendilerine boyun 

eğmeyenlerin el ve ayaklarını keseceklerini ilan etmekteydi.
127

 Ayrıca o dönemde 

Yahudiler „seçilmiĢlik‟ fikrini kabul etmekte; kendilerinin „Allah‟ın oğulları ve 

sevgilileri olduğunu‟ iddia etmekteydi.
128

 

Ġslam‟ın doğduğu dönemdeki Yahudilerin inançlarını bu Ģekilde verdikten 

sonra dini ritüel ve ibadetlerinden de kısaca bahsedeceğiz. Aynı kökene sahip 

olamaları sebebiyle Ġslam ve Yahudilik arasında ibadetler hususunda birtakım 

benzerlikler mevcuttur. Tevrat‟taki bazı ifadelerden, Yahudiler'de ibadetleri yerine 

getirmek için Ġslâm'daki abdeste benzer bir su ile temizlik uygulamasının bulunduğu 

anlaĢılmaktadır.
129

 Yine hayız, cünüplük ve lohusalık gibi hallerde gusül aldıkları 

bildirilmektedir.
130

 

Kur‟an-ı Kerim‟de belirtildiği üzere namaz ibadeti Yahudilere farz 

kılınmıĢtır.
131

 Detayları çok bilinmese de Hz. Muhammed döneminde Yahudiler 

günlük olarak ibadet yapmaktadırlar. Namaz dıĢında oruç ibadetinin de önceki 
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ümmetlerden olan Yahudilere farz kılındığını biliyoruz.
132

 Hz. Muhammed, 

Medine'ye hicret ettiği zaman, Yahudilerin süslenip bayrama hazırlanarak oruç 

tuttuklarını görmüĢ ve onlara bunun sebebini sormuĢtur. Yahudiler de 

Ġsrailoğulları‟nın Firavun'un zulmünden kurtulmasına Ģükür maksadıyla o gün oruç 

tuttuklarını söylemiĢlerdir. Hz. Muhammed de bir müddet bu orucu tutmuĢ; ancak 

daha sonra Yahudilere muhalefet açısından bugünün öncesi ve sonrasını da oruç 

tutulmasını tavsiye etmiĢtir.
133

 Ġslam kaynaklarında AĢura olarak geçen bu gün, 

Yahudi takviminde TiĢrî ayının 10. gününe tekabül etmekte ve Tevrat‟ta tutulması 

farz kılınan
134

 Yom Kippur –Kefaret orucu- olarak geçmektedir.
135

  

Namaz ve oruç ibadeti dıĢında Yahudilerde hac ibadeti de mevcuttur. 

Tanah‟ın ÇıkıĢ ve Tesniye bölümlerindeki bazı ifadelerlerde Ġslam‟daki hac ibadetine 

benzer bir uygulama emredildiğini görmekteyiz.
136

 

Yukarıda zikredilen hususlardan anlaĢılacağı üzere Müslümanlarla ortak ve 

benzer yönlerinin çok olması hasebiyle; dahası ortak bir coğrafyayı paylaĢmaları 

nedeniyle Yahudilerin Müslümanlarla çeĢitli alanlarda münasebette bulunmaları 

kaçınılmazdır. Ġbranice bilmelerine rağmen ve Ġbranice‟den Arapça‟ya bazı 

kelimelerin geçmesine sebep oldukları halde kendileri de Arapça öğrenmiĢ; hatta 

bazen çocuklarına ve kabilelerine Arapça isimler vermiĢlerdir.
137

 „Hz. Muhammed‟in 
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Yahudilerle Münasebetleri‟ baĢlığında bu konu detaylı iĢleneceğinden Ģimdilik bu 

kadarı ile yetiniyoruz. 

6) HIRĠSTĠYANLAR 

„Hıristiyan‟ sözü „Mesih‟ anlamına gelen Yunanca „Hristos‟ kelimesinden 

türemiĢ ve aldığı aidiyet eki ile „Mesihçiler, Mesih taraftarları‟ manasını kazanmıĢtır. 

Bu terim Hz. Ġsa‟dan sonraki dönemlerde kullanılmaya baĢlamıĢ, ilk defa Antakya‟da 

Ġsa Mesih‟in öğrencilerine bu isim verilmiĢtir.
138

  

Filistin bölgesinde Yahudiliğin bir devamı gibi tarih sahnesine çıkan 

Hıristiyanlık, daha ziyade Roma Ġmparatorluğu‟nun egemen olduğu coğrafyada 

yayılmaya baĢlamıĢtır. Tarihi süreçte Roma Ġmparatorluğu tarafından miladi 313‟te 

resmi din olarak kabul edilene kadar Hristiyanlık, yaklaĢık üç asırlık mücadele ve 

propaganda devri yaĢamıĢtır.
139

 

Hıristiyanlığın Arap yarımadasına girmesi ise ilk devirlerden itibaren 

baĢlamıĢ, güneyde HabeĢistan, kuzeyde Suriye tarafından Hıristiyanlık bu bölgeye 

yerleĢmiĢtir. Bu din özellikle Güney Yemen ülkelerinden Kudaa, Gassan ve Talib 

kabileleri arasında yayılmıĢtır.
140

 Bazı kaynaklarda Hıristiyanlığın IV.yüzyılda 

yayıldığı ve Bizans imparatoru Justinian‟ın, Gassani prensini Suriye‟de „Bey‟ ilan 

etmesiyle kuzeyde Suriye‟den, Tağlib, Ġyad ve Bekr Araplarına;
141

 güneyden ise 
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HabeĢistan yoluyla Yemen ve Necran‟a geçtiği yer almaktadır.
142

 Daha sonra da 

Roma Devleti‟nin, Hıristiyanlığı yaymaya baĢlamasıyla; Bizanslılar ve Araplar 

arasındaki çeĢitli iliĢkiler sayesinde bu bölgelerdeki Araplar Hıristiyanlıktan 

etkilenmiĢlerdir.
143

 

Arap yarımadasında Hıristiyanlığın en önemli yerleĢkesi verimli topraklara 

sahip yeĢillik bir bölge olan Necran‟dır. Bölgedeki halk, çiftçilik, ipek dokumacılığı, 

deri ticareti ve silah yapımcılığı ile uğraĢmaktadır. Arapların yerleĢtiği arazinin 

ortasında bulunan
144

 Necran‟a Hıristiyanlık, Abdullah b. es-Samir tarafından 

yayılmıĢtır.
145

 

Yahudilik gibi Hıristiyanlığın da özünde vahye ve kutsal kitaba dayanan ve 

aslı itibariyle tektanrılı bir din olması hasebiyle Ġslam ile benzeĢen yönleri mevcuttur. 

Örneğin o dönemde Pavlus'un emrine girmemiĢ, Yahudilikle irtibatını koparmamıĢ 

bazı Hıristiyan tarikatlarından söz edilmektedir. Musevi-Hıristiyanlar olarak da 

adlandırılan bu tarikat mensuplarının, ibadetlerinden önce abdest aldıkları 

belirtilmektedir.
146

 Ashab-ı Kehf‟le ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim‟de Kehf Suresi 21. 

ayette geçen "Mescid" kelimesi ilk Hıristiyanların namaz kıldıklarını göstermektedir. 

Ayrıca Hıristiyanlara ait olduğu belirtilen bazı tarihi belgelerde „Bizim ibadet 
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ettiğimiz yer, Tanrı için baĢımızı koyduğumuz yerdir.‟
147

 ifadesinin geçtiği 

bildirilmektedir. 

Mekkeli Arapların, Bizans‟la ve Suriye yakınlarında yerleĢmiĢ olan Hıristiyan 

Benû Uzra kabilesiyle yakın münasebetleri; Yemenli tüccarlarla da ticari iliĢkileri 

vardır. Mekke‟de Arap asıllı Hıristiyanlar da  mevcut olduğu o dönemde Arap asıllı 

olanların içinde Varaka b. Nevfel gibi Kitab-ı Mukaddes‟i Ġbranice aslından okuyup 

yazabilenleri de olduğu bilimektedir.
148

 

Ġslam öncesinde Arap yarımadasında mevcut olan dinlerin durumlarını kısaca 

izah etmiĢ bulunmaktayız. Özetleyecek olursak hakkında bilgi verdiğimiz 

inançlardan putperestlik, o dönemde az sayıda mensubu kalmakla birlikte tek tanrı 

inancını devam ettiren Haniflik ile karĢı karĢıya bir konumdadır diyebiliriz. 

Yahudilik de gittikçe içine kapanarak milli bir din haline gelmiĢtir. Araplarda tevhid  

inancına dair hiçbir iz kalmamıĢ, putperestlik yarımadaya hakim hale gelmiĢtir. 

Yalnızca Kabe‟yi ziyaret etme devam etmekle beraber o da, hac Ģeklinde olmayıp 

Kur‟an-ı Kerim‟de Enfal suresi 35. ayette geçtiği Ģekliyle; „ıslık çalma ve el 

çırpmadan baĢka bir Ģey değildir.‟ Kısacası Kabe Araplar için bir ticaret merkezi ve 

putları ziyaret mekanı konumuna gelmiĢtir. Bütün bunlara rağmen yukarıda 

zikredilen dinlerden hiçbiri Arap ülkesinde nüfuz ve üstünlük sağlayamamıĢtır.
149

 

Araplar, yol kesmek, yağma ve çapulculuk, mağlup olan kabilelerin hürriyet hakkı 

ile beraber kiĢisel haklarının da galibin eline geçmesi, savaĢta yenilen kabile 
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hakkında her türlü haksızlığın serbest olması gibi çoğunlukla ifrat derecesine varan 

bir hayat yaĢamıĢlardır. ġiir, edebiyat ve ticaret gibi konularda nispeten ileri olan 

Arapların, iman, fikir ve ahlak bakımından oldukça geri kaldıklarını söyleyebiliriz.
150

 

Ġslam öncesi Arap yarımadasındaki dini inanıĢları bu bilgilerle sonlandırıp 

esas konumuz olan Hz. Muhammed‟in yaĢadığı dönemde çeĢitli Ģekillerde 

karĢılaĢtığı ve zaman zaman birlikte yaĢayıp ortak bir yaĢam alanını paylaĢtığı 

bilhassa müĢrikler ve Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hıristiyanlar olmak 

üzere farklı dinlerin mensuplarıyla münasebetlerini inceleyeceğiz. 
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II. BÖLÜM 

I) HZ. MUHAMMED’ĠN MÜġRĠKLERLE MÜNASEBETĠ 

Hz. Muhammed‟in diğer din mensupları ile münasebetini ele alırken genel olarak 

onun, müĢrikler ve Ehl-i Kitap ile olan münasebetlerine değineceğiz. Zira önceki 

bölümde bahsi geçen Sabiilik, Mecusilik gibi diğer inançların mensuplarıyla Hz. 

Muhammed‟in kayıtlara geçen münasebetleri yok denecek kadar azdır.  

 

Bilindiği üzere Hz. Muhammed, Mekke‟de doğmuĢ; kendisine peygamberlik 

Mekke‟de verilmiĢ; ve peygamberliğin ilk on üç yılı Mekke‟de geçmiĢtir. 

Dolayısıyla Hz. Muhammed‟in Mekke hayatı çoğunlukla Mekkeli müĢriklerle 

geçmiĢ; Ehl-i Kitap denilen Yahudi ve Hıristiyanlarla ise Medine döneminde 

muhatap olmuĢtur. Biz de bu yüzden ilk olarak onun hayatının ilk dönemlerini 

kapsayan Mekke dönemini, Kur‟an‟ın nüzulü sırasında müĢriklerle münasebetlerini 

ele alacağız. 

 

A) MüĢrik Kavramı ve Kuran-ı Kerim’de MüĢrikler 

Sözlükte iki Ģeyin birbirine karıĢması, alıĢveriĢ ve mirasta ortak olmak
151

 gibi 

anlamlara gelen “Ģe-ri-ke” fiilinden türeyen “müĢrik” kelimesi Allah‟a ortak koĢan, 

baĢka ilahlar edinen ve bunları Allah‟a ortak olarak gören kimse anlamına 

gelmektedir.
152

 MüĢrik kelimesinin Kurandaki kullanım alanı ve kapsamı
153

 dikkate 
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alındığında bu kavramdan kast edilen mananın putlara taparak onları Allah'a ortak 

koĢan kimseler olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla Kuran‟ı-Kerim‟de müĢrik 

kelimesi ile daha çok yaygın olan ve Cahiliye Araplarının gönülden bağlandığı 

putperestliğe dikkat çekilmiĢtir. Nitekim Arabistan'daki dinler incelendiği zaman, 

Hıristiyanlar, Yahudiler, Sabiîler ve Mecusiler bir ilah tanıdıkları iddiasında 

olduklarından dolayı, müĢrik kelimesiyle inançlarında hiçbir zaman tevhid görüĢü 

hâkim olmayan ve sadece putlara tapmayı din olarak kabul eden putperestler 

anlaĢılmaktadır.
154

 

Kur‟an-ı Kerim müĢriklerden bahsederken onların putlara tapınmak
155

 

tapındıkları putların isimlerini çocuklarına ad olarak vermek
156

, putları Allah ile 

kendileri arasında Ģefaatçi görmek
157

, onlardan medet ummak
158

 gibi bir takım 

özelliklerine vurgu yapmaktadır. Ayrıca Kur‟an-ı Kerim‟de müĢriklerin bir takım 

ahlaki zafiyetlerinden de bahsedilmiĢ
159

 ve onlarla dostluk münasebetinde 

bulunulmaması istenmiĢtir.
160

 

Ġslam‟ın neĢet ettiği dönemde Arabistan‟daki dini hayata bakıldığında 

Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecûsîlik ve Sabîîlik gibi inançların Arabistan'ın çeĢitli 

bölgelerinde kendine yer edindiği görülmekle beraber putperestliğin, yani Ģirkin en 

yaygın inanç olduğu ve Arabistan‟ın hemen her yerinde karĢılık bulduğu dikkat 

çekmektedir. Hz. Muhammed kendisine peygamberlik geldikten sonra ilahi emrin bir 
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gereği olarak Ġslam‟ı önceleri gizlice daha sonra ise açıktan tebliğ etmiĢtir. Özellikle 

Mekke dıĢından Kâbe‟yi ziyarete gelen putperestleri Ġslam‟a davet konusunda Hz. 

Muhammed, yoğun bir çaba harcamıĢtır.
161

 Dolayısıyla Hz. Muhammed‟in 

müĢriklerle ilk münasebeti onları Ġslam‟a davet etmek Ģeklinde olmuĢtur diyebiliriz. 

Hz. Muhammed, vahyin baĢlangıcında önceleri gizliden gizliye tebliğ 

vazifesini yerine getirip insanlara Allah‟ın vahyini iletirken KureyĢliler fazla itibar 

etmeyip karıĢmamıĢlardır. „Önce yakınlarını uyar...‟
162

 ayeti üzerine akrabaları 

Abdülmuttaliboğulları ve HaĢimoğulları‟na vahyi anlatmaya baĢlayan Hz. 

Muhammed‟e ilk tepki kendi amcası Ebu Leheb tarafından olmak üzere müĢrik 

KureyĢlilerden olumsuz tepkiler gelmeye baĢlamıĢtır. „Ey Muhammed! Artık sana 

buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırıĢ etme.‟
163

 emri üzerine de Hz. 

Muhammed, Mekke‟de yaĢayan insanlaradan Kabe‟de hac yapmak üzere gelen 

insanlara, tüccarlara, panayırlara gelen ziyaretçilere, turistlere, Ģairlere, iĢ adamlarına 

kadar herkese açıktan davet görevini yerine getirmeye baĢlayınca müĢrikler de 

olumsuz tepkilerini yoğunlaĢtırmıĢtır.
164

  

 Hz. Muhammed‟in bu Ģekilde kademeli olarak insanları Ġslam‟a daveti 

müĢriklerden Ģiddetli tepkiler görmüĢtür. Dini, siyasi, ekonomik pek çok sebeple 

müĢrikler Hz. Muhammed‟e Ģiddetle karĢı çıkmıĢ ve onun bu davetini engellemeye 

çalıĢmıĢlardır. Hz. Muhammed‟in tebliğde takip etmiĢ olduğu metot, gerek bireysel 

gerekse toplu bir Ģekilde olsun müĢriklere Ġslam‟ı anlatırken önce yumuĢak bir 

üslupla kendisine vahyedilen ayetleri okumak, ardından da bu ayetleri izah ederek 
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onları Ġslam‟a davet etmek Ģeklinde olmuĢtur.
165

 Hz. Muhammed bu tebliğ sürecinde 

hiçbir Ģekilde müĢriklerin putlarına sövmemiĢ, açıkça onları eleĢtirmemiĢtir.
166

 

Dolayısıyla kutsala saygı düĢüncesinin Hz. Muhammed‟in müĢriklerle kurmuĢ 

olduğu münasebette dikkat ettiği hususlardan birisi olduğu söylenebilir. Bu ve 

benzeri örneklerle Hz. Muhammed‟in müĢriklerle münasebetini daha iyi 

anlayabilmek için detaylarını baĢlıklar halinde ele alacağız. 

 

B) Hz. Muhammed’in MüĢriklerle Kurduğu Münasebetler 

1) Dini, Hukuki ve Sosyal Münasebetler 

Bilindiği gibi Ġslam‟ın Mekke döneminde Müslümanların siyasi hâkimiyeti 

bulunmamaktadır. Zaten Medine‟ye hicretin sebeplerinden bir tanesi de bu, yani 

hâkimiyet imkânı bulup Ġslam‟ı özgürce yaĢama ve yaĢatma amacıdır Dolayısıyla 

Müslümanların gerek müĢrikler gerekse diğer inanç kesimleri ile kurmuĢ oldukları 

siyasi ve diplomatik münasebetler, Medine‟ye hicretten sonra gerçekleĢmiĢtir. 

Medine‟de Müslümanlar siyasi hâkimiyeti sağlayıp Ġslam devletini kurduktan sonra 

diğer din mensupları ile siyasi ve diplomatik münasebetler kurulmaya baĢlanmıĢtır. 

Medine dönemi ile birlikte Ġslam artık kurumsal bir kimlik kazanmıĢ, Ġslam toplumu 

ve devleti için yeni bir süreç baĢlamıĢtır. 

Hz. Muhammed‟in müĢriklerle münasebetinde Mekke‟deki yaĢantısını, ilk 

vahiy sürecini, vahyi aktarma tarzını ve karĢılaĢılan tepkileri ele alarak baĢlayacağız. 

Öncelikle vahiyle beraber tebliğ süresinde Hz. Muhammed‟in tutarlı, sistemli ve 

olayların seyrine uygun bir metot izlediğini ifade edebiliriz. Bu sürecin de hazırlık, 
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kadro oluĢturma, kitle haline gelme ve devletleĢme olmak üzere dört merhaleden 

oluĢtuğu görülmektedir. Ġlk aĢamadaki vahyi alan ve onu önce kendi sindiren 

peygamberin hazırlık sürecini, etrafında en yakınlarından inançlı bir kadro 

oluĢturması takip etmektedir. Daha sonra yakınları, akrabaları ve arkadaĢlarından 

oluĢan bu inançlı kadronun da yardımlarıyla gittikçe büyüyen bir kitle haline gelme 

ve son olarak da Medine döneminde ele alacağımız devlet kurma aĢaması kendini 

göstermektedir.
167

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Hz. Muhammed‟in müĢriklerle dini anlamdaki 

münasebetleri aldığı vahyi akrabalarına iletmesi ile baĢlamıĢtır. MüĢrikler, gizliden 

yapılan davetten haberdar olsalar bile bundan rahatsızlık duymayıp karıĢmamıĢlardır. 

Fakat Hz. Muhammed açıktan yeni bir din getirdiğini ifade edip bu dinin inanç 

esaslarını insanlara anlatmaya ve yöre halkının atalarından miras olarak devam 

ettirdirdikleri putlara tapma alıĢkanlıklarını ve putlardan medet umma inanıĢlarını 

eleĢtirmeye baĢlayınca KureyĢliler de tavırlarını değiĢtirip zaman geçtikçe daha da 

Ģiddetlenen bir düĢmanlığa çevirmiĢlerdir.
168

 

KureyĢlilerin bu olumsuz tavırları önceleri arkasından konuĢma Ģeklinde 

baĢlamıĢ; sonra kendisine bu olumsuz konuĢmaları duyurma, lafla dalaĢma Ģeklinde 

devam etmiĢtir. Örneğin Abdullah bin Amr‟ın rivayetine göre bir gün Hz. 

Muhammed, Kabe‟yi tavaf etmeye geldiğinde o sırada orada bulunan Mekkelilerden 

kendisi hakkında kötü konuĢanları iĢitmiĢ; üzülerek tavafına devam etmiĢtir. Cevap 

vermeden tavafına devam eden peygambere müĢrikler kötü sözlerle hitap etmelerini 

artırdıklarında da Hz. Muhammed kendilerine kötü bir azap geleceğini söylemiĢ; 
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bunun üzerine onlar konuĢmayı bırakıp gitmiĢlerdir. Ertesi gün ise toplanıp  Hz. 

Muhammed‟e hesap sormaya gelip yakasına yapıĢmıĢlar; önceki gün sözle yaptıkları 

saldırılarını fiili olarak devam ettirmeye çalıĢmıĢlardır. Hz. Ebu Bekir ise onlara 

müsade etmemiĢ; herhangi bir zarar verdirmeksizin dağılmalarını sağlamıĢtır.
169

 

MüĢriklerin bu olumsuz tutumuna rağmen Hz. Muhammed‟in onları Ġslam‟a 

davet üslubu ise Kur‟an-ı Kerim‟in bu hususa dair ayetlerinden de anlaĢılacağı gibi 

yumuĢak, açık sözlü ve muhatabını incitmeyecek bir üsluptur. Kur‟an-ı Kerim‟de Hz. 

Muhammed‟in müĢriklere karĢı kullandığı üslup ve takındığı tavır Ģu ifadelerle 

geçer: 

“Allah‟ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuĢak davrandın. Eğer kaba ve 

katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Öyle ise onları affet 

ve onlar için mağfiret dile. Yapacağın iĢ hakkında onlarla müĢaverede bulun. Karar 

verince de Allah‟a tevekkül et. Çünkü Allah tevekkül edenleri sever.”
170

 

“Sen emrolunduğun Ģeyi açıkça söyle”
171

 

“Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et ve onlarla en güzel 

Ģekilde mücadele et.”
172

 

Bu ayetlerden de açıkça anlaĢılacağı üzere Mekkeli müĢriklerin Hz. 

Muhammed‟e karĢı sözlü ve fiili sataĢmalarına ve menfi tavırlarına rağmen Hz. 

Muhammed mümkün olduğunca ılımlı bir üslupla, yumuĢak bir tavırla öğüt verme; 

aktarmak istediklerini de açık bir dille açıklama Ģeklinde muamelede bulunmuĢtur. 

Ayrıca kendisine kötü davrananlarla münasebetlerini tümüyle kesmemiĢ; onlarla 
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konuĢmanın yollarını aramıĢ ve  bazen müjdeleyerek bazen ikaz ederek davetini 

sürdürmüĢtür. 

Burada putperest KureyĢlilerin Ġslam‟a hangi sebeplerle karĢı çıktıklarından 

da kısaca bahsetmenin yararlı olacağı kanaatindeyiz. MüĢrikler atalarına bağlılık, 

sosyal hayatlarında oluĢturdukları tabakalaĢma ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle yeni 

bir din olan Ġslam‟a karĢı çıkmıĢlardır. Ġslam‟a karĢı çıkmalarında en önemli neden 

olan atalara bağlılıkla baĢlayacak olursak atalar kültünün en çok etkili olduğu 

toplumlardan biri olan Araplar „Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter.‟
173

 

diyerek Hz. Muhammed‟e  inatla karĢı çıkmıĢlar, alıĢageldikleri putlara tapma 

inancından vazgeçmemiĢler; hatta Hz. Muhammed‟e en çok atalarının dinini 

eleĢtirdiği için düĢmanlık etmiĢlerdir. Kur‟an-ı Kerim de bu konuda onlara yine aynı 

ayetin devamı olan „Ya ataları bir Ģey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler 

idiyseler..‟‟ ifadesiyle cevap vermiĢtir.
174

 

KureyĢlilerin Ġslam‟a karĢı çıkmalarındaki en büyük sebeplerden bir diğeri de 

kavmiyetçiliktir. Bir baĢka ifadeyle asabiyet
175

 yani aynı soydan gelen insanların 

kendilerine karĢı gelenlere karĢı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanıĢma 

duygusu, müĢriklerin Hz. Muhammed‟e karĢı birlikte mukavemet göstermelerine 

sebep olmuĢtur. Bu kavram soy üstünlüğü, ırkçılık anlamları da taĢır.
176

 Aynı 

kabileden olan kimselerin haksız dahi olsa kendi kabilesinden olan kimseyi 

destekleyip adaletsiz davranmalarına sebebiyet veren bu olguya Kur‟an-ı Kerim ve 
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Hz. Muhammed karĢı çıkmıĢ; asabiyete, soya, zenginliğe, güce göre değil adalete 

göre davranılmasını esas almıĢtır. Kabileciliğe bu kadar önem veren KureyĢliler ise 

bu durumdan hiç memnun olmamıĢ ve Ģiddetle bu dine ve peygamberine karĢı 

çıkmıĢlardır. Arapların kabile otoritesini yıkan bir anlayıĢı getirmesinin yanısıra Hz. 

Muhammed‟in HaĢimoğulları soyundan gelmesi de kendi kabilesini her kabileden 

üstün görme alıĢkanlığı edinen bir toplum olan Mekke halkının diğer kabilelerinin 

ona karĢı tavır almasına sebep olmuĢtur.
177

 

Arapların Ġslam‟a karĢı çıkmalarındaki diğer önemli sebep ise sosyal 

hayatlarında kurdukları adaletsiz düzen, sınıfsal ayrımcılık ve erkek egemen toplum 

yapısıdır. Ġslam‟ın savunduğu düĢünce o dönemdeki Arapların kökleĢmiĢ 

gelenekleriyle taban tabana zıtlık arzetmektedir. Zira Ġslam öncelikle putperestliği 

reddetmekte, köleliği ortadan kaldırmakta, kadın ve erkeği eĢit görmekte, alıĢveriĢte 

ve iĢ hayatında adaletli olunmasını emretmekte, kabileciliği yok saymakta ve 

tefeciliği, kan davasını, fuhĢu, adam öldürmeyi yasaklamaktadır. Tüm bunlar ise 

Mekke aristokratlarının gücünün yerle bir olması demektir. Zira onlar gücünü 

kölelerine efendi olmaktan, kadınlarına üstün olmaktan, tefecilikten ve kabileci 

anlayıĢlarından sağlamaktadır. Bu nedenle de bu yeni dine ve peygambere Ģiddetle 

karĢı çıkmıĢ; engel olmak için de hiç bir zorbalıktan kaçınmamıĢlardır.
178

 

ĠĢte bu gibi sebeplerden dolayı müĢrik KureyĢliler önceleri sözleriyle 

Müslümanların kalbini kırma Ģeklinde verdikleri manevi-duygusal zararları daha 

sonraları maddi-fiili zararlara ve iĢkencelere döndürmüĢlerdir. Örnek verecek olursak 

en çok zarar verenlerden biri olan Ebu Cehil, büyük bir taĢı ve deve iĢkembesini 

Kabe‟de secde halinde olan Hz. Muhammed‟in üstüne koymaya teĢebbüs etmiĢtir. 
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Yine onu, yollarına diken gibi zarar verici maddeler koyarak pusu kurmak ve evini 

taĢlayarak hem kendine hem evine zarar vermek suretiyle kendi evini terkedip Erkam 

adlı bir müslümanın evine sığınmak durumunda bırakmıĢlardır.
179

  

Bir müddet sonra sadece Hz. Muhammed‟e değil, ona inanan herkese iĢkence 

etmeye baĢlamıĢlardır. KureyĢ kabilesinin her boyu kendi içlerinden müslüman 

olanları hapsetmek, aç ve susuz bırakmak, dövmek, günün en sıcak saatlerinde güneĢ 

altında kumlara yatırmak suretiyle zarar vermiĢlerdir. Bilal-i HabeĢi gibi kendilerini 

savunamayacak, zayıf olan kölelere ise daha fazla iĢkence etmiĢlerdir. Örneğin 

Bilal‟i kızgın güneĢ altında çölde kumlara yatırıp üzerine kızgın büyük bir kaya 

koyarak iki ateĢ arasında yakmak suretiyle iĢkence etmiĢlerdir.
180

 Sadece kölelere 

değil fakir kimselere de çok zarar vermiĢlerdir. Ammar‟ın babası Yasir ve annesi 

Sümeyye‟ye de aynı Ģekilde kızgın kumlarda sadece iĢkence etmekle kalmayıp 

canlarını almıĢlardır. Bunların dıĢında Amir b. Füheyre, ez-Zenira, en-Nehdiye ve 

kızı, Ümmü Abis ve Amr bin Müemmil oğullarının cariyesi de müslüman oldukları 

için iĢkence edilenler arasındadır. Öyle ki ez-Zenira‟nın gözleri görme yetisini 

kaybetmiĢtir.
181

 

ĠĢkence eden Mekkeli aristokratların baĢında gelen Ebu Cehil, fakir, güçsüz 

bir kimse müslüman olduğunda ona fiili olarak iĢkence ederek zarar verirken zengin, 

asil bir aileden gelen kimseler Ġslam‟ı seçtiğinde ise onları alenen aĢağılamak, 

hakaret etmek, halk nezdinde itibarını zedelemek suretiyle zarar vermiĢtir.
182

 

Önceleri sadece fakir olanlara yaptıkları iĢkencelerini Mekke içinde müslüman 
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sayısının artmasıyla Ģiddetlendirerek ve çemberini geniĢleterek serveti, mevkii ve 

kabilesi ne olursa olsun her müslüman olan kiĢiyi zulümlerine maruz bırakmıĢlardır. 

Öyle ki Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Zübeyr ve Ebu Ubeyde gibi Mekke‟in ileri 

gelen zengin ve güçlü müslümanları bile çeĢitli saldırılara uğramıĢlardır.
183

 

Mekke‟de Hz. Muhammed ve sahabilerinin, boykota ve Ģiddetli yiyecek 

sıkıntısına maruz kalması ve pek çok örneğini gösterebileceğimiz iĢkencelerin 

artmasının
184

, Mekke‟de müslümanların yaĢama Ģanslarının kalmamasıyla 

sonuçlanması kaçınılmazdır. Bu nedenle de Ġslam tarihinde önemli sonuçları doğuran 

hicret olayı gerçekleĢmiĢtir. Bilindiği gibi müslümanlar önce iki grup halinde 

HabeĢistan‟a hicret ederek müĢriklerin zulmünden kaçmıĢlardır.
185

 Daha sonra da 

müĢriklerin Hz. Muhammed‟in canına kastetmeye varan Ģiddetli tavırlarından 

kaçmak üzere  Medine‟ye göç olayı gerçekleĢmiĢtir.
186

 Medine‟ye hicretin yolunu 

açan olay ise Akabe biatlarıdır. Ġki sefer yapılan bu biatlarda Medineli bir kısım 

insanlar Hz. Muhammed‟e gelip onu ve beraberindeki Müslümanları Medine‟ye 

hicret etmeye davet etmiĢ ve geldiğinde onu kendi akrabalarıymıĢ gibi 

koruyacaklarına söz vermiĢtir. Ayrıca onlar, sevinçte ve kederde, her türlü durumda 

Hz. Muhammed‟e itaat edeceklerine, Allah yolunda mallarını infak edeceklerine, 

iyiliği emredip kötülükten alıkoyacaklarına, kendi canlarını korudukları gibi Hz. 
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Muhammed‟i koruyacaklarına söz vermiĢlerdir.
187

 Bu sözün ardından Hz. 

Muhammed hicret için ilahi emri aldıktan sonra Medine‟ye hicret etmiĢtir. 

Medine‟ye yapılan hicret Ġslam tarihi için önemli olduğu kadar Dinler Tarihi 

için de büyük önem taĢımaktadır. Zira Hz. Muhammed  ve Müslümanlar diğer din 

mensupları ile özellikle de Yahudiler ve Hristiyanlarla Medine‟de karĢılaĢmıĢ ve 

birlikte yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Konumuz için de oldukça mühim olan Hz. 

Muhammed‟in Medine‟deki yaĢamını ve diğer din mensuplarıyla münasebetini 

ilerleyen kısımlarda inceleyeceğiz. MüĢriklerle münasebeti olan bu konumuzda ise 

Hz. Muhammed‟in Medine‟ye hicretinden sonra müĢriklerle iliĢkisi daha ziyade 

askeri anlamda mücadeleler Ģeklinde geçtiği için bir sonraki baĢlıkta ele alacağız.  

 

2) Askeri, Siyasi ve Diplomatik Münasebetler 

Siyasi münasebetlere geçmeden önce Müslümanların Medine‟ye hicreti 

esnasında Medine‟nin sahip olduğu etnik, siyasi, ekonomik ve kültürel yaĢam 

hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. O dönemdeki ismi Yesrib olan bu Ģehir 

Hicaz bölgesinin en önemli yerleĢim yerlerinden biriydi. Güney Arabistan kökenli 

Evs ve Hazrec Arap kabileleri hakim sakinleri olmakla birlikte Medine‟de 

Kurayzaoğulları, Kaynukaoğulları ve Nadiroğulları Yahudi kabileleri, Kudaa kabilesi 

ve daha ziyade köle olan baĢka etnik kökenli örneğin Ġranlı insanlar yaĢamaktadır.
188

 

Arap kabileler genellikle çiftçilikle meĢgulken Yahudiler ithalat-ihracat, kuyumculuk 
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ve faizle çalıĢan bankerlik gibi mesleklere sahiplerdir.
189

 ġehirdeki siyasi duruma 

baktığımızda ise Medine halkı yerleĢik yaĢam sürmekle birlikte yönetimde kabile 

gelenekleri hakimdir. Kabileler birbirinden bağımsız yaĢamakta ve ortak bir merkezi 

yöneticileri bulunmamaktadır. Özellikle Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki üstünlük 

mücadelesi ortak bir yönetim kurulmasını imkansız kılmaktadır. Bu nedenle o 

dönemde herhangi bir devlet yapısına sahip olmayan Medine‟de her kabile, kendi 

kurallarına ve kendi yönetim biçimine göre siyasi varlıklarını sürdürmektedir
190

  

Ġslam‟ın doğduğu dönemde temel olarak yaĢamın toprağa ve hurmalıklara 

bağlı olduğu Medine‟de halk diğer Araplar gibi genellikle putperesttir. Her evin 

kendine ait aile putları olduğu gibi umuma ait putlar da mevcuttur.
191

 Özellikle Evs 

ve Hazrec kabileleri Menat adlı bir puta büyük önem vermiĢ ve en büyük saygıyı ona 

göstermiĢlerdir. Hac ibadetlerini de bu putun olduğu mekanda yerine getirmiĢlerdir. 

Putperestlerin dıĢında Yahudilik Medine‟de özellikle yukarıda zikredilen üç kabile 

tarafından kabul görmüĢtür. Hristiyanlık ise Medine‟de henüz yayılmamıĢtır.
192

 

Medine‟nin sosyal, siyasi ve dini durumundan kısaca bahsettikten sonra Hz. 

Muhammed‟in ve Müslümanların bu Ģehre göç ettikten sonraki hayatlarına da kısaca 

değineceğiz. Müslümanlar herhangi bir yönetim biçimi ve merkezi otoritesi olmayan 

bu Ģehre gelince gözlerine çarpan ilk olarak bu otorite boĢluğu olmuĢtur. Dolayısıyla 

yeni bir toplum inĢa etmek ve farklı gruplarla bir arada yaĢayabilmeyi mümkün 

kılmak üzere Hz. Muhammed‟in Medine‟deki ilk icrası bir mescid yapmak olmuĢtur. 

Mescid-i Nebevi denilen bu bina Müslümanlar için bir toplanma ve cemaatle ibadet 
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etme mekanı olmasının yanısıra pek çok amaçla kullanılan bir merkez haline 

gelmiĢtir. Bu merkez Hz. Muhammed‟in sohbet ve vaaz yaptığı, askeri iĢlerin 

müzakere edildiği, elçilerin kabul edildiği, savaĢta yaralanan askerlerin tedavi 

edildiği ve bazı zamanlar da mahkeme ve duruĢmaların yapıldığı bir merkezdir. Tüm 

bunların yanında mescidin en önemli fonksiyonu ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

icra edilmesidir. Özellikle mescidin yanına inĢa edilen Suffe adı verilen yerde 

kimsesiz yoksul kimseler baĢta olmak üzere katılan herkese eğitim verilmiĢtir.
193

 

Hz. Muhammed‟in Medine‟deki bir diğer önemli icrası da Ensar ile Muhacir 

arasında kurduğu yeni bir kardeĢlik sitemidir. Medine‟ye varıĢından beĢ ay sonra 

Mekkeli ve Medineli Müslümanlardan oluĢan bir meclis toplamıĢ ve onlar arasında 

kardeĢlik bağı kurmuĢtur. Bu yeni sistem evlerini, akrabalarını bırakıp gelen Mekkeli 

Müslümanların bu yeni Ģehirde yabancılık çekmelerini ve geçim sıkıntısını 

yaĢamalarını önlemenin yanısıra iki farklı gruptan yeni bir toplum meydana getirmek 

ve birlik ve beraberliği sağlayıp huzurlu bir ortam oluĢmasını sağlamak gayesiyle 

kurulmuĢ bir sistemdir.
194

  

BaĢta Yahudiler olmak üzere Medine‟de yaĢayan halkla yapılan Medine 

SözleĢmesi de Hz. Muhammed‟in Medine‟de yeni bir toplum inĢa ederken yapmıĢ 

olduğu icraatlardan biridir. Ġlk Ġslam Anayasası olarak da bilinen bu sözleĢmeyle 

Medine‟de devlet teĢkilatlanmasının temeli atılmıĢtır. Bu anayasa sadece 

Müslümanların haklarını değil Medine halkının da haklarını koruyan ve 

Müslümanlarla Müslüman olmayan Araplar ve Yahudiler arasında anlaĢmayı 

sağlayan ve sosyal hayatı düzenleyen kurallardan müteĢekkildir.
195

 Bu sözleĢmeyle 
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ilgili Yahudilerle Münasebetler baĢlığımızda detaylı bilgi verileceği için Ģimdilik bu 

kadarı ile yetiniyoruz.  

Hz. Muhammed‟in ve Müslümanların Mekke‟de müĢriklerin eziyetlerinden 

kaçıp Medine‟ye yerleĢme ve burada yeni bir hayat kurma çabaları özetle bu 

Ģekildedir. ġimdi esas konumuz olan Medine‟ye yerleĢen Müslümanların müĢriklerle 

çoğunluğu askeri mücadeleler Ģeklinde olan münasebetlerini incelemeye 

baĢlayacağız.  

Genel olarak baktığımızda Ġslam‟ın doğuĢuyla(610) baĢlayıp Mekke‟nin 

fethiyle son bulan yaklaĢık yirmi yıllık süreci kapsayan müslüman-müĢrik 

münasebetleri, Ġslam dininin tebliğinden Hudeybiye‟ye kadar olan çoğunlukla  

müĢriklerin müslümanlara eziyeti Ģeklinde geçen mücadele dönemi, iki yıl kadar olan 

kısa barıĢ dönemi ve Mekke‟nin fethi sırasında tekrar eden mücadele dönemi 

Ģeklinde üç aĢama olarak da incelenebilir.
196

 Yani müĢriklerle Müslümanların 

karĢılıklı iliĢkileri Hudeybiye AntlaĢması‟ndan (628) Mekke‟nin fethine (630) kadar 

yaklaĢık iki yıl devam eden barıĢ dönemi dıĢında çoğunlukla mücadele ve savaĢ 

Ģeklinde cereyan etmiĢtir diyebiliriz. 

Bu mücadele ve savaĢ dönemlerinin detaylarına geçmeden önce Kur‟an-ı 

Kerim‟in ve Hz. Muhammed‟in savaĢa bakıĢ açısına temas etmenin konumuzca 

faydalı olacağı görüĢündeyiz. Öncelikle Hz. Muhammed‟in kendisini yalanlayan, 

düĢmanca tavır takınan ve bu tavrını ileri boyutlara taĢıyıp maddi ve manevi zarar 

veren müĢrik Araplara karĢı tavrının öğütle, çeĢitli delillerle, ikna yoluyla ve Kur‟an-

ı Kerim okuyarak Ġslam‟a davet etme Ģeklinde olduğunu söyleyebiliriz.
197

 SavaĢ Hz. 

Muhammed için son çare olmuĢtur. Nitekim Medine döneminde savaĢmayı emreden 
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„Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla müminlere savaĢma izni verildi...‟ Ģeklindeki 

ayetler
198

 nazil olana dek Hz. Muhammed savaĢmaya yanaĢmamıĢtır. 

 Kur‟an-ı Kerim‟in de Ġslam‟a ve Müslümanlara saldırılar karĢısındaki tavrı 

öncelikle müslümanlara psikolojik destek verme Ģeklindedir. Zira öncelikle 

insanların henüz oluĢum aĢamasındaki bir din olan Ġslam‟a güçlü bir psikolojiyle 

inanmalarını sağlamak hedeflenmiĢtir. Bu nedenle Mekke döneminde Kur‟an-ı 

Kerim‟in tavrı müslümanların psikolojik mücadelelerine destek verme ve inanma 

eğilimindeki insanların bu duygusunu kuvvetlendirme olarak tezahür etmiĢtir.
199

 

Yine Mekke döneminde Kur‟an-ı Kerim, Hz. Muhammed‟e de sürekli sabrı tavsiye 

etmiĢtir. Ondan önceki diğer büyük peygamberlerin sabrettiği gibi onun da 

sabretmesini, müĢriklerin sözlerine katlanıp yanlarından güzelce ayrılmasını 

öğütlemiĢtir.
200

  

Yukarıda zikredilen Kur‟an ayetlerine, Hz. Muhammed‟in sabırlı ve barıĢçıl 

yaklaĢımına ve Müslümanların yumuĢak tavırlarına rağmen onları yurdundan göç 

etmek zorunda bırakan müĢrikler Medine‟de de müslümanları takipten 

vazgeçmemiĢlerdir. MüĢriklerin bu Ģekilde düĢmanca tavırları Medine‟de de devam 

edip ilahi emir gelince, Hz. Muhammed‟in de tutumu değiĢmiĢ ve artık müĢriklerle 

mücadele baĢlamıĢtır.  MüĢriklerle mücadele etmeyi emreden ilgili ayete göre fitne 

ortadan kalkıncaya ve Ġslâm hâkim oluncaya kadar mücadeleye devam edilecek, 

Müslümanların can, mal ve ırzları teminat altına alınacak, Ġslam‟ın özgürce 

yaĢanabileceği bir ortam oluĢturulacaktır.
201

 Bu ilahi emrin gereği olarak Hz. 
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Muhammed Ġslam ordusunu kurmuĢ ve askeri mücadeleye baĢlamıĢtır. Bir baĢka 

ifade ile artık müĢriklerle Müslümanlar arasında “harp hukuku” hâkim olacaktır.
202

 

Hz. Muhammed‟in hayatında Yahudilere karĢı gerçekleĢtirilen Kaynuka, Kureyza, 

Hayber, Vadi‟l Kura ile Hristiyanlara karĢı (Bizans'a karĢı) gerçekleĢtirilen Tebük 

gazvesinin dıĢındaki bütün askeri mücadeleler müĢriklere karĢı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Büyük Bedir, Sevik, Uhud, Hamrâu'1-Esed, Ġkinci Bedir, Hudeybiye, Umretü'1-Kazâ 

ve Mekke'nin fethine ait olan gazveler de hep Mekke müĢriklerine karĢı 

yapılmıĢtır.
203

 

 Müslümanlar ile müĢrikler arasındaki ilk savaĢ, Suriye‟ye giden kervan yolu 

üzerinde bulunan, Medine‟ye yaklaĢık 60 mil mesafedeki özellikle ticaret kervanları 

için önemli bir köy olan Bedir‟de meydana gelmiĢtir. Medine‟den gizli iĢbirlikçiler 

edinen müĢrikler Müslümanlara karĢı savaĢ hazırlığı yapmak üzere Ebu Süfyan 

önderliğinde Suriye‟ye büyük bir kervan göndermiĢlerdir. SavaĢın haberini alan 

Müslümanlar da Hz. Muhammed önderliğinde Bedir kuyularına küçük bir orduyla 

gelmiĢlerdir. Arap geleneğine göre önce mübareze (teke tek vuruĢma) Ģeklinde 

baĢlayan savaĢta müslümanlar galip gelmiĢtir.
204

 Bu savaĢta Ebu Cehil, Ümeyye b. 

Halef, Utbe b. Rebia, As b. HiĢam, Ebu‟l-Bahteri, Ebu Süfyan‟ın oğlu Hanzala gibi 

Müslümanlara en çok zulmeden KureyĢ‟in ileri gelenleri öldürülmüĢtür.
205

  

Galip gelinen bu ilk savaĢın esirlerine Hz. Muhammed‟in muamelesi de 

konumuz açısından oldukça önemlidir. Zira Hz. Muhammed ve Müslümanların 

kendilerine karĢı savaĢın ardından esir düĢmüĢ olsalar bile yumuĢak davranıp onları 
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on müslümana okuma-yazma öğretmeleri karĢılığında serbest bırakmaları, fidye 

verebilecek kadar zengin olmayanları herhangi bir fidye almaksızın bırakması
206

 ve 

hatta Hz. Muhammed‟in düĢman askerlerinin cesetlerinin bile darbedilmemesini ve 

müslümanlar gibi gömülmesini emretmesi
207

 diğer din mensuplarına olan 

muamalelerine en güzel örneklerdir. 

 Bedir SavaĢı‟nın ardından KureyĢliler yenilgiyi kabullenememiĢ, özellikle 

Mekkeli zenginlerin bu savaĢta ölmelerini kaldıramamıĢlardır. Bu nedenle yeniden 

daha büyük bir savaĢa daha büyük sermaye ile hazırlığa baĢlamıĢlardır. Bu savaĢ 

hazırlığından haberdar olan Hz. Muhammed de Müslümanlarla savaĢ taktiği 

hususunda istiĢare yapmıĢtır. Neticede Bedir SavaĢı‟ndan bir yıl kadar sonra 

Medine‟ye dört kilometre kadar uzaklıkta olan Uhud Dağı eteklerinde Uhud SavaĢı 

cereyan etmiĢtir. BaĢlangıçta Müslümanların lehine  devam eden savaĢta 

Müslümanlar, müĢrikleri geri çekilmek durumunda bırakıp peĢlerinden kovalamaya 

baĢlamıĢlardır. SavaĢı kazandıklarını düĢünen Hz. Muhammed‟in „Asla yerinizden 

ayrılmayın‟ talimatını verdiği Okçular Tepesi‟ndeki Müslümanlar, yerlerini 

terkedince arkadan bir grup müĢrik askerin Müslümanlara saldırmaya baĢladığını 

gören müĢriklerin de geri dönmesiyle Müslümanlar iki ateĢ arasında kalmıĢlardır. 

Uhud‟a çekilen Müslümanları takip etmeyen KureyĢ ordusu bu galibiyet ile yetinerek 

Mekke‟ye dönmüĢtür.
208

 

 Uhud SavaĢı neticesinde müĢrikler, görünüĢte kazanmıĢ olsalar da tam olarak 

istediklerini elde edememiĢlerdir. Nitekim Müslümanlar Uhud‟dan kısa bir süre 
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sonra toparlanmıĢlardır. Bu nedenle müĢrik Araplar, Müslümanları tamamen yok 

etmek için daha büyük bir orduyla üçüncü bir savaĢ için hazırlığa koyulmuĢtur. Hz. 

Muhammed müĢriklerin savaĢ için yola koyulduğu haberini alınca Müslümanlarla 

yaptığı istiĢare neticesinde, Ģehrin çevresine hendekler kazılmasına ve savunma 

savaĢı yapılmasına karar vermiĢtir. Sayıları on bini aĢan KureyĢ ordusu Medine‟ye 

geldiklerinde bu hendeklerle karĢılaĢmıĢlardır. Medine‟de yaĢayan bazı Yahudilerle 

anlaĢma yapmıĢ olsalar da netice alamayan KureyĢ ordusu, kuĢatmanın uzaması 

nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmektedir. Ayrıca o sırada Mekkelilerin sevaĢtan 

kaçındıkları Haram aylar girmiĢtir. BaĢlayacak olan hac mevsimi için Mekke‟de 

büyük panayırlar kurulacaktır. Bu sebeple müĢrikler Mekke‟ye dönme  kararı 

almıĢlar
209

 ve Ahzab Suresi‟nde detaylı anlatılan Medine KuĢatması
210

 da denilen 

Hendek SavaĢı savaĢılmadan sona ermiĢtir.  

MüĢriklerle Müslümanlar arasındaki savaĢlardan kısaca bahsettikten sonra 

Ģunu da belirtelim ki Hz. Muhammed‟in askeri mücadeleleri daha çok savunma 

amaçlı olup, insanları Ġslam‟a davete, Ġslam devletinin devamını sağlamaya ve 

Müslümanların haklarını teminat altına almaya yöneliktir. Onun bu mücadelelerinde 

temel gaye ıslah ve imar olmuĢtur. Zira gönderdiği komutanlara daima, askerler iyi 

muamelede bulunmalarını, ani baskın yapmamalarını, önce Ġslam‟a davet etmelerini, 

karĢı taraf saldırmadıkça savaĢmamalarını, savaĢ esnasında kadın, çocuk gibi gücü 

yetmeyenleri öldürmemelerini, intikam hırsıyla hareket etmemelerini, esirlere iyi 

muamele etmelerini ve müjdeleyici ve kolaylaĢtırıcı olmalarını tavsiye ederdi.
211
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Hz. Muhammed müĢriklerle savaĢmanın yanında gerektiğinde onlarla 

siyasi/diplomatik anlaĢmalar yapma yoluna da gitmiĢtir. Beni Damra
212

 ve Cüheyne 

kabileleriyle yaptığı anlaĢmalar buna örnektir.
213

 Esasen Hz. Muhammed‟in diğer din 

mensupları ile kurmuĢ olduğu her türlü iliĢkide esas olan daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi “sulh” tür. O, problemleri hep sulh yolu ile çözmeye çalıĢmıĢtır. Onun zihin 

dünyasında savaĢ en son çaredir. Zira onun için savaĢmak hiçbir zaman amaç 

olmamıĢ, sulh ortamını temin etmek onun en büyük arzusu olmuĢtur. Kendisi her 

daim sulh teklif etmesi yanında karĢı tarafın sulh tekliflerine de olumlu cevap 

vermiĢtir. Nitekim Hudeybiye‟de Mekkeli müĢriklerin sulh tekliflerine -

Müslümanların aleyhine maddeler içermesine rağmen- olumlu cevap vermiĢ ve 

onlarla Hudeybiye antlaĢmasını imzalamıĢtır.
214

 

Hz. Muhammed ve Mekkeliler arasındaki iliĢkinin doruk noktası 

sayılabilecek bu anlaĢma, Hendek SavaĢı sonrasında 628 yılında Hz. Muhammed‟in 

Müslümanlarla birlikte umre yapmak maksadıyla Mekke‟ye gitmesinin neticesinde 

imzalanmıĢtır. Müslümanlar Mekke yakınlarındaki Hudeybiye denilen yerdeyken 

Mekkeliler Ģehre girmelerine asla izin vermeyeceklerini bildirmiĢtir. Bunun üzerine 

Hz. Muhammed ve Mekkeliler arasında bir süre haberciler gidip gelmiĢ, neticede bir 

anlaĢma üzerinde uzlaĢılmıĢtır.
215

 AnlaĢmanın ilk maddesine göre Müslümanlar bu 

yıl umre yapmadan dönecek, gelecek yıl ise Müslümanların rahatça umre yapması 

için Mekkeliler Ģehri üç günlüğüne boĢaltacaktır. Sonraki hüküm ise Hz. 

Muhammed‟in kendine vasisinin rızasını almadan gelen Mekkelileri geri 
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çevirmesiyle ilgilidir. Fakat bunun aksine Mekke‟ye giden herhangi bir Müslüman 

Hz. Muhammed‟e geri gönderilmeyecektir. Kabileler ve kiĢiler istedikleri takdirde, 

Hz. Muhammed‟le veya Mekkelilerle ittifak kurabilecektir. Yine bu anlaĢmaya göre 

on yıl boyunca iki taraf birbirine savaĢ açmayacaktır. Müslümanların aleyhine 

görünen maddeler içermesine ve büyük bir taviz verildiği Ģeklinde bir görünüm 

arzetmesine rağmen Hz. Muhammed‟in bu anlaĢmayı imzalaması onun artık 

Mekkelilerle mücadele etmeye devam etmek yerine onların Ġslam‟a geçmesini 

sağlama amacını güttüğü söylenebilir.
216

 

Yine bu antlaĢma taraflar arasında barıĢın tesisini sağlaması yanında aynı 

zamanda Mekkeli müĢriklerin Müslümanları bir güç olarak tanıması anlamına da 

gelmektedir. Bu yönüyle antlaĢma Müslümanlar açısından diplomatik bir zaferdir. 

Ayrıca bu antlaĢma Ġslam‟ın yayılması ve güçlenmesi açısından da büyük önem arz 

etmektedir. Zira Hz. Muhammed bu sayede civar devlet ve kabileleri Ġslam‟a davet 

imkânı bulmuĢtur. Öte yandan antlaĢmayla birlikte müĢriklerle Müslümanlar 

arasındaki münasebetlerin seyri kısmen değiĢmiĢ, müĢrikler antlaĢma hükümlerince 

çeĢitli vesilelerle Medine‟ye gelmeye baĢmıĢlar, bu ziyaretler esnasında Ġslam inanç 

ve ahlakını anlatma fırsatı doğmuĢtur. Aynı Ģekilde Mekke‟ye giden Müslümanlar da 

oradaki akrabalarına Ġslam‟ı anlatma fırsatı bulmuĢlardır. Nitekim Halid b. Velid ve 

Amr b. el-Âs gibi büyük Ģahsiyetler bu vesile ile Müslüman olmuĢlardır. Dolayısıyla 

bu antlaĢma Ġslam‟ın sulh/barıĢ yolu ile yayıldığının en önemli delillerinden bir 

tanesidir.
217

 Ayrıca Hz. Muhammed‟in savaĢ halinde olduğu KureyĢ‟le barıĢ 
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anlaĢması yapması onun devletler arası hukuk anlayıĢını da göstermektedir. Onun 

anlayıĢına göre Ġslam‟ın ve Müslümanların faydası söz konusu olduğunda devletin 

lideri baĢka bir devletle anlaĢma yapma yetkisine sahiptir.
218

 

Hudeybiye AntlaĢması‟ndan yaklaĢık bir buçuk yıl sonra KureyĢ‟in on yıl 

devam etmesi gereken barıĢ anlaĢmasını bozması üzerine hicri 8. senede Mekke‟yi 

fetheden Hz. Muhammed aynı sulh politikasını burada da devam ettirmiĢ ve genel af 

ilan etmiĢtir.
219

 Mekke halkının kendi evlerine, Ebu Süfyan‟ın evine veya Kabe‟ye 

sığınmaları halinde ya da silahlarını bırakarak teslim olmaları halinde kendilerine 

zarar verilmeyeceği duyurularak serbest bırakılmıĢlardır.
220

 Hicrî 9. Senede inen bazı 

ayetlerin
221

 öngördüğü hükümler gereğince artık müĢriklerin Mekke‟de hiçbir 

hâkimiyet alanı kalmamıĢ, Ġslam‟ın mutlak hâkimiyeti tesis edilmiĢtir. 

MüĢriklerle askeri münasebetler konusunu bitirmeden önce tekrar 

vurgulamak istediğimiz husus Hz. Muhammed‟in en çok münasebette olduğu ve 

kendilerinden en çok zarar gördüğü müĢriklere karĢı bile onlar haddi aĢıncaya dek 

barıĢçıl yaklaĢması, savaĢtan yana olmayıp uzun bir süre olumsuz muamelelere 

sabretmesi, yukarıda verdiğimiz örnekler de dikkate alınarak onun diğer din 

mensuplarıyla münasebetinin –dini/imani hususlarda taviz vermeksizin- ılımlı ve 

yumuĢak olduğunun göstergesidir. Nitekim Hz. Muhammed‟in bu tavırlarına yön 

veren Kur‟an-ı Kerim de baĢka toplumlarla iliĢkilerde barıĢı esas almaktadır. Örneğin 

Bakara Suresi 208. ayette „inananların hep birlikte barıĢa girmeleri‟ emredilmekte; 

Enfal Suresi 61 .ayette „eğer karĢısındakiler barıĢa yanaĢırlarsa Hz. Muhammed‟in 
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de barıĢa yanaĢması‟  istenmektedir. ĠĢte bunlar gibi barıĢı öngören ayetler Hz. 

Muhammed‟in diğer din mensuplarına tavır ve muamelesine yön verici temel kaynak 

olmuĢtur. 
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III. BÖLÜM 

      HZ. MUHAMMED’ĠN EHL-Ġ KĠTAPLA MÜNASEBETĠ 

Hz. Muhammed, peygamber olarak görevlendirildiği tarihten itibaren geri 

kalan hayatı boyunca sürekli bir mücadele içinde bulunmuĢtur. Bir taraftan yeni 

dinin öğretilerini toplumda yerleĢtirmeye çalıĢırken diğer taraftan da eskiden beri o 

bölgede varlığını sürdüregelen dinlerle, yöre insanının yanlıĢ inanıĢlarıyla mücadele 

etmiĢtir. Toplumu Ģekillendirmek için, devrim niteliği taĢıyan yeni bir dini 

yayabilmek için öncelikle eski inanıĢ ve alıĢkanlıkların birçoğundan kurtulmaya 

çalıĢmak kaçınılmazdır. Hz. Muhammed‟in bu mücadelesini anlayabilmek için ise 

onun hayatını tahkik edip, diğer din mensuplarına gösterdiği tutumu ve davranıĢları 

ortaya koymak gerekmektedir. Biz de araĢtırmamızda ekseriyetle Hz. Muhammed 

döneminin en önemli iki büyük dini olan Yahudilik ve Hıristiyanlık ve bu dinlerin 

inanırlarının Hz. Muhammed‟le münasebetleri üzerinde duracağız. 

Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarıyla iliĢkisini incelerken öncelikle bu 

iki dine mensup insanlara olan tavır ve tutumunun daha farklı olduğunu belirtmemiz 

gerekmektedir. Onun Yahudilerle iliĢkisine baktığımızda bu iliĢkinin daha çok siyasi 

anlaĢmazlıklar ve olumsuz münasebetler yönünde olduğunu, Hıristiyanlarla olan 

iliĢkisinin ise daha çok itikadi ve kelami konulardaki tartıĢmalar yönünde olduğunu 

görürüz. Hz. Muhammed‟in, hayatı boyunca Kur‟an‟da da belirtildiği gibi en fazla 

Yahudi ve Hıristiyanlarla münasebeti bulunmuĢtur. Bu bakımdan bu iki dinin 

mensuplarının Hz. Muhammed‟in hayatındaki yerinin araĢtırılması son derece 

önemlidir. 

 



 

73 
 

A. Ehl-i Kitap Kavramı ve Kuran-ı Kerim’de Ehl-i Kitap 

Hz. Muhammed‟in Ehl-i Kitap ile olan münasebetlerine geçmeden önce Ehl-i 

Kitap kavramının mahiyetini ve çerçevesini ortaya koymak ve kavramın Kuran-ı 

Kerim‟deki kullanım alanından bahsetmek faydalı olacaktır. 

Kur‟an-ı Kerim‟e has bir kavram olan Ehl-i Kitap kavramı ehl ve kitap 

kelimelerinden müteĢekkil bir isim tamlamasıdır. Ehl kelimesi bir ailenin, ülkenin, 

dinin ve buna benzer toplulukların fertleri, ahalisi anlamında kullanılmaktadır.
222

 

“Kitap” kelimesi ise kendisine yazı yazılan Ģey, mektup, sayfa, karar, hüküm vb. gibi 

anlamlara gelmektedir.
223

 “Kitap” kelimesi Kur‟ân-ı Kerîm‟de “Kuran”
224

 kast 

edilerek kullanıldığı gibi Tevrat
225

 ve Ġncil
226

 kast edilerek de kullanılmıĢtır. Ayrıca 

genel olarak “ilahi kitap”
227

 manasında kullanıldığı da görülmektedir.
228

 Buna göre 

“Ehl-i Kitap” kavramının “takip ettikleri bir kitabı olanlar”
229

, "ilâhî bir kitaba 

inananlar"
230

 manasına geldiği ifade edilmektedir. „Bu yönüyle Ehl-i Kitap 

kavramının Müslümanları da içine alacak Ģekilde herhangi bir ilahi kitaba inanan 

herkesi kapsadığı söylenebilirse de, bu kavram ıstılah olarak daha çok Müslümanlar 

dıĢında kendilerine ilahi kitap gönderilmiĢ din mensuplarını ifade etmek için 

kullanılmaktadır.‟
231
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Kavramın tanımından da anlaĢılacağı üzere Ehl-i Kitap kavramı ile ilgili 

olarak dikkati çeken hususların baĢında bu hitabın kapsamına kimlerin girdiği 

kimlerin girmediği konusu gelmektedir. Bunun için Kuran‟ın bu kavramı hangi din 

gruplarını ifade etmek için kullandığına bakmak gerekmektedir. 

Kur'ân-ı Kerîm'de Ehl-i Kitap tabiri otuz bir defa geçmektedir. Ayrıca 

Kur'an'da Yahudiler için Yehûd, Hıristiyanlar için Nasârâ kelimeleri kullanılmakta, 

sadece Hıristiyanları ifade eden Ehlü'l-Ġncîl
232

 kavramı da yer almaktadır. Diğer 

taraftan Kur'an'da Ehl-i Kitap kavramı “kendilerine kitap verilenler”
233

 “kendilerine 

kitap verdiklerimiz
234

 ve “kendilerine kitaptan bir pay verilenler”
235

 Ģeklinde de 

ifade edilmektedir. Yine Kuran-ı Kerim‟de yer alan “kendilerine ilim verilenler”
236

  

tabiriyle de Ehl-i Kitap‟ın kastedildiği rivayet edilmiĢtir.
237

 

Kur‟an-ı Kerim‟e göre Kuran‟ın kendisi dıĢında Allah katından indirilmiĢ 

olan ve hükümleriyle amel edilmesi gereken iki kitap daha vardır ki bunlar Tevrat ve 

Ġncildir. Kur‟an‟daki Ehl-i Kitap tabiriyle de bu kitapların muhatabı olan Yahudilerle 

Hıristiyanlar kastedilmektedir. Pek çok müfessir Kuran-ı Kerim‟de yer alan Ehl-i 

Kitap tabirinden Yahudi ve Hıristiyanların kastedildiğini ifade etmiĢtir.
238

 

Yukarıda bahsi geçen Kur‟an‟da ismen zikredilen dinlerden Sabiilik hakkında 

ayet ve hadislerde bilgi mevcut değildir. Ġlk dönem Ġslami kaynaklarda Sabiilik 

Yahudiliğin veya Hıristiyanlığın bir mezhebi olarak görülmüĢ; bu nedenle „Ehl-i 
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Kitap‟ kapsamına dahil edilmiĢtir. Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel Sabiiliği Ehl-i 

Kitap olarak kabul etmektedir. Ġmam Ebu Yusuf ve Ġmam Muhammed gibi bazı 

müctehitler ise Sabiileri Ehl-i Kitap kapsamında görmeyip yıldızlara tapan putperest 

insanlar olarak kabul etmiĢlerdir.
239

 

“ġüphesiz inananlar ile Yahudîler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden Allah‟a ve 

ahiret gününe inanıp iyi amel iĢleyenler için Rableri katında mükâfat vardır. 

Onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.”
240

 ayetinde 

„inananlar‟dan sonra sırasıyla Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler zikredilmiĢtir.  

Yine bu ayette geçen Sabiilerin kimler olduğu hususunda “bir dinden çıkıp baĢka bir 

dine geçenler”, “ne Yahudi ne Hıristiyan olup herhangi bir dinin sahibi 

olmayanlar”, “Yahudiler ile Mecusilerin arasında bir konumda durup, herhangi bir 

dine sahip olmayanlar” Ģeklinde çeĢitli yorumlar yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra 

Sâbiîlerin Musul civarında yaĢayıp, “Allah‟tan baĢka tanrı olmadığına” inandığı 

halde ne bir kitabı ne bir peygamberi olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Bazılarına 

göre ise bunlar, meleklere tapan, kıbleye doğru namaz kılan, Zebur okuyan kitap ehli 

bir gruptur.  Bir baĢka görüĢe göre Sabiiler Hz. Nuh‟un dininin takipçileridir.
241

 

Sabiilik hakkında yukarıda detaylı bilgiler verdiğimiz için bu kadarı ile iktifa 

ediyoruz. 

Zikredilen bir diğer din olan Mecusilik ise Kur‟an-ı Kerim‟de sadece Hac 

suresi 17. ayette bahsedilmekte; fakat bilgi verilmemektedir. Hz. Muhammed‟in, 

"Mecûsîler'e Ehl-i Kitap muamelesi yapınız" dediği rivayet edilmiĢtir. Fakat 
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Mecûsîler'in kestiklerinin yenilmesini ve kadınlarıyla evlenmeyi yasaklamıĢtır. Hz. 

Ali de Mecusilerin Ehl-i Kitap'tan olduğunu söylemekle birlikte Ģirkleri sebebiyle 

kestiklerinin yenilmesinin ve kadınlarıyla evlenilmesinin Müslümanlar için yasak 

olduğunu belirtmiĢtir. Ġmam ġâfiî Hz. Ali'nin sözüne dayanarak onları Ehl-i Kitap 

saymıĢtır.
242

 

Kur‟an-ı Kerim‟in yukarıda sözü geçen dinlerden bahsetmesi ancak sadece 

Yahudi ve Hıristiyanları açıkça „Ehl-i Kitap‟ olarak zikretmesi zannımızca bu iki 

dinin Yüce Allah, peygamber, kitap ve ahiret gibi inançlarının olması sebebiyledir. 

Bu iki din ilahi bir kaynaktan neĢet ettikleri ve melekler aracılığı ile ilahi vahye 

muhatap oldukları inancındadırlar. Öte yandan Ġslam‟ın ilk muhatapları olan ilk 

Müslümanlar ise en fazla bu iki din mensupları ile karĢılaĢmıĢ; yeryüzündeki 

dinlerden en çok bu ikisi hakkında bilgi sahibi olmuĢlardır. 

Kur‟an-ı Kerim‟in geneline bakıldığında diğer din mensupları arasında en 

fazla Ehl-i Kitap‟a yer vermiĢ olduğu görülmektedir. Söz konusu ayetlerde kimi 

zaman Ehl-i Kitap‟tan övgüyle bahsedilmekte; kimi zaman ise „hakla batılı 

karıĢtırdıkları‟
243

, „Allah‟ın ayetlerini inkar ettikleri‟
244

, „kitaplarını tahrif 

ettikleri‟
245

 gibi birtakım eleĢtiriler yer almaktadır. Bu sebeple Kur‟an Ehli Kitap‟ı 

Allah‟a ortak koĢmamaya davet etmekte; Müslümanların ise onlarla 

münasebetlerinde itidalli olmalarını tavsiye etmektedir. 
246

 

Kur‟an-ı Kerim‟in bütününe baktığımızda temel felsefesi, Allah‟ın birliği 

inancını bir diğer deyiĢle tevhid inancını hakim kılmak olmuĢtur. Bu sebeple indiği 
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coğrafyada mevcut olan diğer dini gruplara yaklaĢımında bu temel felsefesini esas 

almıĢtır. Öncelikle onlardan Allah‟ın varlığına, birliğine, ahiret gününe, peygambere 

ve vahye inanmalarını talep etmiĢ; ancak bunu herhangi bir zorlama olmaksızın 

kendi arzu ve istekleriyle yapmalarını istemiĢtir.
247

 

Ehli Kitap‟la ilgili indirilen ilk ayetlere baktığımızda hitabın oldukça 

yumuĢak olduğunu görürüz. Mekki surelerde, Müslümanlara onlara karĢı olumlu 

tavır takınılması tavsiye edilmiĢtir. Ankebut Suresi 46.ayette, zulüm ve 

haksızlıklardan uzak durdukları müddetçe Ehli Kitap ile güzel bir Ģekilde mücadele 

edilmesi istenmiĢtir. „…eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun.‟ Ģeklinde ifadeler de 

yer almaktadır.
248

 

Yine Kur‟an-ı Kerim, Ehl-i Kitap‟tan Allah‟a inanan, onun ayetlerini okuyup 

ona secde edenlerden övgüyle bahsetmektedir: “… Onların içinde geceleri Allah‟ın 

âyetlerini okuyan ve secde eden kimseler vardır. Onlar, Allah‟a ve âhiret gününe 

inanır...‟‟
249

 Benzer Ģekilde Kur‟an-ı Kerim onlardan bir kısım insanların kendilerine 

Kur‟an okunduğu zaman secdeye kapandıklarından bahseder.
250

 Yine Maide 

Suresinde Ģöyle denilmektedir:“… Peygambere indirileni dinledikleri zaman onun 

hak olduğuna anladıklarından dolayı gözlerinin yaĢlarla dolup boĢandığını 

görürsün. Onlar: „Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Bizi Ģahitlik yapanlarla beraber yaz! 
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Rabbimizin bizi iyilerle birlikte bulundurmasını gönülden arzu ederken, biz ne diye 

Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım.‟ derler…”
251

 

Kur‟an-ı Kerim zaman zaman Müslümanlara Ehl-i Kitap‟tan Hıristiyanların 

davranıĢları örnek göstermiĢtir. Önceki peygamberlerden ve onların kavimlerinden 

sıkça örnek veren Kur‟an, havarilerin Hz. Ġsa‟ya olan sadakatinden ve bağlılığından 

da söz ederek Müslümanlara örnek sunmuĢtur. “Ġsa, „Allah yolunda bana 

yardımcılar kim olacak?‟ dedi. Bunun üzerine havariler, „Biz, Allah‟ın 

yardımcılarıyız! Allah‟a iman ettik. ġahit ol ki (ey Ġsa) biz Müslümanlarız.‟ dediler. 

Daha sonra onlar, „Ey Rabbimiz! Ġndirdiğine (Ġncil‟e) iman ettik ve Peygamberine 

(Ġsa‟ya) tâbi olduk. Artık bizi Ģahitlerle beraber yaz!‟ dediler.” 
252

 Bunun gibi 

ayetlerle Kur‟an, Müslümanların da Hz. Muhammed‟e ve gönderilen vahye bağlılıkta 

havariler gibi davranmalarını istemiĢtir.
253

 

Benzer Ģekilde Kur‟an „Ashab-ı Uhdud‟ kıssası olarak da bilinen Himyeri 

Kralı Zu Navas‟ın Necranlı Hıristiyanlara uyguladığı baskı ve dinlerinden 

çıkmamaları halinde ateĢe atmakla ettiği tehditler karĢısında Necranlı Hıristiyanların 

tüm zorluklara karĢı kararlı davranıp ateĢ çukurlarına atılma pahasına dinlerini 

koruma gayreti de Buruc Suresi‟nde örnek olarak anlatılmaktadır.
254

 “Hendek 

sahipleri lânetlenmiĢtir…Çünkü onlar, ateĢin çevresinde oturmuĢ Allah‟a inananlara 

yaptıkları azabı seyrediyorlardı. Onlar; mü‟minlerden, sadece her Ģeye galip, 

övülmeye layık, göklerin ve yerin sahibi Allah‟a iman ettikleri için öç alıyorlardı.”
255
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Hamdi Yazır‟a göre bu ayet tam da Müslümanların Mekkeli müĢrikler tarafından 

zulüm ve baskıya maruz kaldıkları dönemde indirilmiĢtir.
256

 

Kur‟an-ı Kerim dini konularda olduğu gibi sosyal hayata dair hususlarda da 

Ehl-i Kitap‟ı diğerlerinden farklı görmüĢ ve özellikle müĢriklere karĢı onları tercih 

etmiĢtir. Ehl-i Kitap içinde de bir tercih yapılması durumunda Hıristiyanları tercih 

etmiĢ, dostluk bakımından Hıristiyanların yakın olduğunu ifade etmiĢtir.
257

 

Kur‟an-ı Kerim‟in genelde Ehl-i Kitap‟a, özelde de Hıristiyanlara diğerlerine 

oranla daha müsamahakar olan bu yaklaĢımı, Hz. Muhammed‟in ve Müslümanların 

yaklaĢımını da etkilemiĢtir. Bu sebeple onlar, özellikle Hıristiyanlarla çeĢitli 

anlaĢmalar yapmıĢ; Hıristiyanlar için can ve mal güvenliği ve din hürriyeti 

sağlamıĢlardır. Hz. Muhammed‟in Hıristiyanlarla münasebetinde bunun örneklerine 

detaylı olarak değinilecektir. 

Kur‟an-ı Kerim‟in sosyal hayatla ilgili bazı konularda da Ehl-i Kitap‟a 

olumlu yaklaĢtığını ifade etmiĢtik. Örneğin Ehl-i Kitap‟ın kestiği hayvanların 

yenilebilmesi ve Ehl-i Kitap‟ın kadınlarıyla evlenilebilmesi
258

 gibi hususlarda olumlu 

yaklaĢması gibi bu bahsedilen grupla sosyal münasebetlerde bulunurken uyulması 

gereken bir kuraldan bahsederek olumlu yaklaĢımını açıkça göstermektedir: 

“Ġçlerinde haksızlık edenler hariç, Kitap Ehliyle güzel bir Ģekilde tartıĢın ve onlara 

Ģöyle deyin: „Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Tanrımız ve Tanrınız 

birdir. Biz O‟na teslim olanlarız.”
259
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Son olarak Ehl-i Kitap‟a uygulanan cizye ayrıcalığından da bahsedelim. 

Tevbe suresi 29. ayete binaen Ehl-i Kitap‟tan alınan ve Ehl-i Kitap için bir ayrıcalık 

olan cizye, müĢriklerden alınmaz. Ayrıcalık olmasının nedeni ise kendilerinden cizye 

alınan kiĢler dini yaĢantılarında serbest olmuĢlar, savaĢa katılmamıĢlar ve can ve mal 

güvenlikleri daima emniyette olmuĢtur.
260

 

Kur‟an-ı Kerim‟in Ehl-i Kitap‟a karĢı bu olumlu yaklaĢımlarını ve çeĢitli 

konulardaki övgülerini örnekleriyle birlikte verdikten sonra onun söz konusu gruba 

olumsuz bakıĢının örneklerini de sunmak istiyoruz. Kur‟an Ehl-i Kitap‟ı bazen ahlaki 

davranıĢları, bazen de inançları bakımından eleĢtirmiĢtir. Özellikle Hıristiyanları 

tanrı inançları sebebiyle, Yahudileri de Müslümanlara verdikleri sözlerde 

durmamaları ve kötü davranıĢlar sergilemeleri nedeniyle eleĢtirmiĢtir. 

Kur‟an-ı Kerim, Hıristiyanları özellikle tanrı inançları bakımından 

eleĢtirmiĢtir. Onların Hz. Ġsa‟yı Tanrı ve Tanrı‟nın oğlu olarak kabul etmeleri, Hz. 

Ġsa‟nın insanların asli günahlarına kefaret olarak çarmıhta kendini kurban ettiğini 

benimsemeleri, din adamlarını Rab edinmeleri sebebiyle çok eleĢtirilerde 

bulunmuĢtur: 

„...Hiçbir günahkar baĢkasının günah yükünü çekmez...‟
261

  

„Andolsun ki, “Allah üçün, üçüncüsüdür (üç ilâh‟tan biridir).” diyenler kâfir 

olmuĢlardır. Ve tek bir ilâhdan baĢka bir ilâh yoktur. Ve eğer bu söyledikleri 
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sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan (bu sözlerinde ısrar edip) kâfir olanlara, 

mutlaka "elîm azap" dokunacaktır.‟
262

 

„Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da 

rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha 

kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan baĢka tanrı yoktur. O, bunların ortak koĢtukları 

Ģeylerden uzaktır.‟
263

 

Bu ve benzeri ayetlerde Tanrı inançlarını eleĢtiren Kur‟an, onların bu 

inançlarına cevap niteliğinde Hz. Ġsa‟nın mucizevi bir Ģekilde babasız olarak 

Meryem‟den doğduğunu vurgulamaktadır. Bu doğuĢu Hz. Adem‟in annesiz-babasız 

doğuĢuna benzeterek Allah‟ın „Ol!‟ emriyle gerçekleĢtiğini ifade etmektedir.
264

 Bir 

anneden bir insan olarak doğduğu vurgulanan Hz. Ġsa‟nın diğer peygamberler gibi bir 

peygamber olduğunun üzerinde durulmaktadır.
265

 Kendisinin göstermiĢ olduğu 

mucizeleri de Allah‟ın adıyla peygamberlik vasfıyla gösterdiği
266

 ifade edildikten 

sonra „Allah, hiçbir çocuk edinmemiĢtir. O‟nunla birlikte baĢka hiçbir ilâh yoktur. 

Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün 

gelmeye çalıĢırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıĢtırdığı 

nitelemelerden uzaktır. Onların koĢtukları ortaklardan çok yücedir.‟
267

 ayetiyle 

tevhid inancı vurgulanmıĢ, onların peygamberlere itham ettikleri ilahlık vasfı tenkit 

edilmiĢtir. 
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Yine Kur‟an-ı Kerim, Hıristiyanları Hz. Ġsa‟nın annesi Hz. Meryem‟i de 

tanrılaĢtırmaları sebebiyle çok eleĢtirmiĢ; Hz. Meryem‟in de insan olduğunun 

üzerinde durmuĢtur. Kur‟an‟a göre o, adına sure indirilmiĢ,
268

 Allah‟ın seçtiği, 

iffetli,
269

 dünya kadınlarının en üstünü
270

 olan bir hanımdır. 

Kur‟an-ı Kerim örneklerde de gördüğümüz gibi Hıristiyanları inançları 

bakımından eleĢtirken Yahudileri daha ziyade olumsuz davranıĢları sebebiyle 

eleĢtirmiĢtir. Müslümanlarla Medine SözleĢmesi‟ni imzalayan Yahudilerin zamanla 

sözleĢmede vermiĢ oldukları sözleri tutmamaları ve Müslümanlar aleyhine Mekke 

müĢrikleriyle iĢbirliği yapmaları Kur‟an‟ın kendilerine yönelik hitabında gözle 

görülür bir sertleĢmeye neden olmuĢtur. Bu üslup sertleĢmesi sürecinde önceleri „Ey 

Ehli Kitap niçin…‟ Ģeklinde gelen sorgulamalar ve sitemler yer alırken; ilerleyen 

vahiy sürecinde özellikle Yahudilerin gerek Hz. Musa, gerek diğer peygamberler ve 

Hz. Muhammed‟in döneminde sergiledikleri çeĢitli olumsuz tutumlarından ötürü, 

Ehli Kitap lanetlemeye varan bir takım kınamalar dizisi içerisinde çok sert ifadelere 

muhatap olmuĢtur.
271

 

Bunlardan en belirgin olanı Ehli Kitap‟ın özellikle Yahudilerin Allah‟ın 

vahyini tahrif etmesi ve kendi yazdıklarını kitaptan zannettirmek için dillerini eğip 

bükmeleri ifadesidir. „ġimdi (ey müminler!) siz, bunların size inanmalarını mı 

umuyorsunuz? Oysa bunlardan bir grup vardı ki Allah‟ın kelamını iĢitirlerdi de 

                                                           
268

 Meryem, 19/1-44. 

269
 Tahrim, 66/12. 

270
 Ali Ġmran, 3/42. 

271
 Mehmet Okuyan-Mustafa Öztürk, „Kur‟an Verilerine Göre Ötekinin Konumu‟, Ġslam ve Öteki, 

Editör: Cafer Sadık Yaran, Kaknüs yay, Ġstanbul 2001, 178 (Bahsi geçen ayetler için bkz: Ali Ġmran 

3/110; 5, Maide, 5/81, Bakara, 2/109; 213, 146…vs). 



 

83 
 

düĢünüp akıl erdirdikten sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.‟
272

  Bu ve benzeri 

ayetler, Ehli Kitap‟ın kendilerine gönderilen ilahi vahiylere yaptıkları tahrifatın 

açıkça eleĢtirildiğini göstermektedir. 

EleĢtirilen önemli hususlardan biri de onların peygamberlikle ilgili iddia 

ettikleri görüĢler, peygamberlerine attıkları iftiralar ve yaptıkları iĢkenceler, Hz. 

Zekeriya ve Hz. Yahya
273

 gibi kendilerine gönderilen bazı peygamberleri öldürmeleri 

peygamberlerin bir kısmını tercih edip bir kısmını inkar etmeleridir.
274

 

Yine baĢka ayetlerde geçen; „ĠĢte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi 

sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz, bütün kitaplara inanırsınız; onlar ise, 

sizinle karĢılaĢtıklarında «Ġnandık» derler; kendi baĢlarına kaldıklarında da, size 

olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: Kininizden 

(kahrolup) ölün! ġüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir.‟
275

 „„Size 

bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır; baĢınıza bir musibet gelse, buna da 

sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. 

ġüphesiz Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuĢatmıĢtır.‟
276

 ifadeleriyle Ehli 

Kitap‟ın ilahi kitaplara olan tavrı ve Müslümanlara karĢı düĢmanca tavırları 

eleĢtirilmiĢtir. 
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Bu bağlamda Kur‟an-ı Kerim‟de Yahudi ve Hıristiyanları „dost‟ ve „sırdaĢ‟ 

edinmeyi yasaklayan iki ayet bulunmaktadır: 

„Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar 

birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). Ġçinizden onları dost tutanlar, 

onlardandır. ġüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.‟
277

 

„Ey iman edenler! Kendi dıĢınızdakileri sırdaĢ edinmeyin. Çünkü onlar size 

fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düĢmenizi isterler. Gerçekten, kin 

ve düĢmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde 

sakladıkları (düĢmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düĢünüp anlıyorsanız, 

âyetlerimizi size açıklamıĢ bulunuyoruz.‟
278

 

Yukarıdaki ayetlerde bahsi geçen Ehli Kitap‟ı sırdaĢ edinmeyi yasaklama 

müfessirler tarafından siyasi açıdan yorumlanmıĢ; kamu yönetimi ile ilgili 

görülmüĢtür. Ġslam toplumunun menfaatleri ve maslahatları ile ilgili devlet sırlarının 

Müslüman olmayanlarla paylaĢılmaması istenmiĢ; bu sırların gayri müslimler 

tarafından bilinmesinin Müslüman toplumuna zarar verebileceğine dikkat çekilmiĢtir. 

Bu konuya örnek olarak da Hz. Ömer‟in gayri müslim bir köleyi katipliğe kabul 

etmemesi verilmiĢtir. SırdaĢlık meselesi bazı özel bireysel iliĢkileri de 

kapsamaktadır. Bir rivayete göre, sahabilerden müĢrikler ve Yahudilerle 

yakınlıklarını ve süt anne tutma gibi özel iliĢkilerini devam ettirenler için bu ayetler 

nazil olmuĢtur. Söz konusu bireysel iliĢkileri sürdürenlerin aralarında alıp verdikleri 

bilgiler, Ġslam toplumunun aleyhine geliĢmeleri sonuç vermesi ihtimalinden dolayı 
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yasaklamanın bunları da kapsadığı kabul edilmiĢtir. Fakat her türlü bireysel ve 

kamusal iliĢki yasaklanmıĢ değildir. 
279

 

Bahsi geçen iki ayete bakarak sahabilerin Ġslamiyeti seçtikten sonra da bazı 

eski münasebetlerini sürdürdükleri; hatta bu münasebetlerin birbirlerine özel bilgiler 

verme ve sırlarını paylaĢma Ģeklinde olduğu söylenebilir. Bu gibi durumların ise 

henüz yeni oluĢmakta olan bir din ve toplum için büyük sıkıntılar getirebilmesi söz 

konusudur. Zannımızca Kur‟an, Ġslam toplumunu korumak için bu yasaklamaları 

getirmiĢtir. Birazdan da detaylı olarak ifade edeceğimiz gibi bu yasaklamalar 

tamamen bütün iliĢkileri kesme, irtibatı koparma Ģeklinde değildir. Nitekim Maide 

suresinde dost edinmenin yasaklandığı ayetin devamındaki ayetlere bakıldığında 

Yüce Allah yasaklamanın sebeplerini izah etmiĢtir. Kur‟an-ı Kerim‟in geneline 

bakıldığında ve Hz. Muhammed‟in hayatı incelendiğinde Ehli Kitapla hiçbir iliĢkiye 

girilmemesi gereken bir tutum sergilenmemiĢtir. Zira Hz. Muhammed‟in Yahudilerle 

ticari iliĢkilerine devam ettiği bilinmektedir. 

Öte yandan Kur‟an-ı Kerim‟in bazı durumlarda Ehl-i Kitap‟la askeri 

mücadeleyi öngören emirleri de vardır. Örneğin Tevbe suresi 29. ayet Ehl-i Kitap‟tan 

Allah‟a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Rasulünün yasakladığını yasak 

saymayan ve hak dine uymayanlarla kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaĢmayı 

emretmektedir. Hicri 9. yüzyılda
280

 nazil olan ve cizye ayeti olarak isimlendirilen bu 

ayette Müslümanarın Ehl-i Kitap‟la Ġslam‟a girmemeleri halinde cizye vermeleri için 

mücadele etmesi öngörülmektedir. 
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Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zikrettiğimiz olumsuz eleĢtirilerine rağmen 

Kur‟an, Ehli Kitap‟ı bütünüyle aynı kategoride değerlendirmemiĢtir. Muhtelif 

ayetlerde Ehli Kitap‟ın hepsinin aynı olmadığı, çoğunlukla fasık olmakla birlikte 

içlerinde gerçekten inanan insanların da bulunduğu, Allah‟a ve ahiret gününe iman 

ettikleri, iyiliği emredip kötülükten sakındırdıkları, hayır iĢlerine koĢtukları, geceleri 

Allah‟ın ayetlerini okuyarak secdeye kapandıkları ve kendilerine verilen emanetlere 

hıyanet etmemeleri gibi çeĢitli olumlu özelliklerinden de bahsetmiĢtir.
281

 Bu güzel 

niteliklerin genellikle Ģimdiki zaman (muzari) kalıbıyla ifade edilmesi dikkat 

çekmektedir. Buna göre onlar övgüye konu olan bu vasıflara geçmiĢ zamanda değil 

Hz. Muhammed‟in yaĢadığı dönemde sahiptirler. Aslında bu durum bahsedilen 

nitelikteki Ehli Kitap insanların Kur‟an‟ın nüzul döneminde olduğu gibi bugün de 

mevcut olabileceklerine iĢaret etmektedir.
282

 

Yukarıda verdiğimiz pek çok örnekte görüldüğü ve daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi Kur‟an, Yahudileri ahlâkî tutumları sebebiyle eleĢtirirken Hıristiyanları 

inanç bakımından eleĢtirir ve ikisi arasında kıyas yaparak Yahudilere nazaran 

Hıristiyanların, Müslümanlara karĢı sevgi bakımından daha yakın olduklarını belirtir. 

Nitekim bir Kur‟an ayetinde aynen Ģöyle denmektedir: 

“Ġnsanlar içerisinde iman edenlere düĢmanlık bakımından en Ģiddetli olarak 

Yahudiler ile, Ģirk koĢanları (müĢrikler) bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere 

sevgi bakımından en yakın olarak da, „Bizler Hıristiyanlarız‟ diyenleri bulacaksın. 

Çünkü onların içinde keĢiĢler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.” 
283
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Gerek Kur‟an gerekse Hz. Muhammed ilahi kaynağa yakınlığını muhafaza 

ettiği ölçüde Ehli Kitap‟a ait bazı unsurları övgüyle karĢılamıĢ; aslından sapmıĢ, 

saflığını yitirmiĢ pek çok unsuru da aynı Ģekilde Ģiddetle eleĢtirmiĢ ve 

değiĢtirilmesini emretmiĢtir.
284

 Bu bağlamda Kur‟an-ı Kerim‟in Ehl-i Kitap‟ı, diğer 

din mensuplarından ayrı tutması ve onlara yönelik tekdüze bir bakıĢ açısı sunmaması 

göz ardı edilmemelidir. Nitekim konuya kapsayıcılık açısından baktığımızda da 

Ġslam dininin tüm zamanları, tüm insanları kapsadığını ve diğer dinlere bakıĢ 

açısında da bu kapsayıcı yaklaĢımının etkili olduğunu söyleyebiliriz.
285

 Dolayısıyla 

Kur‟an –hasmane tutumlar takınanlar hariç- Ehl-i Kitap‟la münasebet kurarken 

onlara karĢı itidalli muamele edilmesini Müslümanlara tavsiye etmektedir. Eğer kitap 

ehliyle herhangi bir tartıĢmaya girilecek olursa da onlarla en güzel Ģekilde mücadele 

etme öngörülmektedir. Özetle Kur‟ân, Ehl-i Kitap‟la kurulacak iliĢkilerde müminlere 

en uygun Ģekilde davranmayı bir model olarak sunmaktadır.
286

  

Bu baĢlık altında sonuç olarak Ģunları söyleyebiliriz: Kur‟an-ı Kerim 

Müslümanlarla Ehl-i Kitap‟ın karĢılıklı hoĢgörüye dayalı münasebetlerine müsaade 

ederken onlara karĢı Müslümanları bazı önemli hususlarda uyarmıĢ ve kısıtlamalar 

getirmiĢtir. Yani ne tümüyle apaçık bir Ģekilde dost ve sırdaĢ olup her Ģeyin onlarla 

paylaĢılmasına izin vermiĢ ne de tümüyle iliĢiği kesip hiçbir surette onlarla 

görüĢmeyi yasaklamıĢtır. Her konuda olduğu gibi Kur‟an bu konuda da mutedil 

davranılmasını istemiĢtir. Yahudi ve Hıristiyanların içlerinde samimi, inançlı insanlar 

olabileceğini belirtirken bir yandan da bazılarının Müslümanlara karĢı kin dolu 
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olmaları ve gizli amaçlarının olabileceği hususunda uyarılarda bulunmuĢtur. Onlara 

kesinlikle tabi olunmamasını isterken
287

 diğer yandan kendilerine kitap verilenlerin 

kadınları ile evlenmeye ve kestiklerinin yenilmesine izin vererek Müslümanların 

onlarla iyi iliĢkiler kurmasına ortam hazırlamıĢtır. Nitekim Hz. Muhammed‟in 

münasebetlerini incelediğimizde de onun Kur‟an‟a uygun olarak ihtiyatlı ve mutedil 

yaklaĢımlarına Ģahit olacağız. 

B. Hz. Muhammed’in Ehli Kitapla Kurduğu Münasebetler 

Kur‟an-ı Kerim‟e göre Hz. Muhammed son peygamber olarak 

vazifelendirilmiĢtir. Bu sebeple onun asli vazifesi kendinden önce gönderilen 

vahiyleri tasdik etmek, tahrif edilen hususları düzeltmek ve kendisine vahyedilen 

Kur‟an‟ı tebliğ etmektir. Dolayısıyla Hz. Muhammed bu vazifesini yerine getirirken 

diğer din mensuplarıyla, bilhassa kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanlarla 

çeĢitli münasebetlerde bulunması, kimi zaman da onlarla karĢı karĢıya gelmesi gayet 

tabiidir. Kaldı ki peygamberlik görevi olmasaydı bile Müslümanların yaĢanılan 

coğrafyada Yahudiler baĢta olmak üzere diğer din mensuplarıyla iç içe yaĢamaları 

göz önüne alındığında en azından onlarla sosyal ve ekonomik iliĢkiler içine girmesi 

de kaçınılmazdır. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ġslamiyet‟ten önce Arap yarımadasında 

Hanifler, Hıristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler, Sabiiler ve putperestler bulunmaktaydı. 

Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarıyla; bilakis Ehli Kitap olarak tanımladığımız 

Yahudi ve Hristiyanlarla iliĢkisini, onlara karĢı tutunduğu tavrı ortaya koymak çok 

önemli bir meseledir. Günümüzde de yaĢanılan bazı olaylarda Kur‟an‟ın ve Hz. 
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Muhammed‟in bu konudaki tutumunu ortaya koymak büyük bir önem arz 

etmektedir.  

Bu bağlamda Hz. Muhammed‟in Mekke ve Medine dönemi Ģeklinde iki 

dönemden oluĢan hayatı boyunca, Yahudi ve Hıristiyanlarla olan münasebetlerini ele 

alacağız. Mekke döneminde ufak tefek cereyan eden bazı hadiseler dıĢında Hz. 

Muhammed‟in Ehli Kitapla kayda değer bir münasebeti bulunmamaktadır. Mekke 

dönemi daha ziyade müĢriklerle mücadele Ģeklinde geçmiĢtir. Medine döneminde ise 

daha çok Ehl-i Kitapla iliĢkiler söz konusudur. 

Hz. Muhammed‟in Ehl-i Kitapla iliĢkilerine baktığımızda kısaca Ģu ifadelerle 

genelleme yapabiliriz: Hz. Muhammed bu iki topluma farklı siyasetler uygulamıĢtır. 

Hıristiyan devletlerine karĢı Ġslam‟a davet metodu ve Yahudi kabilelerine karĢı ise 

anlaĢma metodunu kullanmıĢtır.
288

 Bu iliĢkiler ileride sosyal, siyasi, askeri iliĢkiler 

gibi baĢlıklar altında detaylı olarak iĢlenecektir. 

Ġ. Yahudilerle Münasebetler 

Yahudilerle münasebetlere geçmeden önce Yahudiliğin tarihçesinden ve 

Yahudilerin Müslümanların yaĢadığı coğrafyaya geliĢ serüvenlerinden kısaca 

bahsedeceğiz.  

Yahudilerin yaĢamakta olduğu Filistin bölgesi M.Ö. 720‟de Asurlular, M.Ö. 

586‟da Babilliler, M.Ö. 539‟da Persler ve M.Ö. 322‟de Grekler tarafından ele 

geçirilmiĢtir.
289

 M.Ö. 313-63 yıllarında da Selevkosların yönetimine geçmesiyle bu 
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bölgede yaĢayan Yahudilerin bir kısmı baĢka yerlerde yaĢamak durumunda 

bırakılmıĢtır. M.Ö. 165‟te uzun mücadeleler sonucu Selevkosları yenen Yahudiler, 

bölgede bağımsız HaĢmonaim Krallığı‟nı kurmuĢtur. Fakat daha sonra M.Ö. 63‟te 

Roma Ġmparatorluğu Kudüs‟ü fethederek bölgeye hakim olmuĢtur.
290

 Bildiğimiz gibi 

Yahudiler bu tarihten itibaren de çoğunlukla sürgün hayatı Ģeklinde ya da baĢka 

milletlerin hakimiyetleri altında yaĢam sürmüĢ; 1948‟de kurulan bağımsız Ġsrail 

Devleti‟ne kadar bu bölgede bir Yahudi devleti kuramamıĢlardır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Yahudilerin Arap yarımadasına gelmeleri ve 

yerleĢmeleri konusunda ise farklı görüĢler olmakla birlikte, çeĢitli kaynaklarda yer 

alan bilgilere göre Yahudilerin bu bölgeye geliĢleri, yaklaĢık M.Ö.8. yüzyıldan 

itibaren baĢlamıĢtır.
291

 Bazı kaynaklara göre ise Yahudilerin bu bölgeye geliĢlerinin 

Hz. Süleyman ve Yoel Peygamber zamanı kadar eski olabileceği ihtimali de olduğu 

belirtilmiĢ olmakla birlikte; bu kaynaklara göre bazı arkeolojik kazılardan elde edilen 

bulgular ve Himyeri kitabeleri göz önünde bulundurulduğunda, Yahudiler II. 

yüzyıldan itibaren Arapların yaĢadığı bu bölgede yerleĢmiĢ bulunmaktadırlar.
292

  

 Yahudilerin Arap yarımadasına ne zaman yerleĢtiği konusunda farklı fikirler 

olsa da neticede konumuz için önemli olan, Ġslam‟ın zuhur ettiği dönemde 

Yahudilerin yarımadanın hangi kısımlarında, ne yoğunlukta yaĢadığı ve 

Müslümanlara karĢı takındıkları tavırdır. Arabistanın kuzeyinde en eski Yahudi 

yerleĢim birimi Teyma olmakla birlikte Hz. Muhammed‟in yaĢadığı dönemde 
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Yahudilerin Kuzey Arabistan‟da en yoğun ve en güçlü oldukları bölge Hayber‟dir. 

Hayber dıĢında bu bölgede Medine ile Filistin arasında yer alan Vadi‟l-Kurâ ve 

Makna da Yahudi yerleĢim yerleridir. Yine o dönemde Yahudilerin yoğun 

yaĢadıkları bölgeler Orta Arabistan‟da Mekke, Medine ve Taif, Güney Arabistan‟da 

ise Yemen‟dir.
293

 Zamanla burada güç ve nüfuz elde eden Yahudiler, Ġslam‟ın 

geliĢine kadar buranın hakimi olmuĢlardır. 

 Yahudi kaynaklarına göre altıncı yüzyılda yani Ġslam‟ın geldiği çağda Arap 

yarımadasında yaĢayan Yahudilerin büyük bir kısmı tek tanrıcı bir inanca sahiptir. 

Bunların bazısı Ģehirlerde yerleĢik hayat sürerken, bazısı da göçebe kabileler Ģeklinde 

yaĢamaktadır.
294

 Bölgede yaĢayan en meĢhur ve etkin Yahudi kabileleri, 

Nadiroğulları, Kurayzaoğulları ve Kaynukaoğulları kabileleridir. Nadiroğulları ve 

Kurayzaoğulları Yahudileri Medine‟nin güneyinde yüksek kısımlarda yaĢayan ve 

zengin topraklara sahip kimselerdir. Bazı zayıf Arap kabilelerin siyasi açıdan bu 

Yahudilere bağlı yaĢadıkları bilinmektedir. Kaynukaoğulları Yahudileri ise zengin 

topraklara sahip olmamakla birlikte sarraflık, zırh iĢlemeciliği gibi zanaatlarla 

uğraĢıp pazarı yönetmektedir. Rivayete göre Ģehirde Yahudilerden daha zayıf olan 

Arapların on üç, Yahudilerin ise elli dokuz kalesi bulunmaktadır.
295

 

 Medine‟de Araplar ve Yahudiler birbirinden farklı mahallelerde oturmakla 

birlikte, Ģehir sakinleri arasında ciddi anlaĢmazlıklar mevcuttur. Bu durum Ģehirdeki 

Arap ve Yahudi kabilelerini birbiriyle ittifaklar kurmak durumunda bırakmıĢtır. Bu 

nedenle en güçlü Arap kabilelerinden Evs kabilesi, Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları 
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ile, Hazrec kabilesi ise Kaynukaoğulları ile ittifak kurmuĢtur. Evs ve Hazrec 

kabilelerinin Yahudilere hakimiyet kurmalarından sonraki sükunet dönemi uzun 

sürmemiĢ ve akraba olan bu iki kabile Yahudilerin kıĢkırtmasıyla sürekli mücadele 

ve savaĢ halinde olmuĢtur.
296

 

 Hz. Muhammed‟in Medine‟ye hicret etmesiyle Medine‟de nüfuz sahibi olan 

bu Yahudilerle yoğun bir Yahudi-Müslüman münasebeti yaĢanmıĢtır. Birazdan 

baĢlıklar Ģeklinde daha detaylı alacağımız bu münasebet, çoğunlukla bu iki dine 

mensup kimselerin aynı Ģehirde birlikte yaĢaması için uygun ve uyumlu bir ortam 

temin edilmesi çabalarından oluĢan anlaĢma ve mücadele Ģeklinde geçen 

münasebetlerdir.  

 Medine‟ye ilk hicret ettiği dönemlerde bir peygamber, dini bir lider ve 

kabilesinin reisi olarak görülen Hz. Muhammed‟in, Medine siyasetinde çok daha 

güçlü bir konuma gelmesi Müslümanların Bedir‟de Mekkelilere karĢı elde ettiği 

askeri baĢarısından sonra gerçekleĢmiĢtir. Daha sonra baĢka anlaĢmalarla, zaferlerle 

ve çeĢitli ülkelerle kurduğu diplomatik münasebetlerle Medine‟deki nüfuzunu 

güçlendirmiĢ ve baĢlarda topluluk olarak nitelendirilen Medine‟deki Müslüman 

nüfusunu bir devlet olarak tahkim etmiĢtir. Bu süreçte de baĢta Yahudiler ve 

müĢriklerle olmak üzere Medine‟de yaĢayan çeĢitli gruplarla bir takım anlaĢmalar 

veya askeri mücadeleler yaĢanmıĢtır. Kurulan bu münasebetleri baĢlıklar halinde 

inceleyeceğiz. 
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a) Sosyal ve Ekonomik Münasebetler 

Hz. Muhammed‟in diğer din mensubu kimselerden en fazla münasebette 

bulunduğu gruplar müĢrikler ve Yahudilerdir. Zira Hz. Muhammed‟in yaĢadığı 

Ģehirler olan Mekke ve Medine‟de en yaygın inançlar putperestlik ve Yahudilik‟tir.  

Ġlk vahyin gerçekleĢtiği ve Hz. Muhammed ve ashabının Ġslam‟dan sonra 

yaklaĢık on üç yılını geçirdiği Mekke‟de Yahudi ve Hıristiyanlar mevcut olmakla 

birlikte Hz. Muhammed ve sahabenin Ehli Kitap‟la yani Yahudi ve Hıristiyanlarla 

doğrudan temasları daha çok Medine döneminde gerçekleĢmiĢtir. Yahudiler 

Yemen‟den sonra en fazla nüfuza ve yetkinliğe zamanla Medine‟nin yerli halkının 

mallarına el koymak ve onları Ģehirden çıkarmak suretiyle Medine‟de 

kavuĢmuĢlardır.
297

 Hz. Muhammed Medine‟ye hicret ettiğinde burada Yahudiler, bır 

kısmı Hanif fakat çoğunluğu putperest olan Araplar ve az sayıda Hıristiyanla 

karĢılaĢmıĢtır.
298

 

Medine‟de yaĢayan Yahudilerin sosyal hayatlarına da kısaca değineceğiz. 

Sosyal hayatla ilgili Yahudiler için bahsedilebilecek en önemli kurum Beytü‟l-

Midras‟tır. Beytü‟l-Midras, Medine Yahudilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini 

sürdürdükleri, aynı zamanda adli iĢlerini de yürüttükleri, kimi zaman da sosyal 

faaliyetler için toplandıkları kurumdur. Hz. Muhammed, bu kurumun Yahudiler 
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nezdindeki önemini bildiği için Medine‟ye hicret ettiğinde onlarla sohbet etmek ve 

Ġslam‟ı anlatmak maksadıyla zaman zaman burayı ziyaret etmiĢtir.
299

 

Hz. Muhammed, Medine‟ye hicret ettiğinde ilk olarak Ģehirde yaĢayan farklı 

din mensuplarının birlik ve beraberlik içinde yaĢamasını sağlamaya çalıĢmıĢ; 

devletleĢme süreci baĢlatmıĢtır. Örneğin Medine‟de yaĢayan ezeli düĢman olarak 

görülen Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki kavgayı bitirmiĢ; onlara din kardeĢliği 

bilincini yerleĢtirmiĢtir. Yine dayanıĢmayı ve birarada yaĢama bilinci kazandırmayı 

hedefleyen „Ensar-Muhacir kardeĢliği‟ adımını atmıĢtır.
300

 

 Hz. Muhammed‟in Medine‟ye hicret ettiğinde, yaptığı ilk icraatlardan bir 

diğeri, Yahudi ve Müslüman iliĢkilerini düzenleyen ve birlikte huzurlu yaĢamaları 

için konulan maddelerden oluĢan Medine SözleĢmesini düzenlemesi ve uygulamaya 

koymasıdır.
301

  “Medine Vesikası” veya “Medine SözleĢmesi” olarak adlandırılan bu 

anlaĢma,  Hz. Muhammed‟in Medine‟deki Arap (Evs ve Hazrec) ve Yahudi 

kabilelerinin liderleriyle toplanıp konfederal bir devlet kurma teklifi üzerine  yapılan 

bir anlaĢmadır. Buna göre her kabile kendi iç iĢlerinde özgür olmakla birlikte yabancı 

bir düĢmandan gelecek saldırı veya iki kabile arasındaki anlaĢmazlıklara müdahale 

etme hususu devlet baĢkanı tarafından yürütülecekti. Her dinin mensupları kendi 

hükümlerini koyabilecek ve Müslümanlar, Yahudiler ve müĢrikler kendi inançlarına 

göre yaĢayabilecekti.
302
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Bu anlaĢma Müslümanların özgür ve huzurlu yaĢayabilecekleri bir ortam 

sağlamanın yanısıra Yahudiler için de yeni gelen bir toplum ile yaĢanılabilecek 

ihtilafları giderme hususunda etkili bir rol oynamıĢtır. Yalnızca Müslümanların değil 

Yahudilerin de hakları güvence altına alınmıĢ; Müslümanların yanında diğer din 

mensupları da Medine toplumunun önemli birer unsuru kabul edilmiĢtir. 47 

maddeden oluĢan bu sözleĢme, bir yandan Ģehir içi güvenliği sağlarken öteki yandan 

Ģehrin dıĢarıdan maruz kalacağı herhangi bir tehlike durumunda iki topluluğun Ģehri 

birlikte savunmasını öngörmektedir. Ayrıca bu iki topluluktan herhangi biri bir 

saldırıyla karĢı karĢı kaldığında diğer topluluk diğerine sahip çıkacak ve yardım 

edecektir. ġehrin savunması ile ilgili olarak Müslümanların girdiği savaĢlara 

Yahudiler de katılacak ve savaĢ masraflarına yardım edecektir. AnlaĢmaya göre 

ibadetlerinde özgür olan, din hürriyetine sahip olan Yahudiler, bütün 

anlaĢmazlıklarda hakem olarak kabul ettikleri Hz. Muhammed‟in izni olmadan kimse 

ile ittifak kurmayacak veya savaĢmayacaklardır.
303

  

Hz. Muhammed, Medine‟ye ilk hicret ettiği dönemlerde iki toplumun 

birbirine kaynaĢabilmesi için Yahudileri memnun etme maksadıyla bir takım 

tasarruflarda bulunmuĢtur. Örneğin hicretten sonra yaklaĢık bir buçuk yıl namaz 

kılarken kıble olarak Yahudilerin de kıblesi olan Kudüs‟e, Beytü‟l-Makdis‟e 

yönelmiĢtir. Ayrıca “Ben, kardeĢim Musa'nın sünnetine uymaya daha lâyıkım.” 

diyerek AĢure Orucu'nu tutmuĢ; Yahudilerle ilgili bazı meselelerde Tevrat'a 

baĢvurmuĢtur.
304
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Hz. Muhammed sosyal münasebetlerinde muhataplarına daima nezaketli 

yaklaĢmasına rağmen zaman zaman Yahudilerin kaba davranıĢlarına maruz kalmıĢtır. 

Örneğin bazı Yahudiler Hz. Muhammed‟in bulunduğu mekana girdiklerinde selam 

vermek yerine "es-Samü aleykum: Ölüm/lanet üzerinize olsun" demiĢlerdir. Hz. 

Muhammed ise sadece "ve aleykum: Size de" Ģeklinde karĢılık vermiĢtir. Hz. AiĢe'nin 

öfkelenip, "Ölüm ve lanet size olsun" diye karĢılık vermesi üzerine, Hz. Muhammed: 

"Ey AiĢe, Ağır ol! Allah her Ģeyde merhametli davranmayı sever; 've aleyke: sana da 

olsun' demek yeterli."
305

 buyurmuĢtur.  

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Hz. Muhammed, Yahudilerin sosyal hayatında 

en sık kullandıkları kurum olan Beytü‟l-Midras‟a zaman zaman ziyaretlerde 

bulunmuĢ, onlarla sohbet etmiĢtir. Yahudi cenazeleri geçerken onlara hürmeten 

ayağa kalkmıĢ ve sahabilerin de böyle yapmalarını tavsiye etmiĢtir.
306

 Dahası hususi 

bir münasebeti bulunan ve sık sık görüĢtüğü bir Yahudi çocuğun hastalandığını 

duyduğunda onu evinde ziyaret etmiĢtir.
307

  

Yukarıda Yahudilerle sosyal münasebetler hususunda verdiğimiz örneklerden 

de anlaĢılacağı üzere Hz. Muhammed tüm hayatı boyunca gündelik iliĢkilerinde 

müĢfik ve nazik bir tutum takınmıĢtır.  Farklı inançlara mensup kimselere de 

Müslümanlara zulmetmedikleri veya Ġslam devletine ihanet etmedikleri sürece 

olumlu munasebetler kurduğunu gözlemleyebiliriz. Bir sonraki baĢlığımızda detaylı 

olarak değineceğimiz Yahudilerle savaĢ dönemleri haricinde Müslümanların ve Hz. 
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Muhammed‟in ziyaret, alıĢveriĢ, borçlanma, komĢuluk gibi ictimai münasebetler 

kurduklarını ifade edebiliriz. 

b) Siyasi, Hukuki ve Askeri Münasebetler 

Yahudilerle imzalanan Medine Vesikası sosyal hayatı düzenlediği gibi siyasi 

anlamda da Yahudilerle iliĢkilerin belkemiğini temsil etmektedir. Zira iki topluluk 

arasındaki ilk resmi belgedir. Dolayısıyla aynı zamanda ilk siyasi anlaĢmadır.  

Aslında Hz. Muhammed'in Ehl-i Kitap'la hukuki münasebetlerinin Medine 

Vesikası diye adlandırılan bu anlaĢmayla baĢladığını da ifade edebiliriz. 

Müslümanlar Medine‟ye ilk hicret ettiklerinde Medine‟de yaklaĢık beĢ bin Yahudi 

bulunmaktadır. Onlarla imzalanan bu anlaĢmayla aslında amaç sadece Yahudilerle 

değil bu Ģehirde bulunan farklı  din mensuplarının barıĢ içinde yaĢamalarına zemin 

hazırlamaktır. Bu süreçte Hz. Muhammed Yahudilere çeĢitli imtiyazlar tanımıĢ; hatta 

onların aralarındaki problemlerin çözümlerinde Tevrat'a göre hüküm vermelerine de 

izin vermiĢtir. Böylece onlarla birlikte barıĢ, huzur ve güven ortamı içerisinde 

yaĢamayı amaçlamıĢtır.
308

  

Müslümanların ve Yahudilerin birarada yaĢayabilmelerini temin eden ve bu iki 

kavmin münasebetlerine siyasi, hukuki ve dini düzenlemeler getiren ve aynı zamanda 

                                                           
308
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yeryüzünde yazıya geçirilmiĢ ve bize kadar ulaĢmıĢ ilk devlet kanunu olarak kabul 

edilen
309

  bu anlaĢmanın bazı maddeleri ise özetle Ģu Ģekildedir:  

- Yahudiler ve Müslümanlar tek bir toplumdur. 

-Üzerinde ihtilafa düĢülen bir meselede Allah‟a ve Hz. Muhammed‟e 

danıĢılacaktır. 

-Medine‟ye saldıranlara karĢı Müslümanlar ve Yahudiler yardımlaĢacaklardır. 

-SavaĢa katılan bu iki grup da masraflara ortak olacaktır. 

-Yahudiler ve Müslümanlar dinlerinde serbest olacaklardır. 

-Yahudilere sığınanlar Yahudiler gibi kabul edilecektir. 

-Yahudilerden Müslümanlara tabi olanlar da yardım ve himayeye hak 

kazanacaklardır. 

-KureyĢliler ve onlara yardım eden kimseler himaye edilmeyeceklerdir. 

- Her bir zümre kendilerine ait olan bölgeden sorumludurlar.
310

  

Özet olarak verdiğimiz bu bir kaç maddeden de anlaĢılacağı üzere Yahudiler ve 

Müslümanlar arasındaki bu anlaĢma iki tarafın da haklarını güvence altına almanın 

yanısıra bu iki din mensuplarının birlikte uyum içinde yaĢamalarının; Ģehri birlikte 

sahiplenip korumalarının bir teminatıdır.  
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Bahsi geçen vesika aynı zamanda Hz. Muhammed‟in izlediği siyaset gereği 

Medine‟de büyük bir nüfuza sahip olan Yahudilerin kayıt altına alınmasını 

sağlamıĢtır. Hz. Muhammed bu belge ile onların hareket kabiliyetlerini sınırlamıĢ ve 

Yahudilerin Ģehirdeki siyasi, kültürel ve ekonomik hakimiyetlerini kırmak için 

birtakım tedbirler koymuĢtur. Bu amaçla Medine‟de Yahudi pazarına alternatif bir 

pazar kurmuĢtur.
311

 Ayrıca anlaĢma metninde Yahudi kabilelerin hiçbiri açık bir 

Ģekilde bağımsız birimler olarak nitelendirilmemiĢ, „falanca kabileyle ittifak yapmıĢ 

Yahudiler‟ veya „Ģu Arap kabilesine mensup Yahudiler‟ Ģeklinde yer almıĢtır. 

Yahudilerin anlaĢmaya bir bütün halinde değil, bağlı oldukları kabilelerle ayrı ayrı 

ele alınması ilerleyen süreçte onların birlikte hareket etmelerine engel olmuĢtur.
312

 

Yahudiler bu sözleĢmede kabul ettikleri yükümlülükleri çoğu zaman yok 

saymıĢlar ve birlikte yaĢamayı mümkün kılan bazı kuralları ihlal etmiĢlerdir. Hz. 

Muhammed‟i dini ve siyasi anlamda güç duruma düĢürmek için çeĢitli yollara 

baĢvurmuĢlardır. Kimi zaman Hz. Muhammed‟in düĢmanları olan KureyĢlilerle 

iĢbirliği yapmak suretiyle, kimi zaman  da dini sorularla Hz. Muhammed‟i sıkıĢtırıp 

zor durumda bırakmaya çalıĢmak ve insanlar üzerindeki otoritesini sarsmaya yönelik 

çabalarda bulunmak suretiyle anlaĢmaya aykırı davranmıĢlardır. Bu davranıĢlar 

neticesinde de Yahudiler ve Müslümanlar arasında bir takım askeri mücadeleler 

meydana gelmiĢtir.  

Hz. Muhammed‟in ilk askeri mücadeleleri Mekke‟de müĢrik Araplarla yaĢanan 

Bedir, Uhud ve Hendek savaĢlarıdır. Yahudilerle ise ilk askeri mücadeleler Ka‟b b. 

                                                           
311
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EĢref‟in öldürülmesiyle baĢlamıĢtır. Yahudilerin Medine‟den sürülmelerine kadar 

varan olayaların ilk tetikleyicisi bu olaydır. Ka‟b b. EĢref, Bedir‟de öldürülen 

müĢrikler için ağlayarak Ģiirler yazan, kitleleri Müslümanlar üzerine tahrik eden ve 

Ģehri Hz. Muhammed‟e karĢı ayaklandırmaya teĢvik edici Ģiirler yazan bir Yahudi 

hahamı ve Ģairiydi.
313

 Siyasi tahriklere engel olmak maksadıyla Müslümanların onu 

öldürmesi ile bir takım siyasi ve askeri mücadeleler baĢlamıĢtır. 

Medine‟den ilk Kaynukaoğulları Yahudi kabilesi sürülmüĢtür. Bedir SavaĢı‟ndan 

galip olarak Medine‟ye dönen Hz. Muhammed, Yahudilere Kaynuka çarĢısında 

seslenmiĢ; onlardan KureyĢ‟in baĢına gelen azaptan Yüce Allah‟a sığınarak 

Müslüman olmalarını, kendisinin onların kitabında da yazılı olan Nebi olduğunu 

kabul etmelerini istemiĢtir. Hz. Muhammed‟in bu çağrısına Yahudilerin cevabı ise, 

onları, savaĢmayı bilmeyen bu yüzden Hz. Muhammed‟e yenilen kendi kavmiyle 

karıĢtırmaması, iki tarafın savaĢması durumunda kendilerinin muhakkak kazanacağı 

Ģeklinde olmuĢtur. Bu gerginliği artıran esas olay ise bir kaç gün sonra meydana 

gelmiĢtir. Ensar‟dan Rabia isminde bir kadın, Yahudilerin çarĢısında bir kuyumcu 

dükkanında otururken dükkandaki Yahudilerden biri elbisesini iğne ile sırtına 

bağlamıĢ; kadın ayağa kalkınca bir kısım avret yerleri açılmıĢtır. Orada bulunan bir 

Müslüman da bu adamı öldürmüĢtür. Bunun üzerine çarĢıdaki diğer Yahudiler de 

Müslüman adamı öldürmüĢ ve böylece Medine AnlaĢması bozulmuĢtur.
314

 

AnlaĢmanın bozulması üzerine Hz. Muhammed Yahudilerin üzerine yürümüĢ 

ve onları kalelerinde 15 gün boyunca Ģiddetli bir muhasara ile sıkıĢtırmıĢtır. 

                                                           
313

 Ġbn HiĢam, III, 54-60; Dermenghem, 234, 246; Özkuyumcu, 450. 

314
 Ġbn HiĢam, III, 51; Watt, Ġslam Peygamberi, Watt, Hz. Muhammed Medine‟de, 248; 172-173; 

Ağarı, 138; Özkuyumcu, 454; ArslantaĢ, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, 186-190. 



 

101 
 

Muhasara esnasında Hz. Muhammed, Yahudilerin konuĢma isteklerini geri çevirip 

ancak onun hükmü üzere kalelerinden çıkabileceklerini haber etmiĢtir. Hz. 

Muhammed kendi hükmü ile kalelerinden çıkan Yahudilerin bütün değerli eĢyalarını 

bırakmaları koĢuluyla sürgün edilmelerine karar vermiĢtir. Çok sayıda silah, 

kuyumculuk aleti ve eĢyasını bırakan Kaynuka Yahudileri Medine‟den sürüldükten 

sonra ġam yakınlarındaki Ezriat bölgesine yerleĢmiĢlerdir.
315

  

Bu olaydan sonra Medine‟deki diğer Yahudiler Hz. Muhammed ile ittifak 

yapıp ona asla saldırmayacaklarına söz vermiĢlerdir. Ancak onların bu sözü de Uhud 

SavaĢı‟na kadar sürmüĢtür.
316

 Hz. Muhammed, Kaynukaoğullarıyla yaĢanan bu 

olaylardan sonra Yahudi katiplerini çalıĢtırmayı bırakıp Yahudilerle yazıĢmaları 

yapabilmesi için Zeyd b. Sabit‟ten Ġbranice öğrenmesini istemiĢtir.
317

 Ayrıca bu 

olaydan sonra Bakara Suresi 144. ayet indirilmiĢ ve Yahudilerle aynı kıbleye yönelen 

Müslümanların kıblesi değiĢerek Kabe olmuĢtur.
318

 

Kaynukaoğulları Yahudilerinden sonra ikinci askeri münasebetler 

Nadiroğulları Yahudi kabilesiyle yaĢanmıĢtır. Hz. Muhammed, Amr bin Ümeyye ed-

Damrî‟nin yanlıĢlıkla öldürdüğü iki kiĢinin diyetini birlikte ödemelerini teklif etmek 

üzere Nadiroğulları kabilesine gitmiĢtir. Çünkü Medine SözleĢmesi‟nde 

Müslümanların müttefiki durumunda olan Yahudilerin de diyet ödemede kendilerine 

iĢtirak etmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Nadiroğulları bu teklifi reddetmekle kalmayıp Hz. 

Muhammed‟e, üstüne taĢ yuvarlamak suretiyle suikast giriĢiminde bulunmuĢlardır. 

Bunun üzerine Hz. Muhammed onlara on gün içinde Ģehri terketmeleri için haber 
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göndermiĢ; onların bunu reddetmesi üzerine de Müslümanlarla birlikte 

Nadiroğulları‟nı kuĢatma altına almıĢtır. Neticede ümitlerini kesip silahlarını 

bırakmak koĢuluyla yanlarına alabildikleri kadar eĢyayı alıp Ģehri terketmiĢlerdir.
319

 

ġehirden ayrılan bu Yahudi kabilesinin çoğu Hayber‟e yerleĢmiĢ; bir kısmı da 

Eriha‟ya veya Suriye‟nin güneyine yerleĢmiĢtir.
320

 

Nadiroğullarından kalan taĢınamaz mallar ve silahlara el konulmuĢtur. Hz. 

Muhammed, bu ganimetin büyük kısmını Ensar‟ın da rızasını alarak Muhacirler 

arasında pay etmiĢ, Muhacirleri Medine‟li Müslümanlara yük olmaktan kurtarmıĢtır. 

Ensar‟ın Muhacirlere yaptığı bu fedakarlık, Kur‟an-ı Kerim‟de de 

bahsedilmektedir.
321

 Fakat Nadiroğulları‟nın Medine‟den sürgün edilmeleri onların 

Müslümanlarla iliĢkilerinin sonu olmamıĢtır. Nitekim Hayber‟e yerleĢen Yahudiler, 

oradan da Medine‟ye karĢı entrikalarına birazdan anlatacağımız Hayber‟in fethine 

kadar devam etmiĢlerdir.
322

  

Nadiroğullarının da Ģehirden sürgün edilmesiyle Medine‟de Kurayza 

Yahudileri kalmıĢtır. Bu Yahudi grubu da yine Hz. Muhammed‟le anlaĢma yapmıĢ 

ve devlet içinde birliği temin etmeye yönelik bir kısım sözler vermiĢtir. Ancak 

Hendek SavaĢı esnasında yani Mekkeli müĢrikler Medine‟yi muhasara altına 
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aldığında Kurayzaoğulları anlaĢmayı bozmuĢ ve Hz. Muhammed‟in düĢmanlarıyla 

gizli görüĢmeler yapmaya baĢlamıĢlardır. Bununla da kalmayıp anlaĢma metnini 

yırtarak Hz. Muhammed‟le olan anlaĢmayı feshettiklerini ilan etmiĢlerdir.
323

 Bu 

haberi alan Hz. Muhammed durumun doğruluk derecesini araĢtırmak üzere Evs 

kabilesinin lideri Sa‟d b. Muaz‟ı Kurayzaoğulları‟na göndermiĢtir.
324

  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, Hz. Muhammed‟in kendisine 

ulaĢan haberlere doğruluğu ispat edilene kadar itibar etmemesidir. Bizzat yetkili 

heyet vasıtası ile Kurayzaoğulları‟nın anlaĢmayı bozduğunu teyid ettikten sonra
325

 

Medine muhasarası kalkar kalmaz Hz. Muhammed orduyla birlikte Kurayzaoğulları 

kalesini muhasara altına almıĢtır. Yirmi beĢ gün süren kuĢatma neticesinde 

Kurayzaoğulları Yahudileri de arkada büyük miktar ganimet bırakarak Ģehri 

terketmiĢlerdir. Kurayzaoğulları‟nın sürgün edilmesinden sonra Medine‟de önemli 

bir Yahudi grubu kalmamıĢtır.
326

 Kalan Yahudiler de Müslümanlara karĢı siyasi ve 

askeri eylemlerden vazgeçip ticaretle meĢgul olmuĢlardır. Hz. Muhammed de buna 

karĢılık onlarla sosyal ve ticari münasebetlerini devam ettirmiĢ ve onlara gayet 

olumlu yaklaĢmıĢtır. KarĢılıklı hediyeleĢmeler gerçekleĢmiĢtir. Örneğin Hz. 

Muhammed‟in, Beni Ureyd Yahudilerine önemli miktarda hububat verdiğine dair bir 

fermanı kayıtlardadır. 
327

 

Yahudilerle mücadelede son olarak Hayber‟in fethine kısaca değineceğiz. 

Ġslam‟ın zuhuru sırasında Hayber‟de Yahudilerin yaĢadığı malumdur. Daha önce 
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zikrettiğimiz anlaĢmalarını bozmaları sebebiyle Medine‟den sürgün edilen 

Nadiroğulları ve  Kaynukaoğulları Yahudileri de Hayber‟e yerleĢtiğinde bölgedeki 

Yahudi nüfuzu önemli ölçüde artmıĢ; Yahudiler hem Medine‟de kaybettikleri 

toprakları geri almak hem de Hz. Muhammed‟den intikam almak için çeĢitli planlar 

yapmıĢ ve bu uğurda Mekke müĢrikleri ile anlaĢmaya yoluna giderek Ebu Süfyan‟a 

Hz. Muhammed‟i ortadan kaldırma konusunda onunla birlikte olduklarını 

söylemiĢlerdir.
328

 Yahudilerin bu ihanetini duyan Hz. Muhammed ise bir ordu ile 

Hayber‟e sefere çıkarak önce onları Ġslam‟a davet etmiĢ; olumsuz tepkiler alması 

üzerine de kaleyi kuĢatmıĢtır. Ġki hafta süren muhasara neticesinde Hayber‟in 

Müslümanlar tarafından fethinden sonra Yahudilerin topraklarını iĢlemeye devam 

etmelerine fakat ürünün yarısını arazilerin sahibi olan Müslümanlara vermelerine 

karar verilmiĢtir.
329

 

Ġslam ordusunun Hayber‟in fethinden dönüĢü sırasında Hicaz bölgesinde 

küçük bir kasaba olan Fedek‟te yaĢayan Yahudiler, Hz. Muhammed‟e elçi gönderip 

Hayber‟dekilerle yaptığı gibi kendileriyle de sulh anlaĢması yapmasını teklif 

etmiĢlerdir. Hz. Muhammed önce onları Ġslam‟a davet etmiĢ; onlar daveti geri 

çevirdiğinde de kendileriyle benzer bir anlaĢma yapmıĢtır.
330

 Fedek Yahudileri 

dıĢında Vadi‟l-Kurâ ve Teyma Yahudileriyle de cizye karĢılığında can ve mal 

güvenliklerini teminat altına alan benzer barıĢ anlaĢmaları imzalamıĢlardır.
331

 

                                                           
328

 Ġbn HiĢam, III, 342; Hamidullah, Ġslam Peygamberi, I, 381; Hamidullah, Hz. Peygamber‟in 

SavaĢları, 168; ArslantaĢ, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, 234-246. 

329
 Ġbn HiĢam, III, 371; Hamidullah, Hz. Peygamber‟in SavaĢları, 169; Watt, Hz. Muhammed 

Medine‟de, 257. 

330
 Ġbn HiĢam, III, 352. 

331
 Ġbn HiĢam, III, 353; Hamidullah, Ġslam Peygamberi, I, 398; Abidin Sönmez, Rasulullah‟ın 

Diplomatik Münasebetleri ve BarıĢ AndlaĢmaları, 157-161. 



 

105 
 

Hz. Muhammed‟in Yahudilerle askeri münasebetleri genel hatlarıyla bu 

Ģekildedir. Münasebetlerin güzel bir Ģekilde devam etmesinin öncelikli olduğunu 

belirten ayetler
332

 Hz. Muhammed‟in Ehl-i Kitap‟la münasebetlerine hakim olan 

temel saik olmuĢtur. Bu iki ayette de açıkça ifade edilen husus, Ehl-i Kitap‟tan 

Müslümanlara saldırmayan, barıĢ içinde yaĢamayı seçen ve Müslümanların dini ve 

hukuki hürriyetlerine riayet eden kimselerle, Müslümanların barıĢ içinde yaĢamaları 

ve olumlu münasebetler kurmaları gerektiğidir. Hz. Muhammed‟in de tutumu daima 

bu ayetlere göre ĢekillenmiĢ, dostane münasebetlerin yanında ayette belirtilen 

„zulmedenler‟ sınıfıyla da gerektiğinde askeri ve siyasi mücadele yoluna gidilmiĢtir. 

c) Dini Münasebetler 

KiĢilerin doğduğu andan itibaren kazandığı en temel haklardan biri din ve 

inanma özgürlüğüdür. Ġslam dini de konuyla ilgili indirilen pek çok ayetle, insanların 

bu tabii hakkını muhafaza etmiĢ ve bu hususta bireylere baskı ve zorlama 

yapılmamasını öngörmüĢtür.
333

 Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu konuda da 

Kur‟an‟ı temel kaynak kabul eden Hz. Muhammed‟in inançlara ve bu inançların 

inanırlarına karĢı muamele tarzı Kur‟an‟ın bakıĢ açısıyla özdeĢ olmuĢtur. Nitekim 

Hz. Muhammed tebliğ vazifesini yerine getirirken „...sana ancak (Allah'ın emirlerini) 

tebliğ etmek düĢer. Hesap yalnız bize aittir.‟
334

, „...(ey Peygamber,) onlara öğüt ver; 
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senin görevin yalnız öğüt vermektir.‟
335

 „...Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle 

çağır ve onlarla en güzel Ģekilde mücadele et.‟
336

 gibi ayetleri esas almıĢtır. 

Hz. Muhammed Yahudilerle dini münasebetlerine baĢlarken onlara indirilen 

kitaba, onların ilahına ve peygamberlerine inandığını, Yüce Allah‟ın Hz. Ġbrahim‟e, 

Hz. Musa‟ya ve diğer peygamberlere vahyettiğini kendisine de vahyettiğini ifade 

ederek baĢlamıĢtır.
337

 Vahiy gelmeyen hususlarda Yahudilerin tarzını seçip 

müĢriklere zıt davranması, Muharrem ayında Yahudilerin tuttuğu aĢura orucunu 

tutması, Müslümanlara Yahudilerin kestikleri etleri yiyebilme ve iffetli Yahudi 

kadınlarıyla evlenebilme iznini verilmesi, Kur‟an‟ın ve Hz. Muhammed‟in Ehl-i 

Kitap‟a karĢı onlardan gelen aksi bir durum söz konusu olmadıkça ılımlı yaklaĢımını 

gözler önüne sermektedir. Hz. Muhammed onları Ġslam‟a davet ederken Kur‟an-ı 

Kerim‟den Beni Ġsrail kıssalarını anlatarak Tevrat‟ta da kendisinin haber verildiğini,  

Tevrat‟a inananların kendisine de inanması gerektiğini hatırlatarak davet etmiĢtir.
338

 

Ayrıca Hz. Muhammed Yahudilerle dini hususlarda münasebette bulunurken „De ki: 

“Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah‟a ibadet 

edelim. O‟na hiçbir Ģeyi ortak koĢmayalım. Allah‟ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh 

edinmesin.‟
339

 ayetini esas almıĢtır.  

Hz. Muhammed‟in Medine‟ye hicret edip Yahudilerle münasebetlerinin 

baĢladığı ilk zamanlarda  hakkında ilahi bir emir gelmeyen durumlarda Yahudilerin 

tabi olduğu bazı dini esasları tatbik ettiğini belirtmiĢtik. Örneğin artık Müslümanların 
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kıblesinin Kabe olması gerektiğini belirten Bakara suresi 144. ayet nazil olana dek 

Hz. Muhammed kıble olarak Yahudilerin de kıblesi olan Beytü‟l-Makdis‟e 

yönelmiĢtir. Onların dini hususları tartıĢtıkları meclislerine girmiĢ; onlarla sohbet 

etmiĢ, Müslüman ve Yahudi ayrımı gözetmeksizin selam vermiĢtir. 

Hz. Muhammed‟in Medine‟ye yerleĢtiğinde Yahudilerin ibadet ve eğitim 

faaliyetlerini gerçekleĢtirdiği Beytü‟l-Midras adlı mekana herhangi bir müdahalede 

bulunmaması, hatta zaman zaman oraya gitmesi din hususunda Yahudilere tanınan 

hürriyetin bir göstergesidir. Ayrıca Hayber'in fethinde ele geçirilen Tevrat 

nüshalarının Yahudilere iade edilmesi din ve ibadetle ilgili konularda diğer din 

mensuplarına gösterilen özgür yaklaĢımın ve mukaddeslere gösterilen saygının delili 

sayılabilir. Nitekim "Sizin dininiz size, Benim dinim banadır."
340 

"Onların Allah'tan 

baĢka yalvardıklarına hakaret etmeyin."
341

 "De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen 

inansın, dileyen inkar etsin."
 342

"Dinde zorlama yoktur." 
343

 gibi ayetlerle Hz. 

Muhammed‟in ve Müslümanların diğer din mensuplarına ve inançlarına saygılı 

olmalarını salık vermektedir.  Hz. Muhammed‟in savaĢa giden komutanlarına 

özellikle kadınları, yaĢlıları ve kiliselerde ibadet edenleri öldürmeyi yasaklaması da
 

bu durumu destekleyen örneklerden biridir.
344

 

Dini münasebetlerinde ve tebliğ vazifesinde saygılı tutumunu sürdüren Hz. 

Muhammed, onları zorlamaksızın birtakım eleĢtirilerde de bulunmuĢtur. Yahudileri 

Ġslam‟a davet ederken onlardaki bir takım inanç hatalarını bildirerek düzeltmelerini 
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istemiĢtir. Onların Üzeyir‟in Allah‟ın oğlu
345

 olduğunu iddia etmeleri ve Allah‟a 

ibadet etmeleri gerekirken hahamlarını rab edinmelerini
346

 eleĢtirmiĢtir. Ehl-i 

Kitap'ın peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmelerinin, Hz. 

Süleyman‟a atfedilen büyü ve sihir yapma
347

 gibi peygamberlere yakıĢmayan 

inançlarının yanlıĢlığını ortaya koymuĢtur. Kitaplarının tahrif edildiğini
348

 söyleyip 

inanç alanındaki yanlıĢlarını onlara anlatmıĢtır. Fakat Hz. Muhammed, yukarıda da 

pek çok örnekle ifade ettiğimiz gibi onları hiçbir zaman Müslüman olmaları için 

zorlamamıĢtır. Nitekim daha önce de belirttiğimiz gibi Medine SözleĢmesi‟nde 

onların dinlerinde serbest olduklarını belirten madde ile din hürriyetleri güvence 

altına alınmıĢtır. 2. ve 25. maddesinde Yahudilerle Müslümanlar vatandaĢlık 

temelinde tek bir toplum kabul edilmiĢ; herkesin dininin kendine olduğu 

belirtilmiĢtir. Hz. Muhammed valilerine gönderdiği mektuplarında kendi dinlerinde 

kalmak isteyen Yahudilerin isteklerinin reddedilmemesi, onlara baskı yapılmaması 

ve hiç kimseye dinini terketmesi için eziyet edilmemesi talimatlarını vermiĢtir. Muaz 

b. Cebel'i Yemen'e vali olarak görevlendirirken, Ehl-i Kitap bir topluma gideceğini 

vurgulayarak mazlumun bedduasından sakınmasını ve adil olmasını emretmiĢtir.
349

 

Ancak Hz. Muhammed‟in bu müsamahakar tutumuna karĢı Yahudiler diğer 

konularda olduğu gibi dini konularda da olumsuz davranıĢlara ve sözlere 

yeltenmiĢlerdir. Hz. Muhammed‟in insanlar üzerindeki tesirini zayıflatmak için onu 

çeĢitli gaybi sorularla zor duruma düĢürmeye çalıĢmıĢlardır. Örneğin kıyametin ne 
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zaman kopacağı
350

, Allah‟ı kimin yarattığı, Allah‟ın Ģekilsel özellikleri
351

, ruhun 

mahiyeti gibi birtakım sorular sormuĢlardır.
352

 Bununla da yetinmeyip Hz. Üzeyir‟in 

Allah‟ın oğlu olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Hz. 

Muhammed ve Müslümanlara „essâmu aleyküm/Allah‟ın laneti üzerinize olsun‟ 

diyerek selam vermiĢler, Hz. Muhammed ise sadece „ve aleyküm/sizin de‟ diyerek 

cevap vermiĢ, ashabından da aynı Ģekilde karĢılık vermelerini istemiĢtir.
353

 

Yahudilerin Hz. Muhammed‟e karĢı çıkmalarındaki temel sebep o dönemde 

Yahudi din adamlarının cemaat üzerindeki tartıĢmasız otoritesidir. Hz. Muhammed 

kendisine on Yahudi din adamının inanması durumunda bütün Yahudilerin ona 

uyacağını, ancak kendisine en Ģiddetli tepkinin bizzat din adamlarından geldiğini 

ifade etmiĢtir.
354

 Ayrıca Yahudi din adamlarının Hz. Muhammed‟in geleceği 

konusundaki Tevrat ayetlerini gizlemeleri Kur‟an-ı Kerim tarafından tenkit 

edilmiĢtir.
355

 Ayrıca Yahudilerin tarih boyunca sürdüregedikleri seçilmiĢlik inancı, 

kendilerini Hz. Muhammed‟den ve Müslümanlardan üstün görmelerine yol 

açmıĢtır.
356

 

 Bunların dıĢında Yahudilerin Hz. Muhammed‟i öldürmek için çeĢitli 

giriĢimlerde bulunmaları, Kur‟an‟la alay ederek gündüz inanıp gece inkar etmeyi 
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birbirlerine tavsiye etmeleri
357

 ve „Allah'ın eli bağlı/cömert değil‟
358

 Ģeklinde 

Müslümanların inançlarıyla alay etmeleri ve Müslümanlara karĢı bir çok kez 

müĢriklerle iĢbirliği yapmak ve Müslümanlara saldırmak suretiyle anlaĢmayı 

bozmaları, "Eğer anlaĢma yaptıktan sonra anlaĢmayı bozarlar ve dininize dil 

uzatırlarsa, o küfür önderleriyle savaĢın."
359

 ayetinin inmesine ve Müslümanların da 

anlaĢmayı bozmasına ve onlarla savaĢmasına sebep olmuĢtur.
360

 

 Bu baĢlık ve önceki baĢlıklar altında örneklendirdiğimiz Hz. Muhammed-

Yahudi münasebetlerini kısaca özetleyecek olursak gerek Kur‟an gerekse Hz. 

Muhammed, Yahudilere karĢı baskıcı olmayan ve dini haklarını koruyan bir tutum 

sergilemiĢtir. Hz. Muhammed, onların haklarını garanti altına alan çeĢitli anlaĢmalar 

düzenlemiĢtir. Ancak onlar sözlerine sadık kalmamıĢ ve bir çok kez anlaĢmalara 

aykırı davranıĢlarda bulunmuĢlardır. Bu sebeple Hz. Muhammed ve Müslümanlar 

özellikle Medine döneminde hem siyasi hem dini açıdan Yahudilerle mücadele 

etmek durumunda kalmıĢlardır. Yahudilerin bu olumsuz tutumları nedeniyle de Hz. 

Muhammed onlara karĢı mesafe koymuĢtur diyebiliriz. Yahudilere nazaran 

Hıristiyanlarla daha olumlu iliĢkiler kurulduğunu gözlemleyebiliriz. Nitekim Hz. 

Muhammed, Yahudilerle münasebetini tamamen kestikten sonra bile Hıristiyanlarla 

iyi iliĢkilerine devam etmiĢtir. Özellikle Bizanslı Rumlar, HabeĢliler ve Mısırlı 

Hıristiyanlarla olumlu münasebetler kurmuĢtur.
361
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II. Hıristiyanlarla Münasebetler 

Hıristiyanlık, Hz. Ġsa ile birlikte Miladi I. yüzyılın baĢında Filistin bölgesinde 

ortaya çıkmıĢtır. BaĢlangıçta Yahudiliği ihya etme Ģeklinde ortaya çıkan 

Hıristiyanlık, zamanla Yahudilikten uzaklaĢarak yeni evrensel bir din haline 

gelmiĢtir.
362

 

Hz. Ġsa ve havarileri baĢlangıçta sadece Yahudilere tebliğde bulunmuĢ, aynı 

mabet ve kutsal mekanları kullanmıĢ ve ibadetlerini onlarla aynı tarzda uygulamaya 

devam etmiĢlerdir. Bu nedenle ilk Hıristiyanların bu faaliyetleri Romalılar ve 

Yahudiler tarafından yeni bir din gibi değil, bir Yahudi mezhebi gibi algılanmıĢtır.
363

 

Hatta bu yüzden ilk Hıristiyanlar için „Hıristiyan‟ kelimesi kullanılmamıĢ; Hz. 

Ġsa‟nın doğduğu yere nispetle „Galileliler‟ ve „Nasıralılar‟ kelimeleri kullanılmıĢtır. 

Yunanca „Mesih‟ anlamına gelen „Hristos‟ kelimesinden türeyen „Hıristiyan‟ 

kelimesi ise ilk defa M.S. 40‟larda Antakya‟da kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
364

  

Hıristiyanların bulundukları Filistin bölgesinden diğer bölgelere dağılmaları ve 

Arap yarımadasına gelmeleri çeĢitli olaylar ve karĢılaĢtıkları baskılar neticesinde 

gerçekleĢmiĢtir. Ġncillere göre Hz. Ġsa çarmıh hadisesinden önce öğretilerini yalnızca 

Yahudilere yöneltmiĢtir. Fakat çarmıh olayından üç gün sonra dirilip kırk gün 

havarileriyle birlikte yaĢadıktan sonra Tanrının yanına yükselmeden önce 
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havarilerinden dünyanın her tarafına dağılıp „Müjde‟yi tüm insanlara yaymalarını ve 

onları „Baba, Oğul, Kutsal Ruh‟ adına vaftiz etmelerini istemiĢtir.
365

 

Hz. Ġsa‟dan sonra ilk Hıristiyanlar bir takım zorluklarla karĢılaĢmıĢ; ilk Hıristiyan 

Ģehidi Ġstefan‟ın öldürülmesiyle de bir kısım Hıristiyanlar önce Yahudiye ve 

Samiriye‟ye sonra Kıbrıs, Finike, Antakya gibi bölgelere dağılmıĢlardır.
366

 Geride 

kalan Hıristiyanlar ise bir yandan zulüm ve baskılara maruz kalırken bir yandan 

Roma Ġmparatorluğu içinde yayılmaya devam etmiĢlerdir. Roma yönetimi 

Hıristiyanları kendi taptıklarına tapmadıkları için ateist olarak görmüĢ ve çeĢitli 

eziyetlere maruz bırakmıĢtır. Örneğin 64 yılında meydana gelen Roma yangınında 

Ġmparator Neron Hıristiyanları sorumlu tutmuĢ ve onlara zulmetmiĢtir.
367

 Daha sonra 

tahta geçen Ġmparator Konstantin‟in 313‟te yayınladığı Milan Fermanı‟yla 

Hıristiyanlık serbestlik kazanmıĢ; Ġmparator I. Theodosios‟un Hıristiyanlığı Roma 

Ġmparatorluğu‟nun resmi dini olarak tanımasıyla da Hıristiyanlar rahata 

kavuĢmuĢtur.
368

 

Hıristiyanların Arap yarımadasına yerleĢmeleri ve bu bölgede yayılmaları ise 

değiĢik zamanlarda ve çeĢitli Ģekillerde gerçekleĢmiĢtir. Yarımadanın çevresindeki 

Hıristiyanlığı kabul etmiĢ devletlerin bu bölgede dini ve siyasi faaliyetleri 

neticesinde Hıristiyanlık yarımadada yayılma imkanı bulmuĢtur. Sasani 

Ġmparatorluğu ve onlardan daha etkili bir Ģekilde HabeĢistan kanalıyla faaliyet 
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gösteren Roma Ġmparatorluğu‟nun çabaları neticesinde Hıristiyanlık, özellikle 

Yemen ve Necran bölgesinde IV. yüzyıldan itibaren yayılmaya baĢlamıĢtır.
369

 

Müslüman-Hıristiyan iliĢkileri genel olarak Ġslam‟ın zuhuruyla baĢlamıĢtır. Ġslam 

geldiğinde Hıristiyanlık altıncı yüzyılını tamamlamıĢ; yoğun olarak Roma, Mısır ve 

HabeĢistan‟da yayılmıĢtır. Müslümanlarla ilk defa Mekke‟de karĢılaĢan Mekke 

Hıristiyanları, sayıları az olmakla birlikte çeĢitli el sanatlarıyla geçimini sağlayan 

Bizanslılar ve HabeĢlilerden oluĢmaktadır. Benu Gassan ve Benu Lahm yarımadada 

yaĢayan Hıristiyan Arap kabilelerdir. Ayrıca Benu Tağlib, Benu Bekr, Benu Tayy, 

Benu Temim ve Benu Kudaa kabilelerinde de Hıristiyanlar bulunmaktadır
370

 

Genel olarak Hz. Muhammed bilhassa sosyal münasebetlerde müĢrikler ve 

Yahudilere nazaran Hıristiyanları tercih etmiĢtir. Bu münasebetleri de baĢlıklar 

halinde inceleyeceğiz. 

a) Sosyal ve Ekonomik Münasebetler 

Daha önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi Ġslam öncesi dönemlerde Araplar 

sosyal, siyasi ve ticari hayatı yoğun bir Ģekilde yaĢamıĢlardır. Özellikle canlı bir 

ticari hayata sahip olan Araplar bu vesileyle pek çok milletle ve farklı din mensubu 

insanlarla görüĢme ve çeĢitli iliĢkiler kurma fırsatı yakalamıĢlardır. Hristiyanlar da 

Arapların karĢılıklı münasebette bulunduğu gruplardan biridir. 

O dönemde Arap yarımadası ve çevredeki Roma, HabeĢistan gibi çeĢitli 

Hıristiyan devletlerinden gelip Mekke‟deki Ukaz ve Mecenne gibi büyük çaplı 
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panayırları ziyaret eden ve ticaret yapan Hıristiyanlar, Araplarla çeĢitli yönlerden bağ 

kurmuĢlardır. Sözü geçen bu ülke yöneticileriyle Mekkeliler arasında siyasi ve ticari 

münasebetler olmuĢtur. Örneğin Hz. Muhammed‟in atası Kusay‟ın Mekke 

yönetimini kazanmasında Roma Ġmparatoru II. Theodosius yardım etmiĢtir. Daha 

sonra Abdulmuttalip‟in babası HaĢim döneminde Ġmparator I. Leo ile yapılan ticaret 

anlaĢmasıyla iliĢkiler daha da güçlenmiĢtir.
371

 

Hz. Muhammed‟in Hıristiyanlarla ilk karĢılaĢması peygamberlik öncesi ticaret 

kervanlarıyla yaptığı yolculuklarla olmuĢtur. Örneğin henüz on iki yaĢındayken 

katıldığı bu yolculuklardan birisinde, dini kitaplara vakıf olduğu için Hıristiyanlar 

tarafından büyük bir alim olarak tanınan Hıristiyan din adamı Bahira
372

 ile 

karĢılaĢmasında farklı bir olay gerçekleĢmiĢtir. Rahip Bahira Muhammed‟in ileride 

önemli bir Ģahsiyet olacağını tahmin etmiĢ ve amcası Ebu Talib‟i onu koruması 

hususunda uyarmıĢtır.
373

 Yine kaynaklarda Ġslam öncesi Hz. Muhammed‟in 

Mekke‟de demircilikle uğraĢan, kendi dillerinde yazılan bir takım kitapları okuyan 

bir kaç Hıristiyan Rumlarla görüĢtüğüne dair bilgiler mevcuttur.
374
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Bunun dıĢında Hz. Muhammed‟in Mekke döneminde karĢılaĢıp münasebette 

bulunduğu Hristiyanlar bir kaç kiĢiden ibarettir. Ġbn HiĢam, Varaka bin Nevfel, Zeyd 

bin Amr bin Nufeyl, Ubeydullah bin CahĢ ve Osman bin Huveyris adındaki 

Hıristiyanlardan söz etmektedir.
375

 Fakat kaynaklarda Hristiyan olarak daha çok eĢi 

Hz. Hatice‟nin amcasının oğlu olarak geçen Varaka bin Nevfel‟le olan münasebeti 

üzerinde durulmaktadır.
376

 

Hz. Muhammed‟in ve Müslümanların Hıristiyanlarla sosyal münasebetleri 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi Mekke döneminde oldukça azdır. Medine‟ye hicret 

olayı gerçekleĢtikten sonra Hz. Muhammed‟in Yahudi ve Hıristiyanlarla çoğunluğu 

Ġslam‟a davet Ģeklinde olan siyasi ve dini münasebetleri yoğunluk kazanmıĢtır. Daha 

önce de ifade ettiğimiz gibi Hz. Muhammed Medine‟de ilk olarak sosyal yaĢamı 

düzene koymak ve Müslümanların ve gayri müslimlerin haklarını teminat altına 

almak maksadıyla çeĢitli adımlar atmıĢtır. Evs ve Hazrec kabilelerini barıĢtırması, 

Ensar-Muhacir arasında kardeĢlik anlaĢmasını uygulamaya koyması ve Medine 

SözleĢmesi‟ni imzalaması bu adımların en önemli örnekleridir. Hz. Muhammed, 

sosyal, siyasi ve dini hayatı düzenleyen bu adımları atıp Ġslam Devleti‟ni 

güçlendirdikten sonra da Ġslam‟ı daha geniĢ coğrafyaya yaymak, devleti daha da 

güçlendirip birlik ve beraberliği pekiĢtirmek maksadıyla baĢta Arap yarımadasında 

yaĢayan farklı kabilelerin liderlerine, yarımadadaki diğer din mensuplarının 

liderlerine ve çevre ülkelerdeki Hıristiyan liderlere Ġslam‟a davet mektupları 

göndermiĢtir. Bu mektuplar daha ziyade siyasi ve dini iliĢkileri kapsadığı için sonraki 
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baĢlıklarımızda incelemeyi uygun gördüğümüzü belirterek Ģimdilik bu kadarıyla 

iktifa ediyoruz. 

b) Siyasi, Hukuki ve Askeri Münasebetler 

Arapların Ġslamiyetten ve Hz. Muhammed‟den önce de Hıristiyanlarla ticari, 

siyasi ve ekonomik münaseberletinin mevcut olduğunu ifade etmiĢtik. Hatta Hz. 

Muhammed‟in dedesi Abdulmuttalip‟in HabeĢistan NecaĢisi ile arasında ticari 

iliĢkilerin ötesinde derin münasebetleri vardır.
377

 Ġleride detraflıca ele alacağımız 

üzere Ġslam‟ın ilk çıktığı zamanlarda Hıristiyan HabeĢlilerden bir heyetin Hz. 

Muhammed‟e gelmesi, Mekke‟de yaĢama imkanı kalmayan Müslümanların ilk 

olarak HabeĢistan‟a hicret etmeleri gibi örnekler Hıristiyan-Müslüman iliĢkilerinin 

Hz. Muhammed dönemindeki önemini göstermektedir.  

Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki ilk siyasi münasebet HabeĢistan‟a hicret 

olarak ifade edilebilir. Hz. Muhammed hicret için HabeĢistan‟ı seçtiğinde 

Müslümanlara Ģöyle söylemiĢtir: „Orada öyle bir hükümdar var ki, yanında kimseye 

zulmedilmez. Onun ülkesi doğruluklar ülkesidir, orada Allah size, bugünkü 

durumunuzdan uzaklaĢmanız için bir çare, bir yol gösterecektir.‟ 
378

 Hz. 

Muhammed‟in bu cümlesi Hristiyan bir yöneticiye bakıĢ açısını açıkça ortaya 

koymaktadır. Ayrıca oraya giden Müslümanlardan, kendileri herhangi bir saldırıya 

maruz kalmadıkça onlara hiç bir Ģekilde sert davranmamalarını ve saldırmamalarını 
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tavsiye etmiĢtir. Hatta Hz. Muhammed, ilerleyen yıllarda NecaĢi‟nin ölümüne çok 

üzülmüĢ, arkasından gıyabi cenaze namazı kılmıĢtır.
379

  

HabeĢistan‟a hicret eden müslümanları NecaĢi son derece iyi karĢılamıĢtır. Ne 

var ki müĢrik Araplar, hicret eden Müslümanları orada da rahat bırakmamıĢ ve takip 

etmiĢlerdir. HabeĢistan‟daki Müslümanları geri getirmek için NecaĢi Ashame‟den 

onları geri iade etmesini istemiĢlerdir.
380

 NecaĢi de Müslümanları KureyĢlilerle 

birlikte sarayında toplamıĢ ve onlara inançları ve Hıristiyanlık için önemli olan Hz. 

Ġsa ve Hz. Meryem ile ilgili sorular yöneltmiĢtir.
381

 Müslümanların lideri Cafer bin 

Ebi Talib de NecaĢi‟nin sorularına Kur‟an‟dan ayetlerle cevap vermiĢ, Meryem 

Suresi‟ni okumuĢtur. NecaĢi Meryem Suresi‟ndeki Hz. Ġsa ve Hz. Meryem ile ilgili 

anlatılarla Ġncil‟dekilerin benzediği ifade etmiĢ; ĢaĢkınlığını belirtmiĢtir.
382

 

Toplantıdaki bu olumlu havadan rahatsız olan KureyĢliler ertesi gün NecaĢi‟ye 

tekrar giderek Müslümanların Hıristiyanlardan çok farklı düĢündüğünü söylemiĢtir. 

Bunun üzerine NecaĢi tekrar Müslümanların lideri Cafer‟e Hz. Ġsa hakkında sorular 

sormuĢ; Cafer de: „Biz Hz. Ġsa hakkında peygamberimizin getirdikleri dıĢında hiçbir 

söz söylemeyiz. Bizim inancımıza göre Hz. Ġsa Allah‟ın rasulü ve son derece iffetli ve 

namuslu olan Meryem‟e ilka ettiği ruhu ve kelimesinden ibarettir.‟ Bu cümle üzerine 

Ashame Cafer‟in söylediklerini aynen tasdik ettiğini söylemiĢ; KureyĢli elçileri geri 

çevirmiĢtir. Bu olaydan sonra da kendi ülkesine yerleĢen bu bir grup Müslümanı 
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rahat ettirmeye çalıĢmıĢtır. Müslümanlar baskı altında kalmadan ibadet edebilme 

özgürlüğüne kavuĢmuĢlardır.
383

 

Müslümanların Hıristiyanlarla HabeĢistan hicreti olayıyla gerçekleĢen bu 

münasebetlerinden bir müddet sonra Hz. Muhammed‟in Medine‟ye hicreti vuku 

bulmuĢtur. Hicretle birlikte de Ehl-i Kitap‟la münasebetler daha yoğun Ģekliyle 

yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Medine‟ye hicret eden Hz. Muhammed, Müslümanları bir 

devlet Ģeklinde teĢkilatlandırdıktan ve aynı Ģehirde birlikte uyumlu yaĢamayı 

hedefleyen adımlarını attıktan sonra yukarıda bahsettiğimiz davet mektuplarını 

göndermeye baĢlamıĢtır. Bu bağlamda müĢriklerle imzaladığı Hudeybiye 

AntlaĢması‟ndan sonra faaliyetlerini artırmıĢ ve Ġslam‟ın yayılması için Arap 

yarımadasında ve çevre memleketlerde yaĢayan farklı gruplara çeĢitli davet 

mektupları göndermiĢtir. Öncelikle Ġslam‟a daveti amaçlayan bu mektuplar aynı 

zamanda birer siyasi vesikadır. Nitekim Ġbn Abbas‟tan rivayetle Hz. Muhammed 

davet mektubu göndermeden kimseyle savaĢmamıĢtır.
384

 Onun bu tutumunun baĢlıca 

kaynağı her davranıĢında olduğu gibi Kur‟an-ı Kerim‟in hükmüdür. Zira Kur‟an da 

Ġslam daveti kendilerine ulaĢmamıĢ olanlarla -davet etmeden- savaĢmayı haram 

kılmıĢtır. 
385

 

Bu nedenle Hz. Muhammed, Medine‟ye yerleĢtikten ve gerekli icraatları 

yaptıktan sonra birliği daha da güçlendirmek maksadıyla Bizans‟a, Yemen‟e, 

HabeĢistan‟a, Irak‟a, Suriye‟ye, Mısır ve Filistin‟e kadar çevredeki bütün ülkelere 

davet mektupları göndermiĢtir. Bu bağlamda Hz. Muhammed, Bizans Kayseri 
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Hirakl‟e, Ġran Kisrası Perriz‟e, HabeĢistan Kralı NecaĢi‟ye, Mısır‟daki Mukavkıs‟a, 

Kisra‟nın Bahreyn Valisi Münzir b. Savi‟ye, Irak‟ta Semave Kralı Nufase b. 

Ferve‟ye, Ceyfar ve Abd adındaki Umman krallarına ve benzerlerine çeĢitli 

mektuplar göndermiĢtir.
386

 Mekke döneminde Akabe Biatları dıĢında örneği 

bulunmayan Hz. Muhammed‟in bu dıĢ siyasetinin geliĢmesi bilindiği üzere 

Medine‟ye hicretiyle baĢlamıĢ, Mekkeli müĢriklerle imzaladığı Hudeybiye 

AnlaĢması‟yla da doruk noktasına ulaĢmıĢtır.
387

  

Söz konusu mektupların genel olarak içeriğinden ve üslubundan kısaca 

bahsedelim. Bu mektupları tümüyle dine davet mektubu olarak değerlendirmek 

doğru değildir. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi bu mektuplar dini olduğu kadar 

siyasi, iktisadi ve ictimai birer vesikadır. Mektupların konularını ise kısaca Ġslam‟a 

davet, yeni antlaĢmalar veya varolan antlaĢmaların yenilenmesi, memur tayinleri ve 

vazifelerin tesbiti, vazifelerin ifası sırasında uyulması gereken davranıĢ kuralları, 

araziler ve bu arazilerden elde edilen gelirler, eman ve tavsiyeler Ģeklinde 

özetleyebiliriz.
388

 

Mezkur mektuplardaki üsluba gelince Hz. Muhammed, „Rabbinin yoluna 

hikmetle ve güzel öğütle da‟vet et; onlarla tartıĢmanı en güzel bir Ģekilde sürdür‟
389

 

ayetinin gereğini mümkün olduğunca her davetinde uygulamıĢtır. Ayrıca o, her 

topluluğa onların mizacına uygun hitapta bulunmaya çalıĢmıĢtır. Kaba ve haĢin 

mizaca sahip olan toplumlara daha sert hitapta bulunurken, kültür seviyesi yüksek, 

daha medeni sayılabilecek toplumlara ise daha yumuĢak Ģekilde hitap etmiĢtir. Arap 
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kabilelerine gönderdiği mektuplarda da lehçeye dikkat etmiĢtir. Bütün Arap 

kabilelerinin lehçesini fasih olarak konuĢabilen Hz. Muhammed, mektuplarında da 

kabilelerin kendi lügati ve lehçesine uygun bir dil kullanmaya özen göstermiĢtir.
390

 

Ayrıca lisan meselesine ayrı bir önem veren Hz. Muhammed‟in mektupları 

gönderdiği elçiler de gittikleri ülkenin dilini iyi konuĢabilmektedir.
391

 Nitekim onun 

Farsça, Rumca, Kıbtice ve HabeĢçe konuĢabilen tercümanlarının olduğu 

bilinmektedir. Bunun dıĢında Acemce, Rumca, HabeĢçe bilen Zeyd b. Sabit‟ten 

Yahudilerin çeĢitli ihanetlerinden sonra kendisine Yahudilerle yazıĢmalarında 

katiplik etmesi için Ġbranice öğrenmesini istemiĢtir.
392

 

Siyasi birer vesika kabul edilen bu mektuplara muhatapların verdikleri tepkiler 

ise birbirinden farklıdır. Bazıları mektuba karĢı olumsuz tavır takınıp mektubu yırtıp 

atmıĢ; bazıları ihtiyatla karĢılayıp gönderilen mektubu muhafaza etmiĢ; bir kısmı da 

mektupların kendilerini davet ettiği Ġslam‟ı kabul etmiĢlerdir. Örneğin Kisra Hz. 

Muhammed‟in kendisine gönderdiği mektubu okuduktan sonra yırtarken
393

, Kayser 

mektubu dürüp hürmetle kaldırmıĢtır. HabeĢ kralı NecaĢi de elçi kendisine Hz. 

Muhammed‟den gelen mektubu uzatınca tahtından inerek diz çökmüĢ ve mektubu bu 

Ģekilde saygıyla kabul etmiĢtir. Yine Hirakl, Mukavkıs ve Hevze de kendilerine 

gönderilen mektuba ve elçiye iyi muamelelerde bulunmuĢlar; elçiyi muhtelif 

hediyelerle uğurlamıĢlardır.
394
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Hz. Muhammed öncelikle Ġslam‟a davet ettiği söz konusu mektuplarında, 

muhataplarının Ġslam‟ı kabul etmemeleri halinde Hıristiyanların ve diğer din 

mensuplarının sosyal, ekonomik ve dini Ģartlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 

cizye vermelerini istemiĢtir. Cizye vermeyi de kabul etmemeleri halinde 

savaĢılacağını bildirmiĢtir. Örneğin Necran‟dan gelen Hıristiyan heyeti de Hz. 

Muhammed‟le görüĢmüĢ ve anlaĢma yapmıĢlardır. Hz. Muhammed onlara ve din 

adamlarına bazı teminat mektupları vermiĢtir. Bu anlaĢma ve teminatlar ile 

Hıristiyanlar belli miktar vergi ödeyerek her türlü dini ve sosyal haklara sahip 

olmuĢlardır. Aynı Ģekilde Bahreyn halkıyla da cizye anlaĢması yapılmıĢ; bu anlaĢma 

karĢılığında da Bahreyn halkı her türlü hak ve hürriyete sahip olmuĢtur.
395

 Hz. 

Muhammed aynı Ģekilde Irak çevresinde yaĢayan Tağlib Hıristiyanlarıyla da yüz 

yüze görüĢüp anlaĢma yapmıĢtır.
396

  

Bu yüz yüze görüĢmelerin yanısıra Hz. Muhammed yine çeĢitli mektuplar 

göndermek suretiyle askeri ve diplomatik münasebetlerine dolaylı Ģekilde devam 

etmiĢtir.  

Hz. Muhammed‟in Hıristiyan gruplarla yapmıĢ olduğu bu barıĢ anlaĢmalarının 

yanısıra Hıristiyanlarla bazı askeri mücadeleler de yaĢanmıĢtır. Bahsettiğimiz 

mektuplara verilen bazı olumsuz tepkiler, bir takım askeri mücadelelere yol açmıĢtır. 

Bu bağlamda Hz. Muhammed döneminde askeri anlamda Hıristiyanlarla ilk 

mücadele hicri 8. yılda meydana gelen Mute SavaĢı‟dır. SavaĢa Hz. Muhammed‟in 

Busra hükümdarına gönderdiği elçinin Gassani Arapların lideri ġurahbil b. Amr 
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tarafından öldürülmesi hadisesi yol açmıĢtır. Bu geliĢme üzerine Müslümanların 

ordusu ile Bizanslılar, Gassaniler ve müĢrik Araplardan oluĢan iki ordunun 

karĢılaĢması, Müslümanların yenilgisi ile sonuçlanmıĢ, Müslümanlar üçüncü 

komutan olan Halid b. Velid komutasında Medine‟ye geri dönmek zorunda 

kalmıĢlardır.
397

 

Mute SavaĢı‟ndan sonra Hıristiyanlarla askeri anlamdaki ikinci mücadele giriĢimi 

hicri 9.yıldaki Tebük Seferi‟dir. Rumların bazı Arap kabilelerin de desteğini alarak 

Müslümanlara karĢı savaĢmak üzere toplandıklarını haber alan Hz. Muhammed, 

hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkmıĢ ve Medine‟ye 700 km kadar uzaklıktaki 

Tebük‟te Müslümanlar karargah kurmuĢtur. 20 gün kadar beklemelerine rağmen 

herhangi bir ordu ile karĢılaĢmayan Hz. Muhammed, Tebük halkı, Eyle ve diğer 

bölgelerden gelen çeĢitli heyetlerle cizye vermeleri koĢuluyla barıĢ anlaĢmaları 

yapmıĢ ve herhangi bir çatıĢmaya girmeden Medine‟ye geri dönmüĢtür.
398

 

Hz. Muhammed‟in Hıristiyanlarla siyasi ve askeri münasebetleri bir kaç askeri 

mücadele dıĢında daha ziyade mektuplarla Ġslam‟a davet ve anlaĢma yapma Ģeklinde 

gerçekleĢmiĢtir. Ġslam‟a davet mektuplarının dini mahiyetlerine de değineceğimiz 

için sonraki baĢlığımızda tekrar bu konuya inceleyeceğiz. 

c) Dini Münasebetler 

Hz. Muhammed, diğer din mensuplarıyla münasebetlerinde olduğu gibi 

Hıristiyanlarla münasebetlerinde de temel kriter olarak Kur‟an-ı Kerim‟in emir ve 

tavsiyelerini almıĢtır. Bu bağlamda o, Hıristiyanlarla genel iliĢkilerini olumlu Ģekilde 
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devam ettirirken dini meselelerde Kur‟an‟ın eleĢtirilerini dikkate almıĢ ve zaman 

zaman Hıristiyanlarla bu konularda münazaralarda bulunmuĢtur. Kur‟an‟ın 

Hıristiyanların yanlıĢ inançlarına yönelik eleĢtirilerini onlara iletmiĢ, onlardan bu 

inançları düzeltmelerini istemiĢ; fakat aynı zamanda Kur‟an‟ın onlarla ilgili 

övgülerinden de bahsetmiĢ ve genel olarak Hıristiyanları müĢriklerden üstün tutmuĢ, 

onları Müslümanlara daha yakın görmüĢtür. 

Dini anlamda baktığımızda Medine dönemi hedefler aynı olmasına rağmen 

Mekke döneminden farklı tebliğ yöntemlerini kapsamaktadır. Zira Mekke döneminde 

müĢriklerin baskılarını bertaraf etme ve yaĢamaya devam etme çabalarından dolayı 

tebliğ faaliyetleri dar kapsamlı gerçekleĢmiĢtir. Medine dönemi ise Müslümanların 

nispeten daha güvenli bir hayata ve güce kavuĢmaları nedeniyle tebliğ faaliyetlerinin 

çerçevesi geniĢlemiĢ ve buna bağlı olarak da davet metodu da kısmen değiĢmiĢtir.
399

 

 Dönemsel olarak Mekke ve Medine dönemindeki dini münasebetler farklılık  

arzetmekle birlikte netice itibariyle Hz. Muhammed‟in peygamberlik geldikten sonra 

diğer din mensuplarıyla iliĢkisi, daha ziyade onları Ġslam‟a davet etme ve tebliğ 

Ģeklinde olmuĢtur diyebiliriz. Bu bağlamda Hz. Muhammed, Ġslam‟dan sonra Mekke 

ve çevresinde yaĢayan Hıristiyanları Ġslam‟a davet etmiĢ; kendisini ziyarete gelen 

çeĢitli heyetlerle görüĢmelerde bulunmuĢtur. Hıristiyanlardan da yaklaĢık yirmi 

kiĢilik bir heyet Hz. Muhammed‟e gelmiĢ, Ġslam hakkında birtakım sorular sormuĢ 

ve bu görüĢmeler neticesinde Müslüman olarak dönmüĢlerdir.
400

  

Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarıyla münasebetinde Kur‟an‟ı kriter olarak 

alması, onun Ehl-i Kitap‟la, Ehl-i Kitap‟tan da Hıristiyanlarla olumlu ve dostane 
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iliĢkiler kurmasının sebebidir. Pek çok örneğini gösterebileceğimiz bu tutumuna 

Sasanilerle yapılan savaĢta Hıristiyan Romalıların kaybetmesine onun ve 

Müslümanların üzülmelerini, müĢriklerin Hıristiyanların yenilmesine kendileri galip 

gelmiĢcesine sevinmeleri
401

 ve bunun üzerine Kur‟an‟ın pek yakında Hıristiyanların 

galip geleceğini müjdelemesini
402

 güzel bir örnek olarak verebiliriz. 

Kur‟an‟daki baĢta Medeni ayetler olmak üzere bir çok ayette Hıristiyanlardan söz 

edilmesi, Hz. Muhammed‟in yaĢadığı dönemde Medine‟de Hıristiyanların mevcut 

olduğunu göstermektedir. Bu ayetlerden Hıristiyanların Medine‟de sosyal ve 

ekonomik açıdan fazla etkin olmadığı ve Yahudiler gibi sorun çıkarmadıkları için 

olumsuz sıfatlarla anılmadıkları görülmektedir.
403

 Nitekim Medeni bazı ayetlerde 

Hıristiyanlardan Ģefkatli ve merhametli oldukları, büyüklük taslamadıkları, iman 

edenlere sevgi bakımından yakın kimseler oldukları ve düĢmanlıkta aĢırılığa 

gitmedikleri ifade edilmektedir.
404

 

Hz. Muhammed‟in Hıristiyanlarla dini münasebetleri hususunda da yine Hz. 

Muhammed‟in gönderdiği Ġslam‟a davet mektupları büyük önem arzetmektedir. 

Onun davet mektubu gönderip yüz yüze görüĢtüğü dini gruplardan en önemlisi 

Necran Hıristiyanlarıdır. Necran Hıristiyanları bu davete herhangi bir cevap vermek 
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yerine Hz. Muhammed‟le yüz yüze görüĢmek üzere 60 kiĢilik bir heyetle Medine‟ye 

gelmiĢlerdir.
405

  

Hz. Muhammed‟in Necran Hıristiyanlarına gönderdiği bu mektubun metnini 

burada vermenin örneklik teĢkil etmesi bakımından yararlı olduğu kanaatindeyiz. 

Söz konusu metin Ģu Ģekildedir: 

“Muhammed Rasululah‟tan, Necran piskoposlarına, Ġbrahim, Ġshâk ve Yakub‟un 

Tanrı‟sı adıyla... 

Sizi kullara tapmak yerine Allah‟a, tapmaya çağırıyorum. Kullara sığınmak 

yerine, Allah‟a sığınmaya çağırıyorum. KarĢı gelirseniz, cizye vardır. (Cizyeyi) kabul 

etmezseniz, size savaĢ açarım. Esenlik dilerim.”
406

 

Hz. Muhammed‟den bu mektubu alan Necranlı Hıristiyan heyet, Medine‟ye 

gelerek Hz. Muhammed‟le yüz yüze görüĢmüĢ; Hz. Muhammed‟in Ġslam‟a daveti 

üzerine „Biz senden önce Müslüman olduk‟ Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Hz. 

Muhammed de onların Hz. Ġsa hakkında Allah‟ın oğlu Ģeklindeki inançlarını 

hatırlatarak dinlerinin Ġslam olmadığını söylemiĢtir. Bunun üzerine onlar Hz. Ġsa ile 

ilgili sorular yöneltmiĢ; Hz. Muhammed‟in cevabı üzerine ondan ölüyü diriltme, 

doğuĢtan kör bir kimseyi iyileĢtirme gibi Hz. Ġsa‟nın mucizelerinin benzerini 

getirmesini istemiĢlerdir. Hz. Muhammed de „Bugün size söyleyeceğim bir Ģey 

yoktur. Allah‟ın Ġsa hakkında buyuracağı Ģeyi size haber verinceye kadar burada 

bekleyin.‟ demiĢ, onlar da oradan ayrılmıĢlardır. Pek çok ayeti Hıristiyanlarla ilgili 
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olan Ali Ġmran Suresi‟nin yaklaĢık seksen ayeti Necranlı Hıristiyanlar Medine‟de 

iken nazil olmuĢtur.
407

 Hz. Muhammed, Hıristiyanların sorularına cevabı bu ayetlerle 

vermiĢ; onlar da ısrarına devam etmiĢtir. Bunun üzerine Ali Ġmran suresinin 61. 

ayetinin
408

 emriyle Hz. Muhammed, bu Hıristiyan grubu mübahaleye
409

 davet 

etmiĢtir. Hıristiyanlar bu teklifi kabul etmeyip onun kendileri hakkında bir hüküm 

vermesini istemiĢlerdir.
410

 

Necran‟dan gelen bu Hıristiyan heyetiyle bir anlaĢma yapılmıĢtır. Yapılan 

anlaĢmaya göre Necranlılar Müslümanlara senede iki defa belirli bir miktar cizye 

ödeyeceklerdir. Bunun karĢılığında ise her türlü hakları teminat altına alınacaktır. 

Din adamlarına tam bir serbestlik tanınmıĢ, memleketlerine herhangi bir ordunun 

girmeyeceğinin, can ve mal güvenlikleri hususunda Ġslam devletinin garantisi altında 

olacaklarının ve bu anlaĢmaya uydukları müddetçe de bu anlaĢmanın hükümlerinin 

geçerli olacağının teminatı verilmiĢtir.
411

  

Necran Hıristiyanlarıyla yaĢanan mübahale olayı konumuz açısından mühimdir. 

Zira yirmi üç yıl boyunca tebliğ görevini yerine getiren Hz. Muhammed‟in baĢka hiç 

bir grupla bu Ģekilde münasebeti söz konusu olmamıĢtır. Öyle ki Kur‟an-ı Kerim‟in 
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Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar hakkındaki görüĢü, bu heyetle görüĢmelerin neticesinde 

nazil olan Ali Ġmran suresinin yaklaĢık seksen ayetinde yer almıĢ bulunmaktadır. Hz. 

Muhammed‟in peygamberlik hayatında böyle bir olayın baĢka bir örneği yoktur. 

Mübahele,  Hz. Muhammed‟in Allah‟ın emriyle Hristiyanların Hz. Ġsa‟ya uluhiyet 

isnatlarına kesin ve açık bir tavırla karĢı koyması sebebiyle ehemmiyetini muhafaza 

eden bir konudur. 
412

 

Necran‟dan gelen bu Hıristiyan heyetle ilgili küçük bir detayı da Hz. 

Muhammed‟in diğer din mensuplarına yaklaĢım tarzını vermesi açısından 

aktaracağız. Necran Hıristiyanları Hz. Muhammed ile görüĢmek üzere Medine‟ye 

geldikleri vakit kendi dinlerine göre ayin yapmak istemiĢler, Hz. Muhammed de o 

sırada içinde bulundukları Medine Camii‟nde Hıristiyanların ayinlerini yapmalarına 

müsaade etmiĢtir.
413

 

Netice itibariyle Hz. Muhammed‟in diğer din mensuplarıyla olduğu gibi 

Hıristiyanlarla da dini, siyasi veya sosyal münasebetleri öncelikle olumlu yönde 

olmuĢtur diyebiliriz. Az sayıda örneğini verebileceğimiz askeri mücadeleler dıĢında 

Hz. Muhammed, Hıristiyanlarla aynı coğrafyada yaĢarken uyumlu bir ortam 

oluĢturma amacıyla çeĢitli barıĢ anlaĢmaları imzalamıĢtır. Bu anlaĢmalarda da onlara 

öncelikle can ve mal güvenliği teminatı vermiĢ, ikinci olarak da dini anlamda 

özgürlük temin etmeye çalıĢmıĢtır. Dinleri hususunda Hristiyanları herhangi bir baskı 

veya zorlamaya maruz bırakmamıĢ; çeĢitli örneklerle de ifade ettiğimiz gibi baĢta 
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baskı altındaki Müslümanlar olmak üzere tüm din mensupları için din ve vicdan 

hürriyetini sağlamaya çalıĢmıĢtır. 
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SONUÇ 

Ġslam‟ın zuhur ettiği coğrafya olan Arap yarımadası, pek çok kültüre ve farklı din 

mensuplarına ev sahipliği yapmıĢtır. Büyük çoğunluğunun müĢriklerin oluĢturması 

sebebiyle Hz. Muhammed‟in Mekke‟de ilk olarak münasebette bulunduğu ilk grup 

putperestler olmuĢtur.  

Müslümanlar, Mekkeli müĢriklerin yoğun fiziksel ve sosyal baskılarıyla, 

Mekke‟den Medine‟ye hicret etmeleriyle baĢlayan süreçte Hz. Muhammed‟in onları 

Ġslam‟a davet Ģekli ve gayri müslimler ile sosyal iliĢkileri Kur‟an-ı Kerim‟in 

ifadesiyle yumuĢak, açık sözlü, affedici, güzel öğütle ve muhatabını incitmeyecek 

Ģekilde olmuĢtur. Hz. Muhammed‟in bu tavrı diğer müslümanları da etkilemiĢ ve 

müĢrikler savaĢmayı tercih etmediği sürece müslümanlar hiç bir Ģekilde herhangi bir 

saldırıda bulunmamıĢlardır. Hatta önceleri kendilerine zulmetmiĢ olan müĢrik 

akrabalarına karĢı -Mekke‟nin fethinden sonra- intikam hırsına kapılmamıĢ; olumlu 

münasebetlerine devam etmiĢlerdir. Gerek Hz. Muhammed‟in gerekse diğer 

müslümanların müĢriklerle münasebetlerinde takındığı bu tavrın arkasında 

Kur‟an‟ın, muhataplarının barıĢa yanaĢmaları halinde müslümanların da barıĢa 

yanaĢmalarını öngören emir ve tavsiyeleri yer almıĢtır.  

Çoğunluğu müĢriklerle mücadele Ģeklinde geçen Mekke döneminde Hz. 

Muhammed ve müslümanlar ticaret gibi çeĢitli vesilelerle Yahudi ve Hıristiyanlarla  

münasebetlerde bulunmuĢlarsa da bu iki grupla daha ziyade Medine döneminde 

görüĢmüĢ ve birarada yaĢamıĢlar ve bu dönemde bir takım siyasi ve diplomatik 

iliĢkiler kurmuĢlardır. 
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Medine‟ye hicret ettiklerinde, çoğunluğu Yahudi ve putperest olmak üzere Hanif 

ve Müslüman Araplardan ve az sayıda Hıristiyandan müteĢekkil bir toplumla 

karĢılaĢan Hz. Muhammed ve Müslümanlar, öncelikle bu gruplarla birarada 

yaĢamayı mümkün kılacak olan ve karĢılıklı hakları koruma altına alan Medine 

SözleĢmesini yürürlüğe koymuĢlardır. 

Medine‟de yeni bir düzen oluĢturma sürecinde Hz. Muhammed‟in en fazla 

Yahudilerle münasebetleri göze çarpmaktadır. Müslümanlar Medine‟de bir yandan 

Mekkeli müĢriklerle askeri mücadelelerine devam ederken bir yandan da Ģehirdeki 

en güçlü Yahudi kabileleri olan Kurayzaoğulları, Kaynukaoğulları ve 

Nadiroğulları‟nın kendilerine çıkardıkları zorluklarla mücadele etmiĢlerdir. Bu 

bağlamda, yapılan karĢılıklı sözleĢmelere sadık kalmayan Yahudilerin Medine‟den 

sürülmeleri yoluna gidilmiĢ, siyasi hakimiyet ve toplumsal düzen bu Ģekilde temein 

edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Hz. Muhammed‟in Medine döneminde çeĢitli münasebetler kurduğu diğer bir 

grup da Hristiyanlardır. Medine sözleĢmesi ile Ģehirde düzeni temin eden Hz. 

Muhammed, Arap yarımadasında ve çevresinde yaĢayan topluluklara Ġslam‟a davet 

mektupları göndermiĢtir. Hıristiyanlarla münasebetler konusunda en dikkat çeken 

husus Hz. Muhammed‟in HabeĢistan NecaĢisine karĢı olan ılımlı tavrıdır. 

HabeĢistan‟a hicret edecek olan Müslümanlara NecaĢi hakkında „Orada öyle bir 

hükümdar var ki, yanında kimseye zulmedilmez. Onun ülkesi doğruluklar ülkesidir, 

orada Allah size, bugünkü durumunuzdan uzaklaĢmanız için bir çare, bir yol 

gösterecektir.‟ demesi Hıristiyan bir yöneticiye bakıĢ açısını açıkça ortaya 

koymaktadır.  
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Bu açıdan bakıldığında Hz. Muhammed‟in diğer din mensupları içerisinde en 

olumlu yaklaĢtığı grubun Hıristiyanlar olduğunu söylemek mümkündür. Hz. 

Muhammed‟in bu yaklaĢımının arkasında Kuran‟ın müĢriklere karĢı Ehl-i Kitap‟ı, 

Ehl-i Kitap içinde de Hıristiyanları tercih eden tavrının belirleyici olduğu 

anlaĢılmaktadır. Zira tezimizin ilgili bölümlerinde de ifade ettiğimiz gibi bilhassa 

sosyal münasebetler hususunda Kur‟an-ı Kerim, Hıristiyanların sevgi bakımından 

müslümanlara daha yakın olduğunu belirtmiĢ; onları Ģefkat ve merhamet sahibi 

kimseler olarak nitelendirmiĢtir. Yine Kur‟an‟da bazı Hıristiyanlar Allah‟a ve ahiret 

gününe inandıkları ve faydalı iĢler yaptıkları için övülmüĢ; bazıları da imanlarındaki 

kararalılık nedeniyle örnek olarak gösterilmiĢtir.  

 Öte yandan Kuran‟ın Yahudi ve Hıristiyanlara çeĢitli eleĢtirileri de vardır. 

Kur‟an Hıristiyanları Hz. Ġsa‟yı tanrının oğlu olarak benimsemeleri ve onun 

insanların günahları nedeniyle çarmıhta öldüğünü iddia etmeleri sebebiyle 

eleĢtirirken; Yahudileri peygamberlerine zulmetmeleri, bazılarını öldürmeleri, 

nimetlere nankörlük etmeleri ve azgınlıkları sebebiyle eleĢtirmiĢtir. Bu gibi 

nedenlerle iki ayette Müslümanlardan Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmemeleri de 

istenmiĢtir. Ancak bu ayetler, tüm münasebetleri içermeyip kamu yönetimi ile ilgili 

iliĢkilerle sınırlı olduğu Ģeklinde yorumlanmıĢ; Ġslam toplumunun menfaatlerini 

korumaya yönelik yasaklamalar olarak görülmüĢtür. Nitekim bu ayetlerden sonra her 

türlü bireysel ve toplumsal münasebet sona erdirilmiĢ değildir.  

 Yaptığımız bu bu çalıĢma bize göstermiĢtir ki Hz. Muhammed, tüm insanlarla 

olan münasebetlerinde Kur‟an‟ı kendine rehber edinmiĢ biri olarak çevresindekilere 

ve münasebette bulunduğu diğer din ve milletlerden insanlara karĢı yumuĢak bir 

üslup, merhametli ve affedici bir tutum sergilemiĢtir. Hayatının tüm aĢamalarındaki 
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örneklere baktığımızda kendisine düĢmanlık edenlere karĢı bile bu tutumunu 

koruduğu ve oldukça sabırlı davrandığı görülmektedir. Muhataplarına farklı 

görüĢlerde ve inançlarda olsalar bile değer verdiğini hissettirici ve gerektiğinde 

affedici tavır sergilemesi, tarihi seyir içinde tüm Müslümanlara örnek olmuĢtur. 

Hiçbir zaman öncelikli hedefinin savaĢ olmaması, düĢmanlarına onlar haddi aĢıncaya 

kadar sabırlı davranması, Müslümanların güçlendiği zamanlarda dahi hiçbir gruba 

Ġslam‟a davet etmeksizin ya da anlaĢma teklif etmeksizin saldırmaması, diğer din 

mensubu kimselerle birarada uyumlu yaĢama kurallarını ve onların haklarını güvence 

altına alan adımlar atması, devlet baĢkanı olduktan sonra da onlara karĢı zorlayıcı 

politika izlemeyip onlara dinlerini özgürce yaĢayabilecekleri bir ortam sunması, 

isyan edip devlete ve Müslümanlara zarar vermedikleri sürece olumlu 

münasebetlerini sürdürmesi günümüzde de örnek alınması gereken özelliklerdir. 

Bununla birlikte Ġslam‟ın inanç ilkelerinin ve Müslümanların hukukunun ihlal 

edildiği durumlar söz konusu olduğunda, ilkelerinden ve duruĢundan asla taviz 

vermeyen ve bu uğurda gerekirse savaĢmayı göze alan bir karaktere sahip olduğunu 

da belirtmek gerekir. Hz. Muhammed‟i yalnızca Ġslam dininin ve Müslümanların 

önderi olarak görmeyip, farklı din mensuplarına karĢı davranıĢ ve tutumlarının 

objektif bir bakıĢla değerlendirilmesi ve bugünün problemlerine çözüm olacak 

evrensel ilkelerin  tespitine acil ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.  

 

 

 

 



 

133 
 

ÖZET 

BaĢelma, Öznur, Hz. Muhammed‟in Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetleri, 

Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, 142. 

Hz. Muhammed, yaĢadığı dönem ve coğrafya itibariyle pek çok farklı kültürle ve 

farklı din mensubu kimselerle birlikte yaĢamıĢtır. Arap yarımadası o dönemde farklı 

kültürlere ev sahipliği yapmıĢtır. Ġslam‟ın geldiği 7.yüzyılın baĢlarında yarımadada, 

çoğunluğu putperest Araplardan oluĢan, Yahudi, Hıristiyan, Hanif, Sabii ve 

Mecusilerin de var olduğu bir toplum bulunmaktadır.  

Hz. Muhammed, yaĢadığı coğrafyada, siyasi birliği olmayan bu toplumda birlikte 

uyumlu yaĢamayı sağlayacak bir düzen kurmak için çeĢitli adımlar atmıĢtır. Aynı 

zamanda bu topluluklarla birlikte yaĢamanın gereği olarak çeĢitli sosyal, kültürel, 

ekonomik, siyasi ve dini münasebetlerde bulunmuĢtur. Ġslam‟ın ilk muhatapları olan 

müĢriklerle münasebetleri çoğunlukla müslümanların, müĢriklerin baskısından 

kurtulma ve din hürrriyeti kazanma çabalarından müteĢekkildir. Ehl-i Kitap adı 

verilen Yahudi ve Hristiyanlarla ise daha ziyade Medine döneminde karĢılaĢan Hz. 

Muhammed, bazı zamanlar onlardan gelen bir takım olumsuzluklar yaĢamakla 

birlikte çeĢitli anlaĢmalar yapmak suretiyle münasebetlerini sürdürmüĢtür. 

Hz. Muhammed‟in farklı din mensuplarıyla münasebetlerinde temel referansı, 

Kur‟an‟ın ortaya koyduğu prensipler olmuĢtur. Kur‟an-ı Kerim‟in bu konudaki temel 

yaklaĢımı ise, Hz. Muhammed‟in güzel öğütle onları davet etmesi, onlara yumuĢak, 

uyarıcı, müjdeleyici ve affedici yaklaĢması ve onlar barıĢa yanaĢtığı takdirde 

müslümanların da onlara barıĢla mukabele etmesi Ģeklindedir. 
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ABSTRACT 

Baselma, Oznur, The Prophet Mohammad's Relations With The Atherends of 

Other Religions in Wiev Point of The Historians of Religions. Master's thesis. 

Advisor: Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroglu, 142. 

Prophet Mohammad lived together with many other members of different 

cultures and religion. Arab Peninsula hosted different cultures in that period. There 

was a society including Jews, Christians, God seekers, Magians and mostly pagan 

Arabs on the peninsula in the early 7th. century. 

Prophet Mohammad took steps to provide a system in which people lived in 

harmony on that geographical land that didn't have political unity. At the same time, 

he had social, cultural, economical, political and religious relations with these 

societies as a necessity of living together. Muslim's relations with polytheists mainly 

based on their struggle for their freedom of belief and getting free from pressure of 

polytheists. Meeting with the people of book (Christians and Jews) especially in 

Madina (Yasrib), Mohammad continued relations by numerous aggreements despite 

some negations. 

The main reference of prophet Mohammad's relation with people who 

belonged to other religions is the principles that the Qoran offers. The main approach 

of the Holy Qoran is Mohammad's invitation by good advice his kind, warning, good 

news announcing and forgiving approach and if they incline to peace, muslims 

retaliate in peace. 
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