
z. Muhammed, peygamber olarak gönderildiği tarihten itibaren, vefatına
kadar olan süreçte sürekli bir mücadele içerisinde olmuştur. Bir taraftan
yeni dinin yayılması için mücadele ederken, diğer taraftan çevresindeki

ortamı yeni dinin emirlerine göre yetiştirme çabası harcamıştır.

Hz. Muhammed ilk mücadelelerini Müşrik Arap toplumu ile yapmıştır. İler-
leyen süreçte mücadelesini Medine’de yaşayan Yahudilerle ve Arap yarımadası çev-
resindeki Hıristiyan ülkelerle sürdürmüştür. Hz. Muhammed’in bu üç farklı
toplumsal kitle ile mücadelesi siyasal ve askerî uygulamalar açısından farklılıklar
arzeder. Bu çalışmada bu üç topluluktan Hıristiyan ve Yahudi toplumları ile yapı-
lan mücadeleler irdelenecek ve bu mücadelelerin benzer ve farklı yönleri ortaya
konulacaktır.
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Hz. Muhammed’in Hıristiyan ve
Yahudi Siyasetlerine Genel Bir Bakış

ÖÖZZEETT  Bu makalede Hz. Muhammed’in her ikisi de Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudi toplumları
üzerine uyguladığı siyaseti irdelenecektir. Çalışma esnasında konu 
- Siyasî uygulamalar, 
- Askerî mücadeleler 
olmak üzere iki farklı açıdan değerlendirilecektir. Çalışmanın sonunda ilişkilerin geniş bir
değerlendirmesi yapılacaktır. Hz. Muhammed’in yahudi ve hristiyanlarla olan ilişkileri, bu günkü
dinlerarası diyalogcuların yorumlarının aksine bir diyalog ilişkisi değil uluslar arası siyasi ve hukuki
ilişki olduğu vurgulanacaktır.  

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Hz. Muhammed, Hıristiyanlar, Yahudiler

AABBSSTTRRAACCTT  In this article, we have tried to answer the question about how Prophet Muhammad’s
policies were over Christian and Jewish communities. To determine these policies, we have used
two perspectives:
- Political applications, 
- Military policies
At the and of the study, relations between the two communities would broadly evaluated. And we
shall show that the Prophet Muhammad’s policies towards the Christian and Jewish Communities
are not dialog policy.
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HI RİS Tİ YAN VE YA HU Dİ TOP LUM LA RI 
İLE Sİ YASÎ İLİŞ Kİ LER 

İslam ön ce si dö ne me ba kıl dı ğın da, ta ri hin ki mi ev-
re le rin de Hı ris ti yan ve Ya hu di top lum la rı nın kar şı kar-
şı ya gel di ği ne şahit olu nur. Bu kar şı laş ma lar dan iki
ta ne si İslamî dö ne me ya kın lı ğı ne de niy le önem li dir:

- Nec ran Ha di se le rin de Ya hu di ler ve Hı ris ti yan la -
rın Kar şı laş ma sı,

- Bi zans-İran (Sa sa ni) Mü ca de le sin de Ya hu di le rin
Tu tu mu.

Ta rih, Hz. Pey gam ber ’in do ğu mun dan bir asır ka -
dar ön ce Ye men’ de Hı ris ti yan lık ’ın ya yı lı şı na ta nık lık
eder.1 Kay nak lar, bu ge li şi min na sıl ger çek leş ti ği ko nu -
sun da de tay lı bil gi ve rir.2 Hı rıs ti yan lı ğın ge liş me si üze ri -
ne, Ye men hü küm da rı olan Ya hu di Zû Nu vas
ge liş me ler den ra hat sız olur ve as ker le ri ile be ra ber Nec-
ran hal kı üze ri ne yü rü ye rek on la rı Ya hu di li ğe ça ğı rır ve
“Ya hu di li ği se çer ler se can la rı nı kur ta ra bi le cek le ri ni, ak -
si tak dir de hep si nin kat lo nu la ca ğı nı” bil di rir.3 Nec ran lı -
la rın din de ğiş tir me ye ya naş ma ma sı üze ri ne ateş li
çu kur lar kaz dı rır ve Nec ran lı la rı bu ateş li ku yu la rın içe-
ri sin de ya kar. Bu olay ne ti ce sin de Nec ran lı lar dan 20.000
Hı ris ti yan bu kat li am da öl dü rü lür.4 Yu ka rı da ki olay lar,
bir ucu Fil Vak ’a sı’ na ka dar uza na cak şekil de sü rer.5

Bu kat li am ha di se si, Kur’ân’a da yan sı mış ve ko nu
şu şekil de di le ge ti ril miş tir: “Kah rol du o hen de ğin ve çı-
ra lı ate şin sa hip le ri! Ha ni ate şin ba şı na otur muş lar, mü-
min le re yap tık la rı nı sey re di yor lar dı. Mü min le re
kız ma la rı nın se be bi de yal nız, Aziz ve Hâmid olan Al-
lah ’a iman et me le ri idi.”6

İslam ön ce si dö nem de Hı ri ti yan lar la Ya hu di le ri kar -
şı kar şı ya ge ti ren bir di ğer ha di se Bi zans (Do ğu Ro ma)-
Sa sa ni (İran) dev let le ri ara sın da ki mü ca de le ler de ya şa nır.
Hz. Mu ham med ’in he nüz pey gam ber ola rak va zi fe len di -
ril di ği dö nem de Bi zans Dev le ti ile Sa sa ni Dev le ti o dö ne -
min dün ya sı nın iki bü yük dev le ti dir. Bu iki dev let ten
Bi zans Hı ris ti yan lı ğın, İran ise Mecûsîli ğin tem sil ci si dir.
Hz. Mu ham med ’e pey gam ber lik gö re vi ve ril me sin den bir
müd det son ra bu iki kom şu ve ra kip dev let, bir bir le ri ile
kan lı bir sa va şa gi ri şir ler. Sa sa ni Dev le ti’ nin ba şın da II.
Hüs rev (Kis ra), Bi zans Dev le ti’ nin ba şın da ise He rak lı yus
(Kay ser) var dır. Bu sa vaş so nun da İran lı lar, Su ri ye’ de ki
bü tün önem li şehir le ri ve bu ara da Fi lis tin ve Ku düs ’ü ele
ge çi rir ler. (M. 614) Bu is ti la es na sın da ki li se ler yı kı lır,
dinî ni te lik li bi na lar tah rip edi lir. İran lı lar la bir lik te sa va-
şan Ya hu di ler, 60.000’den faz la Hı ris ti ya nı kı lıç tan ge çi -
rir ler. Bu tah ri bat öy le bir nok ta ya ula şır ki, Sa sa ni
sa ra yı nın, öl dü rü len Hı ris ti yan la rın ka fa tas la rı ile do na -
tıl dı ğı ta rih ka yıt la rı na ge çer.7

Hz. Pey gam ber ’in Hı ris ti yan ve Ya hu di top lum la rı
ile iliş ki sin de ta kip et ti ği si ya se te bak tı ğı mız da, her iki
top lu ma iki fark lı si ya set uy gu la dı ğı gö rü lür:

- Hı ris ti yan dev let le re kar şı da vet me to du,

- Ya hu di ka bi le le re kar şı an laş ma me to du.

Hz. Pey gam ber ’in Mek ke dö ne min de ki ya şan tı sı na
ba kıl dı ğın da Ya hu di top lu muy la dik ka te de ğer her han -
gi bir mü na se be ti nin bu lun ma dı ğı gö rü lür. An cak Hı ris -
ti yan top lum la ilk si yasî iliş ki si ni bu dö nem de kur muş
ve Ha be şis tan ’a ya pı lan iki hic ret va sı ta sıy la Hı ris ti yan
Ha beş Ne ca şi si nin ko ru ma sı na bir mik tar Müs lü ma nı
gön der miş tir. 

Ta rihî kay nak lar da “Ha be şis tan Hic ret le ri” baş lı ğı al-
tın da ve ri len bu iki göç ha di se si, Mek ke’ nin Müs lü man lar
üze ri ne kur muş ol du ğu bas kı dan kur tul mak ama cıy la ger-
çek le şir. Bas kı nın şid det len di ği bir dö nem de Hz. Pey gam-
ber, ashâbı na: “Ha beş ül ke sin de hiç kim se nin zul me
ma ruz kal ma dı ğı bir kral var. O ül ke ye gi din. Al lah si ze
bir fe rah lık ve re cek ve bu lun du ğu nuz du rum dan si zi kur-
ta ra cak tır. Hem ora sı bir doğ ru luk ül ke si dir.” der.8

Ha be şis tan ’a ya pı lan ilk hic ret Hz. Pey gam ber ’in
pey gam ber li ğin den beş yıl son ra (M. 615) ger çek le şir.9

Bu hic re ti ger çek leş ti ren ilk ka fi le on bi ri er kek, dör dü
ka dın ol mak üze re on beş ki şi den olu şur.10 Ha be şis tan ’a
git mek üze re Mek ke’ den ay rı lan bu 15 ki şi, ki mi ya ya
ki mi de bi nek li ola rak Şuay be’ ye va rır.11 Li man da bu lu -
nan ti ca ret ge mi si ne bi ne rek Ha beş ül ke si ne doğ ru yo la
çı kar lar.12 Bir grup Mek ke’ li Müş rik hic ret eden Müs lü -
man la rı de niz sa hi li ne ka dar ta kip eder. An cak Müs lü -
man lar li man dan ay rıl mış ol duk la rın dan ya ka la ya ma dan
ge ri dö ner ler.13

Ha be şis tan ’a ra hat ve din le ri ni ya şa ya bi le cek le ri
hu zur lu bir or ta ma ka vu şan Müs lü man la rın dü şün ce le -
ri, Mek ke’ den ken di le ri ne ula şan bir ha ber le de ği şir.
Söy len ti ye gö re Mek ke hal kı Müs lü man ol muş, Mek ke’ -
de ka lan Müs lü man lar ra ha ta ka vuş muş lar, hat ta Ve lid b.
Muğîre ve Ebû Uhay ha gi bi Mek ke ile ri gi den ler Hz.
Pey gam ber ile bir lik te sec de ye ka pan mış lar dır. Bu ha-
ber le ri işi ten mu ha cir ler, ha be rin sıh hat de re ce si ni araş-
tır ma dan di ye rek ge ri dön me ye ka rar ve rir ler.14

As lın da bu ha ber, Mu ha cir le re yan lış ak ta rıl mış bir
ge liş me dir. Ola yın esas bo yu tu fark lı dır.15 Hz. Pey gam ber,
Müs lü man la rın Ha be şis tan ’a hic ret le rin den bir müd det
son ra, Kâbe’ de Mek ke ile ri ge len le ri nin de ha zır bu lun -
du ğu bir or tam da Necm Sûre si’ ni oku ma ya baş lar ve Sû-
re’ nin için de “sec de ” laf zı ge çen son âye ti ni16 oku duk tan
son ra sec de eder. Ora da bu lu nan Müs lü man lar da Hz.
Pey gam ber ’e uya rak sec de eder ler.17 Mek ke ile ri ge len le -
ri de put la rı nın adı zik re dil di ği için18 sec de ye ka pa nır. Bu
olay “Mek ke’ de bu lu nan lar Müs lü man ol du” şek lin de Ha-
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be şis tan ’a ula şır. Bu nun üze ri ne Mu ha cir ler Me di ne’ ye
dön mek üze re yo la çı kar lar. Mek ke’ ye yak laş tık la rın da,
bü tün duy duk la rı nın ken di le rin yan lış ak ta rı lan bir hâdi -
se nin ge li şi mi ol du ğu nu öğ re nir ler. Du rum la rı nı müzâke -
re et tik ten son ra ki mi le ri bi ri nin himâye sin de, ki mi le ri de
himâye siz ola rak Mek ke’ ye gi rer ler.19

Bu du rum üze ri ne, Hz. Pey gam ber Müs lü man la rın
Ha be şis tan ’a tek rar hic ret et me le ri ne izin ve rir.20 Bu ikin -
ci hic ret de ilk hic re tin ya pıl dı ğı yıl (M.617) içe ri sin de
ger çek le şir.21 İkin ci hic ret ka fi le sin de bu lu nan la rın sa yı -
sı sek sen üçü er kek, on bi ri ka dın ol mak üze re top lam
dok san dört ki şi dir.22 Muh te lif za man di lim le ri içe ri sin de
hic ret eden ler le bir lik te bu sa yı art mış tır. İlk hic ret te
Müs lü man la rı li ma na ka dar ta kip eden Mek ke li ler, bu
ikin ci hic ret te on la rı Ha be şis tan ’a ka dar ta ki be der ler.23

Bu ikin ci ka fi le nin dö nü şü ilk ka fi le nin dö nü şü ne
ben ze mez. Hz. Pey gam ber Me di ne’ ye hic ret et ti ğin de
Ha be şis tan’ da bu lu nan Müs lü man lar dan bir kıs mı Ha-
be şis tan’ dan ay rı la rak Me di ne’ ye yer le şir. (M. 622) An -
cak ge ri de ka lan bü yük bir ke si min dö nü şü Hic ret ’in
ye din ci yı lın da (M. 629) Hz. Pey gam ber ’in çağ rı sı uya-
rın ca ger çek le şir.24

Hz. Pey gam ber ’in Me di ne ya şa mın da ise Hris ti -
yan lar la si yasî açı dan de ğer len di ri le bi le cek iliş ki, Hris ti -
yan li der le rin İslam ’a da vet edil me le ri dir. Dö ne min
Hı ris ti yan dev let le ri olan Bi zans, Mı sır ve Ha beş ül ke le -
ri nin li der le ri ne di ğer ül ke li der le ri ile bir lik te Hz. Pey-
gam ber ta ra fın dan “İs lam ’a da vet mek tup la rı ”
gön de ril miş tir. Mek tup lar va sı ta sıy la öğ re ti si ni da ha ge -
niş kit le le re ul şa tır ma gay re ti gü den Hz. Pey gam ber ’in
Hi ris ti yan ül ke li der le ri ne gön der di ği mek tup las rın me-
tin le ri aşa ğı da ki şekil de dir: 

- Bi zans Kay se ri He rak li yus ’a gön de ri len mek tup: 

“Rah man ve Ra him olan Al lah ’ın adıy la. Ra sü lül lah
Mu ham med’ den Rum la rın bü yü ğü ve sa hi bi He rak li yus ’a.
Selâm, hidâyet üze re bu lu nan la ra ol sun. Ey Ehl-i Ki tab! Si-
zin le bi zim ara mız da ar tık bir söz üze rin de bu lu şa lım. Yal-
nız Al lah ’a kul luk ede lim, O’ na hiç bir şe yi or tak
koş ma ya lım. Kim se Al lah’ tan baş ka tan rı edin me sin. Eğer
yüz çe vi rir ler se: “Şa hit olun biz Müs lü man la rız.”25 de yin.
Ben se ni İslâm’a dâvet edi yo rum. Şayet Müs lü man olur-
san, Al lah sa na mü ka fa tı nı iki kat ver sin. Şayet ka bul et-
mez sen teb ’a nın gü na hı se nin boy nu na ol sun.”26

- Mı sır Mu kav kı sı na gön de ri len mek tup: 

“Rah man ve Ra him olan Al lah ’ın adıy la. Al lah ’ın
ku lu, kö le si ve Ra sü lü Mu ham med’ den, Kıbtîle rin bü yü -
ğü Mu kav kıs ’a. Al lah ’ın Selâmı, hidâyet yo lu na gir miş
bu lu nan la rın üze ri ne ol sun. Bu na gö re Ben, se ni bir

İslâm dâve ti ile ça ğı rı yo rum. İslâm’a gir. So nun da em ni -
yet ve selâmet için de olur sun. Bu nun kar şı lı ğın da Al lah
sa na iki kat se vab ve re cek tir. Şayet bun dan ka çı na cak
olur san bü tün Kıbtîle rin gü na hı se nin üze rin de top la na -
cak tır. Ey Ki tap Sa hip le ri! Ge lin, si zin le bi zim ara mız da
müş te rek olan bir tek ke li me de, “Al lah’ tan baş ka hiç bir
İlah ’a tap ma mak, Ona hiç bir şeyi eş ve or tak koş ma mak,
Al lah’ tan baş ka hiç bir şeyi âmir ve efen di yap ma ma k”
hu su sun da bir le şe lim. Şayet on lar sırt la rı nı dö nüp ka ça -
cak olur lar sa “Siz şahit olun ki biz ler ita at edip tes lim
olan Müs lü man lar da nız.” de yi niz.”27

Ha be şis tan Ne ca şi si ne gön de ri len mek tup: 

“Rah man ve Ra him olan Al lah ’ın adıy la: Al lah Ra-
sü lü Mu ham med’ den Ha beş Necâşisi As ha ma’ ya. Ken di -
sin den baş ka İlah bu lun ma yan, Ger çek Hü küm dar,
Mu kad des, Selâm, Ko ru yu cu, Kur ta rı cı olan Al lah ’ın öv-
gü sü nü sa na ile ti rim. Tas dik edip şeha det ede rim ki; Mer-
yem oğ lu İsa Al lah ’ın Ru hu ve Ke li me si’ dir. Ken di si ne
do ku nul ma mış Mer yem ’e na sib edil miş tir. Böy le ce Mer-
yem İsa’ ya ha mi le kal mış, Al lah Teâlâ da Ruh ’un dan ve
Ne fe si’n den Adem ’i na sıl ya rat tıy sa onu da öy le ce ya rat -
mış tır. Se ni Tek olan ve Eşi bu lun ma yan Al lah ’a, Ona ita -
at ko nu sun da kar şı lık lı yar dı ma ça ğı rı yo rum. Be ni ta kib
et, ba na uy ve ba na ge len şeye iman et. Mu hak kak ki ben,
Al lah ’ın Ra sü lü yüm. Bu ne den le se ni ve et ra fın da bu lu nan
as ker le ri ni Al lah ’a iman et me ye dâvet edi yo rum. Na si hat
ve söz le rim si ze ula şın ca ka bul et me ni zi tav si ye ede rim.
Am ca ta ra fın dan ye ğe nim olan Ca fer ’i ya nın da az sa yı da
Müs lü man gru buy la be ra ber sa na doğ ru yo la çı ka rı yo rum.
Selâm ger çek hidâyet yo lu üze rin de bu lu nan la ra ol sun.”28

Hz. Pey gam ber, Ya hu di ler söz ko nu su ol du ğun da
on la rı da vet et mek ye ri ne an laş ma yı ter cih et miş tir. “Me-
di ne Ve si ka sı” ve ya “Me di ne Söz leş me si” ad la rıy la bi li nen
bu söz leş me, Hz. Pey gam ber ’in Me di ne’ de ki Arap (Evs ve
Haz rec) ve YA hu di top lu luk la rı nın li der le ri ile bir ara ya
ge le rek im za la dı ğı bir sal dır maz lık ve dı şa kar şı müş te rek
sa vun ma an laş ma sı dır.29 Bu an laş ma ile Müs lü man lar, öz -
gür, emin, ra hat, ken di le ri ni kor ku suz ve bas kı sız ca ifa de
ede bi le cek le ri bir or ta ma ka vuş tu lar. An laş ma, Ya hu di ler
açı sın dan, Arap lar la ara la rın da ki ih ti laf la rı gi der me de et -
kin rol oy na mış tır. Böy le lik le, ye ni bir si ya sal ya pı lan -
may la, sa de ce Müs lü man la rın de ğil, ay nı za man da
Ya hu di le rin hak la rı gü ven ce al tı na alın mak ta dır.30

47 mad de den mü te şek kil bu an laş ma31 bir ta raf tan
Me di ne içe ri sin de em ni yet ve hu zu ru te min eder ken di -
ğer ta raf tan dı şa rı dan ge le cek her han gi bir teh li ke kar-
şı sın da “or tak bir sa vun ma yı ” ön gö rür. Me di ne’ ye
ya pı la cak her han gi bir sal dı rı kar şı sın da Müs lü man lar ve
Ya hu di ler bir bir le riy le yar dım la şa cak lar ve ay nı za man -
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da ken di böl ge le ri ni de ko ru ya cak lar dır. Bu nun dı şın da
an laş ma da adı ge çen top lu luk lar dan her han gi bi ri ne bir
sal dı rı ya pıl dı ğın da, di ğer top lu luk lar bu sal dı rı yı ken-
di le ri ne ya pıl mış ola rak al gı la ya cak ve di ğe ri ne sa hip çı-
ka cak tır. 

HI RİS Tİ YAN VE YA HU Dİ TOP LUM LA RI 
İLE  AS KERÎ MÜ CA DE LE LER

Hz. Pey gam ber ’in as kerî mü ca de le le ri si yasî uy gu -
la ma la rın dan da ha ge niş yer kap la ya cak bo yut ta dır. Zi -
ra ön ce lik le Ya hu di le rin Me di ne’ den sü rül me le ri, da ha
son ra ise Hı ris ti yan lar üze ri ne ya pı lan iki se fer as kerî
mü ca de le ala nı na gir mek te dir. Ay rı ca, Hz. Pey gam ber -
’in ve fa tı do la yı sıy la Me di ne dı şın da ha re ke te ha zır bir
hal de bek le mek du ru mun da ka lan Üsa me or du su da as-
kerî mü ca de le ala nın da de ğer len di ri le bi lir. 

Kro no lo jik açı dan Hz. Pey gam ber ’in ilk as kerî mü-
ca de le le ri Mek ke li Müş rik Arap lar ile ol muş tur. Be dir,
Uhud ve Hen dek Mu ha re be le ri Hz. Pey gam ber ’in ilk sa -
vaş de ne yim le ri dir. Hen dek Mu ha re be si nin ar dın dan
Hz. Pey gam ber ön ce lik le Ya hu di ler le as kerî mü ca de le -
ye gi riş miş tir. Ya hu di ler le as kerî an lam da mü ca de le ler
Ka’b b. Eş ref ’in öl dü rül me si ile baş lar32 ve Ya hu di le rin
Me di ne’ den sü rül me le ri ile ne ti ce le nen bir di zi ola yın
ya şan ma sı na se be bi yet ve rir. 

Me di ne’ den ilk ola rak sü rü len ler Kay nu ka Ya hu di -
le ri ol muş tur. Kay nu ka Gaz ve si, Hic re tin 2. yı lı (M. 624)
Şev val ayı nın on be şin ci Cu mar te si gü nü mey da na ge lir.33

Hz. Pey gam ber, Be dir Sa va şı’n dan ga li bi yet le dö nün ce
Me di ne Ya hu di le ri ni Kay nu ka çar şı sın da top lar ve şu şe-
kil de ses le nir: “Ey Ya hu di top lu lu ğu! Ku reyş ’in ba şı na
ge len azap tan,Yü ce ve aziz olan Al lah ’a sı ğı na rak Müs-
lü man olu nuz. Çün kü siz, be nim, ki ta bı nız da bul du ğu -
nuz Nebî ol du ğu mu an la dı nız. Ki ta bı nız da Al lah ’ın si ze
olan ah di ni bi li yor su nuz.” Ya hu di ler bu uya rı ya şu şe-
kil de ce vap ve rir: “Ey Mu ham med! Sen bi zi ken di kav-
min gi bi mi sa nı yor sun? Bu se ni al dat ma sın. Sen sa vaş
işi ni bil me yen bir ka vim le sa vaş tın. On la rı yen din. Ye -
min ede riz ki, bi zim le sa vaş tı ğın tak dir de na sıl sa vaş çı
in san lar ol du ğu mu zu an la ya cak sın.”34

Ya hü di ler le ile Müs lü man lar ara sın da ki ger gin li ği
ar tı ran olay bir kaç gün son ra ce re yan eder. En sar’ dan
Rabîa adın da bir ka dın, Me di ne’ de ku yum cu luk la uğ ra -
şan35 Kay nu ka Ya hu di le ri nin çar şı sı na alış ve riş mak sa -
dıy la gi der ve sar raf dük kan la rın dan bi ri ne gi rip otu rur.36

Dük kan da bu lu nan Ya hu di ler den bi ri, ka dı nın el bi se si -
ni iğ ne ile sır tı na bağ lar. Bu nu his set me yen ka dın, kal-
kın ca, av ret yer le ri açı lır. Bu du ru ma gü len Ya hu di le ri
gö ren Müs lü man bir adam, bu işi ya pan Ya hu di yi öl dü -

rür. Bu nun üze ri ne top la na rak bir ara ya ge len Ya hu di ler,
bu ada mı öl dü rür ler. Bu olay Me di ne An laş ma sı’ nın bo-
zul ma ne de ni olur.37

An laş ma nın bo zul ma sı ne de niy le, Hz. Pey gam ber
Kay nu ka Ya hu di le ri nin üze ri ne yü rür. Bu du rum kar şı -
sın da Kay nu ka Ya hu di le ri ka le le ri ne çe ki lir ler.38 Ka le le -
rin de 15 gün bo yun ca şid det li bir mu has da ra ya tu tu lan
Kay nu ka Ya hu di le ri,39 Hz. Pey gam ber ile ko nuş mak is-
te me le ri ne rağ men, bu tek lif le ri Hz. Mu ham med ta ra -
fın dan ka bul edil mez. Hz. Pey gam ber on la ra “an cak
be nim hük müm üze re ka le niz den çı ka bi lir si ni z” şek lin -
de bir ha ber gön de rir.40 Baş ka çı kış yo lu ol ma dı ğı nı gö -
ren Kay nu ka Ya hu di le ri, Hz. Pey gam ber ’in hük mü
üze re ka le le rin den çı kar lar. Hz. Pey gam ber, ka le le rin -
den çı kan Kay nu ka lı la rın bağ lan ma la rı nı em re der ve bu
işi Mün zir b. Kudâme’ ye ha va le eder.41

Hz. Pey gam ber Kay nu ka Ya hu di le ri nin bü tün de-
ğer li mal la rı nı bı rak ma la rı şar tıy la sür gün edil me le ri ne
ka rar ve rir42 ve mal la rı nı to par la ma, mu ha fa za ve sü rül me
iş le ri ni Mu ham med b. Mes le me’ ye ha va le eder.43 Ku yum -
cu ol duk la rı da ha ön ce di le ge ti ri len Kay nu ka Ya hu di le ri -
nin Me di ne da hi lin de top rak la rı yok tur. An cak, on lar dan
çok sa yı da si lah, ku yum cu luk ale ti ve eş ya sı ele ge çi ri lir.
Ço luk-ço cuk hep be ra ber sür gün edi len Kay nu ka Ya hu -
di le ri ne Ubâde b. Sâmit, Zübâb de ni len mev ki ye ka dar eş -
lik eder.44 Me di ne’ den sü rül dük ten son ra bir müd det
Vâdi’l-Kurâ’da ka lan bu Ya hu di ler, da ha son ra Şam ya-
kın la rın da ki Ez riât böl ge si ne yer le şir ler.45

Kay nu ka Ya hu di le ri nin sü rül me le ri nin ar dın dan
ikin ci as kerî mü ca de le Nadr Ya hu di le ri ile ya pı lır. Bu
olay Hic re tin 4. yı lı (626) Re bi ü lev vel ayın da mey da na
ge lir.46 Nad ro ğul la rı, Me di ne’ de ki en bü yük Ya hu di ka-
bi le si dir. Yer le şik ol duk la rı ara zi ön ce le ri ve rim siz bir
ara zi iken, bu ra yı za man la imar ede rek ko ru nak lı bi na -
lar ve ka le ler ya par lar ve ara zi yi da ha ve rim li bir ha le
ge ti rir ler. Yer le şik ol duk la rı ara zi nin her ta ra fı hur ma -
lık lar la kap lı dır.47

Hz. Pey gam ber, yan lış lık la öl dü rü len Âmi ro ğul la -
rın dan iki ki şi nin48 di ye ti ni ko nuş mak üze re Nadr Ya-
hu di le ri nin bu lun du ğu ye re gi der. Zi ra bu iki ka bi le
ara sın da it ti fak mev cut tur.49 Hz. Pey gam ber, Nadr Ya-
hu di le ri ne ait ev ler den bi ri nin göl ge li ğin de otu rur ken,
Nadr Ya hu di le ri Hz. Pey gam ber ’i öl dür me ye ka rar ve -
rir.50 Amr b. Ci haş adın da ki bir Ya hu di ba şı na taş at mak
su re tiy le Hz. Pey gam ber ’in öl dür mek is ter ve bu amaç -
la Hz. Pey gam ber ’in ar dın da ki du va rın üze ri ne çı kar. Bu
es na da Hz. Pey gam ber, otur du ğu yer den kal kar ve as ha -
bı na “ben ge lin ce ye ka dar ye ri niz den ay rıl ma yı n” di ye -
rek ora dan ay rı lıp Me di ne’ ye dö ner.51 Hz. Pey gam ber ’in
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dön me me si üze ri ne, be ra ber gel di ği ar ka daş la rı da ge ri
dö ner. Hz. Pey gam ber, Ya hu di le rin ken di si için plan la -
dı ğı öl dür me gi ri şi mi ni on la ra söy le dik ten son ra Nadr
Ya hu di le ri ne kar şı sa vaş ve rir.52 Hz. Pey gam ber ’i öl dür -
me gi ri şi mi, Me di ne An laş ma sı’ nın bo zul ma sı na se bep
olur.53

Hz. Pey gam ber Mu ham med b. Mes le me’ yi el çi ola-
rak Nadr Ya hu di le ri ne gön de rir. Mu ham med b. Mes le -
me, “yur dum dan çı kıp gi di niz, si ze on gün müh let
ve ri yo rum, bun dan son ra siz den bu ra da ki mi gö rür sem
boy nu nu vu ru ru m” şek lin de ki Hz. Pey gam ber ’in söz le -
ri ni ken di le ri ne ile tir.54 Nad ro ğul la rı, Hz. Pey gam ber’ den
ge len bu teh dit üze ri ne, bir kaç gün içe ri sin de yol ha zır -
lık la rı na baş lar lar.55 An cak Me di ne Mü na fık la rı nın li de -
ri olan Ab dul lah b. Ubey ’in kış kırt ma la rı ile so nu cu,
Me di ne’ yi ter ket me ka rar la rın dan vaz ge çer ler.56 Da ha
son ra Hz. Pey gam ber ’e Cü dey b. Ah tab ara cı lı ğıy la “yur-
du muz dan çık mı yo ruz, sen is te di ği ni ya p” şek lin de ha -
ber gön de rir ler.57 Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam ber,
as ha bıy la be ra ber Nadr Ya hu di le ri nin üze ri ne yü rür ve
İkin di na ma zı nı Nadr Ya hu di le ri ne ait bü yük bir ara zi de
kı lar. Kar şı la rın da Hz. Pey gam ber ’i gö ren Ya hu di ler, ka-
le le ri nin burç la rı na çı ka rak yan la rın da bu lu nan ok la rı ve
taş la rı Müs lü man la rın üze ri ne at ma ya baş lar lar.58

Nadr Ya hu di le ri ni ku şa tan Hz. Pey gam ber, er te si
gü nü bu ku şat ma yı kal dı rıp ani den Ku rey za Ya hu di le ri -
nin yur du nu ku şa tır. Nadr Ya hu di le ri ni ku şat tı ğı es na da
bir yar dım gel me si ni ön le mek için Ku rey za Ya hu di le ri
ile bir sal dır maz lık an laş ma sı ya par ve tek rar Nadr Ya hu-
di le ri nin ka le si ni ku şa tır.59 Ka le le rin de mev zi len miş olan
Nadr Ya hu di le ri çar pış ma dan ön ce, Hz. Pey gam ber, on-
la ra ait hur ma ağaç la rı nın ke sil me si ni ve ya kıl ma sı nı
em re der.60 Hur ma lık la rı nın ke sil di ği ni gö ren NAdr Ya-
hu di le ri, Hz. Pey gam ber ’in or du su ile baş ede me ye cek -
le ri ni an la ya rak Hz. Pey gam ber ’e an laş mak is te dik le ri ni
bil di rir ler. Bu is te ği olum lu kar şı la yan Hz. Pey gam ber,
“kan la rı nı akıt ma mak üze re, si lah ha riç de ve le ri nin yük-
le ne bil di ği ka dar yük le çı kıp git me le ri ” şar tıy la Nadr Ya-
hu di le ri ile an laş ma ya va rır.61 Al tı yüz de ve yü kü ile
sür gün edi len Ya hu di le rin bir kıs mı Şam ha va li si ne, di -
ğer bir kıs mı ise Erîha böl ge si ne yer le şir.62

Edi ne’ de yer le şik Ya hu di ler le Hz.Pey gam ber ’in son
as kerî mü ca de le si Ku rey za Ya hu di le ri ile olur. Hen dek
Sa va şı (M. 627) es na sın da Hz. Pey gam ber ile ara la rın da -
ki an laş ma yı bo za rak Mek ke’ li Müş rik le rin sa fın da yer
alan Ku rey za Ya hu di le ri, sa vaş so nun da kor ku içe ri sin -
de ka le le ri ne çe ki lir ler. Sa va şın he men ar dın dan Hz.
Pey gam ber, Müs lü man la ra, Bi lal-i Ha beşî ara cı lı ğı ile
“ikin di na ma zı nı Ku rey za yur dun da kıl ma em ri ve rir.”63

Ye ri ne Üm mü Mektûm’u ve kil bı ra kan Hz. Pey-
gam ber, ken di si de ikin di na ma zı nı Ku rey za yur dun da
kıl mak üze re yo la çı kar.64 25 gün bo yun ca Ku rey za yur-
du nu mu ha sa ra al tın da tu tan Hz. Pey gam ber, Neb baş b.
Kays ’ın va sı ta sıy la ken di si ne ile ti len “Kay nu ka ve Nadr
Ya hu di le ri ne uy gu la dı ğı şekil de, ka le le rin den çı kıp git-
me le ri ne izin ver me si ” tek li fi ni ka bul et mez.65 Be ni Ku-
rey za Ya hu di le ri, mu ha sa ra uza yıp ça re siz ka lın ca, Hz.
Pey gam ber ’in ken di le ri hak kın da ve re ce ği hük me ra zı
ola cak la rı nı bil di re rek ka le le rin den çı kar lar. Hz. Pey-
gam ber el le ri nin bağ lan ma sı nı, son ra da ka dın lar ve ço-
cuk lar ile er kek le rin ay rı yer le re ko nul ma la rı em re der.
Ka le ye gi ren Müs lü man lar, ka le de bu lu nan eş ya, gi yim
eş ya sı ve si lah tü rün den her şey top lar lar.66 Hz. Pey gam -
ber hak la rın da hü küm ver me si için Sa’d b. Mu az ’ı ve kil
ta yin eder.67 Sa’d b. Mu az Ku rey za Ya hu di le ri hak kın da: 

- Sa va şa bi le cek ya şa ge len er kek le rin öl dü rül me le -
ri ne,

- Ka dın ve ço cuk la rın esir edil me le ri ne,

- Mal la rı nın Müs lü man lar ara sın da tak sim edil me -
si ne, 

- Yurt la rı nın ise Mu ha cir Müs lü man la ra ve ril me si -
ne ka rar ve rir.68

Hz. Pey gam ber ’in Hı ris ti yan lar la as kerî mü ca de le -
si da ha fark lı bir ze min de ger çek le şir. Mek ke ve Me di -
ne’ de ha kim un sur ola rak Hı ris ti yan la rın bu lun ma ma sı
ve ay rı ca, dö ne min Hı ris ti yan hal kı nın Ana do lu, Ha be -
şis tan ve Mı sır’ da ki dev let le rin şem si ye si al tın da bu lun -
ma sı ne de niy le fi ilî bir mü ca de le ger çek leş me miş, an cak
Ara bis tan Ya rı ma da sı nın ku ze yin de bu lu nan Bi zans
Dev le ti üze ri ne üç se fer dü zen len miş tir. Bah se ko nu üç
se fer den iki si Hz. Pey gam ber ’in sağ lı ğın da ger çek leş ti -
ri len Te bük ve Mûte se fer le ri dir. Üçün cü se fer ise Hz.
Pey gam ber ’in öm rü nün son la rı na doğ ru ha zır la nan, an -
cak Hz. Pey gam ber ’in ve fa tı son ra sı Hz. Ebu be kir dö ne -
min de gön de ri le bi len Üsa me Or du su’ dur. 

Me di ne’ nin iç gü ven li ği da hil ol mak üze re Me di ne
ve çev re si nin gü ven li ği ni sağ la mak ama cıy la dü ze ne le -
nen se fer ler gö rü nü mün de ki bu as kerî se fer le rin il ki
Mûte Sa va şı dır.69

Mûte Sa va şı, Hz Pey gam ber ’in ba şın da bu lun ma dı -
ğı bü yük se riy ye ler den bi ri si dir. Bu sa vaş, Hic re tin se ki -
zin ci yı lı, Ce ma zi ye lev vel ayın da mey da na gel miş tir. Bu
se fe re ay nı za man da “Cey şü’l-Umerâ”70 da de nir.71 Mû-
te’ ye bir or du gön de ril me si ne se bep ola rak şu olay gös-
te ri lir: Hz. Mu ham med, Be ni Lihb ler den Ha ris b. Umeyr
el-Ezdî’yi Bus ra hü küm da rı na gön de rir.72 Yol da Şurah bil
b. Amr, Ha ris b. Umeyr ’i öl dü rür.73 Ha ris b. Umeyr, Hz.
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Pey gam ber ’in gön der dik le ri içe ri sin de öl dü rü len tek el-
çi dir.74 Bu ola yın ha be ri ken di si ne ulaş tı ğın da çok mü te-
es sir olan Hz. Mu ham med, Müs lü man la rı top lar ve
“Ha ris b. Umeyr ’in öl dü rül dü ğü nü, ki min öl dür dü ğü nü
ve öl dü rül dü ğü ye ri ” söy ler.75 Da ha son ra Müs lü man la -
rı Curf Or dugâhın da top lan ma ya ça ğı rır.76 Müs lü man lar
bu çağ rı ya uya rak top la nır lar.77 Si lah la nıp yo la çık ma ya
ha zır la nan mü ca hid le rin sa yı sı üç bin ki şi ye ula şır. Or du
top lan dık tan son ra Hz. Pey gam ber “or du nun ba şı na
Zeyd b. Ha ri se’ yi ko mu tan ta yin et ti ği ni, Zeyd ’e bir şey
olur sa Ca fer b. Ebû Ta lib ’in, ona bir şey ol du ğu tak dir de
de Ab dul lah b. Revâha’ nın ko mu tan ol ma sı nı ” bil di rir.78

Bu ara da İslâm Or du su’ nun üzer le ri ne doğ ru gel-
mek te ol du ğu nu ha ber alan Şurah bil de as ker le ri ni top-
la yıp ha zır la nır.79 Şurah bil ’in as ker sa yı sı yüz bin
ci va rın da dır.80 İslâm as ker le ri, Şam top rak la rın dan Me-
ân’a ka dar yü rü yüp, ora da ko nak lar lar. Bu ra da “Rum
Kay se ri He rak li yus ’un yüz bin ki şi lik bir or du ile üzer le -
ri ne gel di ği ” ha be ri ni alır lar. Bu ha ber üze ri ne du rum la -
rı nı mü za ke re eden Müs lü man lar, Ab dul lah b.
Revâha’ nın ce sa ret len di ri ci ko nuş ma sı üze ri ne Bi zans
or du su ile sa vaş ma ka ra rı alır lar.81

Müs lü man as ker ler Bel ka top rak la rın da ki Meşârif
de ni len ye re ge lin ce düş man as ker le riy le kar şı la şır lar82 ve
Bi zans or du su nun sa vaş dü ze ni al ma sı üze ri ne Mûte de ni-
len bir kö ye  doğ ru çe ki le rek sa vaş dü ze ni ne gi rer ler.83

Her iki ta ra fın sa vaş dü ze ni ne gir me si nin ar dın dan
sa vaş baş lar ve sa va şın he men ba şın da Zeyd b. Ha ri se
şehit dü şer. Zeyd b.Ha ri se’ nin şehit edil me siy le bir lik -
te san ca ğı Ca fer b. Ebû Ta lib alır. Et ra fı düş man as ker le -
ri ile sa rı lıp kur tul ma imkânı kal ma yan Ca fer b. Ebû
Ta lib atı nın ayak la rı nı ke ser84 ve sa va şa bu şekil de de -
vam eder. Vü cu du na isa bet dar be ler ne ti ce sin de şehit
olur. Ca fer b. Ebû Ta lib ’in de şehit ol ma sı üze ri ne san ca -
ğı Ab dul lah b. Re va ha alır. Vü cu du na isa bet eden  mız-
rak dar be le ri ile ya ra la nır; bu ha liy le  bir müd det da ha
sa va şır ve so nun da şehit dü şer.85

Ab dul lah b. Re va ha’ nın da şehit düş me siy le İslâm
as ker le ri bir an da zor du rum da ka lır lar. San ca ğı alan Ha -
lid b. Ve lid, da ğı lan Müs lü man la rı to par la ya bil mek için
sal dı rı po zis yo nun dan vaz ge er. Ön ce lik le, Müs lü man la -
rı to par lar ve sa vaş ala nın dan uzak laş tı rır.86 Sa bah olun -
ca Ha lid b. Ve lid, da ha ön ce ön saf lar da sa va şan
mü ca hit le ri, ar ka saf lar da sa va şan mü ca hit ler le, sağ ka-
nat ta sa va şan mü ca hit le ri de, sol ka nat ta sa va şan mü ca -
hit ler le de ğiş ti rir.  Bi zans or du su, bir gün ön ce kar şı laş tı ğı
si ma lar dan fark lı si ma lar la kar şı la şın ca, “tak vi ye kuv vet -
ler gel mi ş” di ye dü şü ne rek pa nik ler. Bu ma nev ra ile düş-
ma nın ma ne vi ya tı bo zul muş olur.87 Fır sat tan is ti fa de

ede rek ye ni den sal dı rı ya ge çen Müs lü man lar düş ma nı
bo zar lar ve on lar dan bir ço ğu nu öl dü rür ler. Bu ani sal dı -
rı na ti ce sin de el de edi len ba şa rı son ra sın da, düş ma nın fi-
zi ki du ru mu nu gö zö nün de bu lun du ran Ha lid b. Ve lid,
Müs lü man la rı sa vaş ala nın dan uzak laş tı rır. Düş man güç-
le ri de ay nı şekil de ge ri çe ki lir ler.88

Bu sa va şın so nu cu nu Müs lü man lar açı sın dan ke sin
bir mağ lu bi yet ya da ga li bi yet ola rak ver me im ka nı yok-
tur. Mûte sa va şın da Müs lü man lar dan, üçü ko mu tan ol -
mak üze re top lam on beş ki şi şehit ol muş tur.89

Hz. Pey gam ber dö ne min de Hı ris ti yan lar la ger çek -
leş ti ri len ikin ci sa vaş, Te bük Sa va şı’ dır. Te bük, Ara bis tan
Ya rı ma da sı nın ku ze yin de, Bi zans sı nır la rı nın baş la dı ğı
nok ta da, Me di ne’ ye oni ki gün lük me sa fe de bu lu nan bir
mev ki dir. Hz. Mu ham med ’in biz zat ger çek leş tir miş ol-
du ğu bu se fe re, çok zor şart lar al tın da ya pıl dı ğın dan do-
la yı ta rihî kay nak lar da “Cey şu’l-Us re ”90 ve ya
“Gaz ve tu’l-Us re ”91 de de ni lir. Te bük Se fe ri’ nin mey da na
ge liş ta ri hi bü tün kay nak lar da ih ti laf sız ola rak Hicrî do-
ku zun cu yıl Re ceb ayı ola rak ge çer.92

Bu sa va şın se be bi ola rak aşa ğı da ki olay gös te ri lir:
Şam’ dan ge tir dik le ri un ve zey tin ya ğı cin si şey le ri sat-
mak ama cıy la Ara bis tan iç le ri ne ka dar ge len Na batîler -
den Müs lü man ta cir ler, Şam ci va rın da olup bi ten le ri
Mek ke ve Me di ne’ ye ulaş tı rır lar dı. Te bük Şava şı ön ce si
gel dik le rin de, Rum la rın Müs lü man lar la çar pış mak üze -
re ha zır lan dık la rı nı, bir çok as ker top la dık la rı nı, He rak -
li yus ’un, as ker le ri nin yıl lık ih ti yaç la rı nı kar şı la dı ğı nı
ha ber ve rir ler. Ha ber ler ara sın da Lahm, Cü zam, Gas san
ve ÂAmi le ka bi le le ri nin, Rum saf la rın da yer al dı ğı var-
dır. He rak li yus ’un Hıms ’ta bu lun du ğu bu dö nem de, bir
kı sım ön cü kuv vet Bel ka de ni len mev ki ye ulaş mış tı.93

Ta cir ler ta ra fın dan ge ti ri len bu ha ber ler üze ri ne
Hz. Pey gam ber, as ha bı na sa vaş için ha zır lan ma la rı em-
ri ni ve rir.94 Me di ne’ de bu lu nan Müs lü man la rı, sa vaş için
ha zır lan ma la rı ko nu sun da uya ran Hz. Pey gam ber, Me-
di ne dı şın da bu lu nan Müs lü man la ra da bu yön de ha ber -
ler gön de rir.95

So nun da Te bük Se fe ri için bü tün ha zır lık lar ta-
mam la nır. Hz. Pey gam ber or du su nu Ve da Te pe sin de
top lar. Or du nun mev cu du 30.000 ki şi ci va rın da dır.96 Ay-
rı ca or du da 10.00097 at ve 12.00098 de ve var dır. Hz. Pey-
gam be rin or du su nun ar dın da ise  Ab dul lah b. Ubey ’in
ko mu ta sın da ki Mü na fık lar ile Ya hu di ler den olu şan kuv-
vet ler bu lun mak ta dır.99

Hz. Pey gam ber, ye ri ne ve kil ola rak Mu ham med b.
Mes le me’ yi,100 ken di ev hal kı nın ih ti yaç la rı nı gör me si için
Ali b. Ebû Ta lib ’i101 Me di ne’ de bı ra kır. Or du da na maz kıl-



dır ma sı için Ebu be kir b. Sıd dık ’a gö rev ve rir.102 Or du nun
sağ ka nat ku man dan lı ğı na Tal ha b. Ubey dul lah ’ı103 sol ka -
nat ku man dan lı ğı na ise Ab dur rah man b. Avf ’ı104 ge ti rir.
Te bük ’e var dık tan son ra ora da on gün ka dar ka lır.105 Bu
es na da, Ku düs Emi ri Yu han na b. Ru’ be’ ye bir mek tup la
be ra ber el çi le ri ni gön de rir. Ay rı ca, Mak na,106 Cer ba ve Ez-
ruh ’un107 Hı ris ti yan hal kı nın el çi le riy le de ciz ye ver mek
şar tı üze ri ne bi rer an laş ma im za lar.

Te bük Se fe ri, düş man la yüz yü ze kar şı laş ma nın
mey da na gel me di ği ve ci var da bu lu nan halk lar la an laş -
ma la rın ya pıl dı ğı bir se fer gö rü nü mün de dir. Ay nı za-
man da Hz. Mu ham med ’in or du ba şın da git ti ği son se fer
ol muş tur. 

Me di ne dö ne min de, Hı ris ti yan lar la ger çek leş ti ri len
son iliş ki “Üsa me Or du su nun ha zır lan ma sı dır. An cak
Hz. Pey gam ber ’in ve fa tı na ya kın bir dö nem de ha zır la -
nan bu or du gön de ri le me den Hz. Pey gam ber ve fat et-
miş tir. Hak kın da “gön de re lim ve ya gön der me ye li m”
şek lin de tar tışm lar çı kan bu or du nun gön de ril me si Hz.
Ebu be kir ’in hi la fe ti nin ilk ay la rın da ger çek leş miş tir.

DE ĞER LEN DİR ME

Hz. Pey gam ber ’in ya şa mı nın ge rek Mek ke ve ge rek se
Me di ne dö ne min de Hris ti yan ve Ya hu di top lu mu ile
olan iliş ki ler ana hat la rıy la yu ka rı da ki ler den iba ret tir.
İliş ki le rin de ğer len di ril me si ya pıl dı ğın da, her iki top lu -
ma kar şı fark lı uy gu la ma la rın ya pıl dı ğı gö rü le cek tir.

A. Sİ YA Sİ İLİŞ Kİ LER
Si yasî iliş ki le rin an la tıl dı ğı bö lü mün ba şın da da be lir til -
di ği üze re, Hz. Pey gam ber her iki top lu ma iki fark lı yak-
la şım tar zı ser gi le miş tir:

- Hı ris ti yan la ra kar şı da vet yak la şı mı

- Ya hu di le re kar şı an laş ma me to du

Da vet me to du nun bir ge re ği ola rak Hz. Pey gam -
ber ’in tu tu mu nun ılım lı ol du ğu di kat le ri çe ker. Zi ra,
Rum, Ha be şis tan ve Mı sır ül ke le ri nin kral la rı na ya zı lan
üç mek tu bun içe ri ği ne ba kıl dı ğın da, yu mu şak bir üslûp
ile ka le me alı nan mek tup lar ol duk la rı gö rü lür. 

Bu yu mu şak üslûbun se be bi ola rak, ön ce lik le, Mek -
ke dö ne min de Ha be şis tan ’a ya pı lan hic ret ve si le siy le
olu şan bir di ya log or ta mı nın var lı ğı di le ge ti ri le bi lir. Zi -
ra Hz. Mu ham med, hic ret ola yı gün de me gel di ğin de şu
şekil de bir be yan da bu lu nur: “Ha beş ül ke sin de hiç kim-
se nin zul me ma ruz kal ma dı ğı bir kral var dır. O ül ke ye
gi din. Al lah si ze bir fe rah lık ve re cek ve bu lun du ğu nuz
du rum dan si zi kur ta ra cak tır. Hem ora sı bir doğ ru luk ül-
ke si dir.”108

Ay rı ca Hı ris ti yan di ni ne men sup top lum kit le le ri -
nin top rak sa hi bi ve dev let şem si ye si al tın da ya şa yan in-
san lar dan oluş ma sı Hz. Pey gam ber ’in ılım lı tu tu mun da
et ki li ol muş tur. Zi ra, ka bi le tar zı ya şa yan kit le ler (Ya hu-
di ler ve Arap ya rı ma da sı nın de i şik ke sim le rin de ya şa yan
Arap ka bi le le ri gi bi) ile dev let or ga ni zas yo nun da ya şa -
yan kit le le re kar şı Hz. Pey gam ber ’in tu tu mu nun fark lı
ol du ğu ta rihî ka yıt lar dan an la şıl mak ta dır. 

Dev let ça tı sı al tın da ya şa yan in san kit le le ri ile sık
ve doğ ru dan bir te ma sın ol ma ma sı da da vet me to du nun
uy gu lan ma se bep le ri ara sın da gös te ri le bi lir. Fi zikî ve as-
kerî te ma sın uzun ara lık lar la ger çek leş ti ği bu top lum kit-
le le ri ile an laş ma ze mi ni ara mak acil bir ge rek li lik
de ğil di. 

Ya hu di le re kar şı an laş ma me to du nu ter cih eden ve
uy gu la yan Hz. Pey gam ber ’in bu tu tu mu nun, Hı ris ti yan -
la ra kar şı uy gu la nan da vet me to du na na za ran da ha sert
ol du ğu söy le ne bi lir. Bu sert tu tu mun te mel ne den le rin -
den bi ri si, Ya hu di ler le be ra ber ya şa ma nın bir zo run lu luk
ol ma sı dır. Ge rek an laş ma me to du nun ter cih edil me sin -
de ve ge rek se sert bir tu tu mun ser gi lenm se in de bir ara -
da ya şı yor ol ma nın et ki si göz ar dı edil me me li dir. 

Me di ne Ve si ka sı ola rak bi li nen an laş ma nın 25. mad-
de si Hz. Pey gam ber ’in bu lun du ğu po zis yo nu gös te rir ni-
te lik te dir. Bu mad de de “Ya hu di le rin ve Müs lü man la rın
din le ri nin ken di le ri ne ol du ğu ve bu ku ra la hem ken di le -
ri nin ve hem de mev la la rı nın da hil edil di ği -
” di le ge ti ril mek te dir. Bu mad de, Hz. Pey gam ber ’in
Ya hu di le re kar şı da vet me to du uy gu la ma dı ğı nı, be ra ber
ya şa ma nın bir ge re ği ola rak an laş ma yı ter cih et ti ği ni gös-
ter mek te dir. 

Hz. Pey gam ber ’in Ya hu di ler le an laş ma yı ter cih et-
me si nin bir baş ka se be bi ola rak on la rın ya kın ve uzak
geç miş te ken di din le ri nin dı şın da ki inanç la ra kar şı ser-
gi le dik le ri ka tı tu tum gös te ri le bi lir. Bu ba kış tar zı Kur -
’an da ki ba kış tar zı ile de uyum lu dur. Zi ra, Kur’ân’da
Ma i de Su re si’n de ge çen ifa de ler ile Hz. Pey gam ber ’in tu-
tu mu bir bi ri ne pa ra lel dir. Ma i de su re sin de şöy le de nil -
mek te dir: “İn san lar içe ri sin de, ina nan la ra en bü yük
düş man ola rak Ya hu di le ri ve Al lah ’a or tak ko şan la rı,
ina nan la ra sev gi ce en ya kın la rı ola rak da “Biz Hı ris ti -
yan la rı z” di yen le ri bu lur sun. Çün kü on la rın iç le rin de
ke şiş ler ve ra hip ler var dır ve bü yük lük taslâmaz lar. Ra-
sûle in di ri le ni din le dik le ri za man, ta nı dık la rı ger çek ten
do la yı göz le ri nin yaş la do lup taş tı ğı nı gö rür sün. Der ler
ki: “Rab bi miz inan dık, biz le ri şahit ler le be ra ber yaz. Biz,
Rab bi mi zin bi zi iyi ler ara sı na kat ma sı nı umar ken, ne -
den Al lah ’a ve bi ze ge len ger çe ğe inan ma ya lım?” Al lah,
bu söz le rin den do la yı on la ra, alt la rın dan ırmak lar akan,
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için de ebedî ka la cak la rı cen net ler ve rir. Gü zel ha re ket
eden le rin mü ka fa tı iş te bu dur. İnkar edip âyet le ri mi zi
ya lan la yan lar da ce hen nem hal kı dır.”109

Hz. Pey gam ber ’in zih nin de bu lu nan bu ifa de le rin
dav ra nış la rı na yan sı ma sı nı do ğal bir so nuç ola rak de ğer -
len di re bi li riz. Kur’ân’da, Ya hu di ve Hı ris ti yan top lum -
la rı nın bir bi ri ne zıt iki top lum ola rak de ğer len di ril me si
so nu cu Hz. Pey gam ber ’in tu tu mu nun, bir bi ri ne zıt ol-
ma sa da, fark lı ol ma sı na ne den ol du ğu söy le ne bi lir.   

B. AS KERÎ MÜ CA DE LE LER 
Si yasî iliş ki le re ben zer bir bi çim de as kerî ilş ki ler de de
bir fark lı lık söz ko nu su dur. Zi ra Hı ris ti yan lar la ya pı lan
as kerî mü ca de le le rin mu ha ta bı nın dev let ol ma sı bu mü-
ca de le le re “gaz ve/sa va ş” gö rü nü mü ka zan dır mış tır. Hal-
bu ki, Ya hu di ler le ya pı lan as kerî mü ca de le ler sa vaş
gö rü nü mün den zi ya de “se riy ye/ça tış ma ” gö rü nü mün de -
dir. İki fark lı gö rü nü tü nün oluş ma sı nın te mel ne de ni Hı-
ris ti yan la rın dev let or ga ni zas yo nun da, Ya hu di le rin ise
ka bi le or ga ni zas yo nun da ya şa ma la rı ol ma lı dır. 

Da vet me to du ile an laş ma me to du ara sın da ki ılım-
lı lık far kı nın as kerî mü ca de le ler için de söz ko nu su ol du -
ğu söy le ne bi lir. Hı ris ti yan lar la olan as kerî mü ca de le ler
ne ti ce sin de yer le rin den ve yurt la rın dan olan ve ya edi len
top lum sal kit le ler söz ko nu su de ğil dir. An cak Ya hu di -
ler le olan as kerî mü ca de le ler, Ya hu di le rin yurt la rın dan
ol ma sı so nu cu nu do ğur muş tur. Hz. Pey gam ber ’in Ya hu -
di le re kar şı tu tu mu nun tü nüy le ta viz siz ve ki mi za man
şid det li (Ku rey za Ya hu di le ri ne uy gu lan dı ğı bi çi miy le)
ol ma sı “sert li k” ola rak al gı la na bi lir. 

As kerî iliş ki le re bir de Müs lü man Arap top lu mu
açı sın dan bak mak fay da lı ola cak tır. Arap ya rı ma da sı nın
do ğal ko ru ma sı al tın da bu lu nan Arap top lu mu, Hz. Pey-
gam ber ile bir lik te ev ren sel bir me sa jın mu ha ta bı ol muş-
tur. Do la yı sıy la si yasî ve as kerî iliş ki le rin ev ren sel bir
me saj ile uyu mu ge rek mek te dir. Hz. Pey gam ber ’in
Kur’ân me sa jı nın ev ren sel li ği ile uyum lu dav ra nış la rı
özel lik le iki olay da çok be lir gin dir:

- Dün ya li der le ri ne gön de ri len da vet mek tup la rı,

- Te bük ve Mûte Sa vaş la rı 

Dün ya li der le ri ne gön de ri len ve Hı ris ti yan li der le re
gön de ri len üç ta ne si bu ça lış ma da ko nu edi len da vet mek-
tup la rı ile Kur’ân me sa jı nın ya yıl ma sı ve et ki ala nı nın ge-
niş le me si amaç lan mış ve bun da ba şa rı lı olun muş tur. İlk
dört ha li fe dö ne min de ger çek leş ti ri len fe tih ha re ket le ri -
nin ba şa rı sı na da vet mek tup la rı nın kat kı sı in kar edi le mez. 

Da vet mek tup la rı nın ha ri cin de, Mûte ve Te bük sa-
vaş la rı na da bu göz le ba kı la bi lir. Arap ya rı ma da sı nın

coğ rafî özel lik le ri ne de niy le ta rihî sü reç içe ri sin de dev-
rin bü yük dev let le ri nin (Bi zans ve Sa sa ni gi bi) il gi si ni
çek me di ği ta rih sel bir re a li te dir. Bu re a li te Hz. Pey gam -
ber dö ne mi Arap ya rı ma da sı için de ge çer li dir. Arap ya-
rı ma da sı nın po zis yo nu ev ren sel ol mak tan öte lo kal bir
Müs lü man top lum oluş tur ma ya mü sa it tir.  

Arap ya rı ma da sı nın coğ rafî içe ka pa nık lı lı ğı nın öte-
sin de, Müs lü man top lu mun Mûte ve Te bük sa vaş la rı na
ka dar ger çek leş tir di ği si yasî ve as kerî iliş ki ler de de bir
içe ka pa nık lı lık söz ko nu su dur. Müs lü man la rın bu iki sa-
va şa ka dar, dı şa açıl ma ola rak de ğer len di ri le bi le cek iki
ola yı mev cut tur:

- Ha be şis tan Hic ret le ri

- İslam ’a da vet mek tup la rı

Bu iki ola yın ha ri cin de ka lan bü tün si yasî ve as kerî
iliş ki ler Mek ke-Me di ne ve Ta if üç ge ni ile sı nır lı kal mış tır.
Bu ne den le Mûte ve Te bük sa vaş la rı na Hz. Pey gam ber ’in
Kur’ân me sa jı nın ev ren sel li ği ile uyum lu ha re ket le ri ola-
rak ba kı la bi lir. Ge rek Müş rik Arap lar ve ge rek se Ya hu di -
ler ile ya pı lan as kerî mü ca de le ler (Be dir, Uhud ve Hen dek
Sa vaş la rı ile Kay nu ka, Nadr ve Ku rey za Ya hu di le riy le olan
mü ca de le ler) ne ti ce sin de Me di ne’ nin gü ven li ği; bir baş ka
de yiş le içe dö nük ham le ler ta mam lan mış tı. Mûte ve Te -
bük sa vaş la rı ile Üsa me Or du su nun ha zır lan ma sı dı şa dö -
nük ham le ler oa rak de ğer len di ri le bi lir. 

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med ’in bü tün bu an lat -
ma ya ça lış tı ğı mız hris ti yan ve ya hu di ler le olan iliş ki le ri, o
gü nün şart la rı içe ri sin de de ğer len di ril di ğin de, hu kuk ve
si ya se te da ya lı ulus lar ara sı iliş ki ler ni te li ğin de dir. Bu gün -
kü din le ra ra sı di ya log cu la rın, din le ra ra sı di ya lo ğun meş-
ru i ye ti ve tü rü ola rak bun la rı de lil gös ter me le ri ta ri hi
ger çek li ğe uy gun düş me mek te dir. Zi ra yu ka rı da da za man
za man işa ret et ti ği miz gi bi Hz. Mu ham med ’in ama cı on-
la rı is la ma da vet et mek di; yok sa bu gün ki an la mıy la hris-
ti yan ve ya hu di ler le bir di ya log yap mak de ğil dir.

SO NUÇ

Bu ça lış ma da, her iki si de Ehl-i Ki tap olan Ya hu di
ve Hı ris ti yan top lu luk la rı na kar şı uy gu la nan si ya set ile
ya pı lan as kerî mü ca de le ler ir de len di. Ça lış ma nın ba şın -
da kı sa ca İslam ön ce si dö nem hak kın da bil gi ve ril di ve
bu dö nem de Hı ris ti yan lar ile Ya hu di ler ara sın da ge çen
iki ola ya de ği nil di ve bu ii top lu mun İslam ön ce si dö nem -
de bir bir le ri ne mu a rız iki top lum ol duk la rı gö rül dü. 

İslam dö ne mi ne ge lin di ğin de iliş ki ler si yasî ve as-
kerî ola rak iki fark lı düz lem de de ğer len di ril di. Si ya si açı-
dan her iki top lu ma uy gu la nan si ya set le re ba kıl dı ğın da,
iki fark lı me to dun uy gu lan dı ğı gö rül dü:
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- Hı ris ti yan lar kar şı da vet me to du

- Ya hu di le re kar şı an laş ma me to du

Bu tes bi tin ar dın dan, Hı ris ti yan lar la si yasî iliş ki -
ler:

- Ha be şis tan hic ret le ri ile

- Hı ris ti yan li der le re gön de ri len da vet mek tup la rı
ola rak de ğer len di ril di. 

Ya hu di ler le olan iliş ki ler de ise: 

- Me di ne Ve si ka sı üze rin de du rul du. 

Si yasî iliş ki le rin ar dın dan “As ke ri Mü ca de le le r” ko-
nu su iş len me ye baş lan dı. Bu baş lık al tın da Ya hu di ler le
ya pı lan:

- Kay nu ka Ya hu di le ri nin Me di ne’ den çı ka rıl ma ları,

- Nadr Ya hu di le ri nin Me di ne’ den çı ka rıl ma la rı ve  

- Ku rey za Ya hu di le ri nin Me di ne’ den çı ka rıl ma la rı
ko nu la rı iş len di.

Hı ris ti yan lar la ya pı lan as kerî mü ca de le ler de ise:

- Mûte Sa va şı ile

- Te bük Sa va şı üze rin de du rul du.  

Si yasî iliş ki ler ile as kerî mü ca de le le rin te mel kay-
nak la ra da ya nan bil gi le ri nin ve ril me si nin ar dın dan ge niş
bir de ğer len dir me ya pıl dı. Bu de ğer len dir me ne ti ce sin -
de Hz. Pey gam ber ’in Hı ris ti yan la ra kar şı tu tu mu nun
ılım lı, Ya hu di le re kar şı tu tu mu nun ise sert ol du ğu gö-
rül dü. Bu iki fark lı uy gu la ma nın, ay nı za man da, Kur’ân
me sa jı ile uyum lu ol du ğu na dik kat ler çe kil di.  

As kerî iliş ki ler de ise Hı ris ti yan lar la ya pı lan Te bük
ve Mûte sa vaş la rı na kla sik sa vaş lar gö züy le de ğil, Müs lü-
man la rın dı şa açıl ma ham le le ri ola rak ba kıl ma sı ge rek -
ti ği ka na a ti ne va rıl dı.
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