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I. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU 
ORTAM

1. Siyer ve Siyer Kaynakları Hakkında 
Genel Bilgi 

Siyer kelime olarak, “yol” anlamına gelmektedir. Sire 

ve siret kelimelerinin çoğuludur. Terim olarak ise siyer; 

Hz. Muhammed’in hayatını anlatma anlamında kulla-

nılmıştır. Doğumundan vefatına kadar geçen süre içe-

risinde Hz. Muhammed’in hayatında meydana gelen 

olayları kapsar. Siyer kavramı, “Siyer-i Nebi” veya “Es-

Siretu’n-Nebeviyye” şeklinde de kullanılmaktadır.

Peygamberimizin hayatını anlatmak için kullanılan di-

ğer bir kelime “Meğazi”dir.Aslında biri birinde fark-

lı olan bu kelimeler bazen aynı anlama gelecek şekil-

de kullanılmaktadır. Meğazi sözlükte, savaş yeri, sa-

vaş anlamlarına gelmektedir. “Meğza” kelimesinin ço-

ğuludur. Terim olarak ise, Hz. Muhammed’in savaşla-

rının anlatıldığı kitaplara verilen isimdir. Bazı meğazi ki-

taplarının Peygamberin hayatından da bahsetmesi ne-

deniyle siyer ve meğazi kavramları arasında bir karı-

şıklığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu anlam-

da siyer, Hz. Muhammed’in savaşlarını da içine alan 

tüm hayatını anlatırken, Meğazi ise genel olarak Hz. 

Muhammed’in savaşlarından bahseden kitaplara isim 

olmuştur. 

PEYGAMBER’İN (AS) HAYATI

SİYER ŞEMAİL HİLYE DELAİL MEĞAZİ

Peygamber’in (as) tüm 

hayatı

Peygamber’in (as) fi-

ziksel ve ahlaki özel-

likleri. Peygamber’in 

beşerî yönü, yaşama 

üslubu ve şahsi hayatı.

Peygamber’in (as) Fi-

ziksel özellikleri

Peygamber’in (as) mu-

cizeleri

Peygamber’in (as) sa-

vaşları

Siyer ilminin başlıca üç kaynağı vardır. Bunlar:

 � Kur’an. Kur’an, Peygamberin hayatında gerçekle-
şen bazı olaylardan bahsetmektedir. Örneğin Be-
dir, Uhut vb. savaşlardan Kur’an bizlere bahset-
mektedir. 

 � Siyer’in ikinci kaynağı ise hadislerdir. Bu anlamda 
yazılan hadis eserleri Peygamberin hayatı hakkın-
da bizlere kaynaklık etmektedirler. 

 � Siyer ilminin üçüncü kaynağı siyer-meğazi kitapla-
rıdır. Siyer kitaplarının ilk öncülerinin eserleri yazılı 
olarak elimize geçmemiştir. Siyer’in bu ilk öncü ki-
şileri şunlardır:

•	 Urve B. Ez- Zubeyr(ö.h.92)

•	 Eban b. Osman(ö.h.105)

•	 Vehb b. Münebbih(ö.h.110)

•	 İbn-i Şihab ez-Zühri(ö.h.124): İbn Şihab ez-
Zühri Siyer’i ilk tedvin eden kişidir.

Bu isimlerden sonraki dönemde siyer ve meğazi ilmiy-

le uğraşan ve eserleri yazılı olarak elimize ulaşan kişiler 

öncelik sırasına göre şunlardır:

•	 İbn İshak(ö.h.151). “Es-Sire”. Elimizde bulunan 
en eski yazılı siyer kitabıdır.

•	 Vakıdi(.h.208). “Kitabu’l-Meğazi”

•	 İbn Hişam(ö.h.219). “es-Siretu’n-Nebeviyye”. 
İbn İshak’ın eserine dayanmaktadır.

•	 İbn Sa’d(ö.h.230). “Kitabu’t-Tabakat. Biografik 
bir eserdir. Hz. Peygamber’in yanı sıra sahabe-
lerden de bahsetmektedir.    

Uyarı yorum

Peygamber’in (as);

 • Ahlaki özellikleri (huy-karakter): Şemail türü eserlerder

 • Fiziki özellikleri (Fiziki görünüşü-dış görünüşü): Hilye türü 

eserlerde de yer almkatadır.

2. Arap Yarım Adasının Coğrafi Özellikeri

Arap Yarımadası coğrafi olarak Asya, Afrika ve Avrupa 

kıtalarının kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Doğu-

sunda Basra Körfezi/İran Körfezi ve Uman Denizi, Gü-

neyinde Arap denizi ve Aden Körfezi, Batısında ise Kı-

zıldeniz ve Akabe Körfezi yer almaktadır.
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Dikkat Et

Arap yarımadası “Şibhü Cezîreti’l-Arab” veya 

“Cezîretü’l-Arab” şeklinde de ifade edilmektedir.

Arap yarımadası kıtaları biri birine bağlayan coğrafi ko-

numu itibariyle deniz ve karayolu ticaretinde önem-

li bir kavşak noktası olmuştur. İslam öncesinin önem-

li merkezlerinden Mekke, Yesrib/Medine ve Taif şehir-

leri Arap yarımadasının “Hicaz Bölgesinde” yer almak-

tadırlar. Bu şehirler İslam devrinin de en önemli şehir-

leridirler. 

Yesrib/Medine şehrinde Yahudi olan Beni Nadir, Beni 

Kurayza ve Beni Kaynuka kabileleri ile Evs ve Hazrec 

gibi putperest Arap kabileleri yer almaktaydı. Tarım ve 

ticaret ile uğraşılmaktaydı.

Mekke şehri tarıma elverişli bir iklime sahip değildi. Ti-

cari bir merkezdi. En önemli özelliği Kabe’nin burada 

bulunmasıdır ki bunun sayesinde dini bir merkez hüvi-

yetine sahip olmuştur.

Taif şehrinde Sakif kabilesi mensupları ikamet ediyor-

du. Sakiflilerde tarım ve ticaret ile uğraşıyorlardı. 

Çöl ikliminin hakim olduğu Arab Yarımadsının iç ke-

simleri çok az yağış almaktadır.Bundan dolayı sıcak 

ve kurak bir iklime sahiptir. Gece ile gündüz arasın-

daki sıcaklık farkı çok fazladır. Sıcaklık gündüzleri 50 

dereceye kadar yükselirken gece eksilere düşmekte-

dir. İklimin bu kurak yapısı nedeniyle bölge tarıma faz-

la elverişli değildir. Hayvancılık ile uğraşan göçebe ya-

şam tarzı bölgeye hakimdir.  Yarımadanın kıyı kesimle-

ri daha fazla yağış almaktadır. Bundan dolayı iklim ta-

rıma elverişlidir. Tarım ile uğraşmak yerleşik hayatı da 

beraberinde getirmiştir.

Arabistan için hurma, meyvesinden, odunundan ve li-

finden faydalanılan bir bitki olarak önemli bir yere sa-

hiptir. Ayrıca çöl ikliminde yaşamak zorunda olan 

Araplar için uzun çöl yolculuklarına gönlerce su içme-

den devam edebilen deve ulaşım ve nakliye aracı ola-

rak önemli bir yere sahiptir.

Dikkat Et

Deveye uzun süre su içmeden çölde kalabildiğinden 

dolayı Sefînetü’s-Sahrâ/Çöl Gemisi ismi de verilmiştir. 

3. Arabistan’ın Siyasi Tarihi

Arab Yarımadasının kuzey ve güneyinde coğrafi yapı-

sından kaynaklanan nedenlerden dolayı İslam öncesi 

dönemlerde çeşitli devletler kurulmuştur. Arabistan’ın 

orta bölgesinde yer alan Hicaz’da ise çöl ikliminin 

olumsuz etkileri bu bölgede bir devlet kurulmasını 

olumsuz etkilemiştir. İslam öncesi dönemde Hicazda 

bir devletin varlığından söz etmek mümkün değildir.

Dikkat Et

İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesinde bir devletin 

kurulmaması İslam devletinin geniş bir bölgeye hızla 

yayılmasına neden olmuştur. 

3.1 Güney Arabistan’da Kurulan Devletler

Güney Arabistan’da Maîn, Sebe ve Himyer devletle-

ri hüküm sürmüştür. Habeşliler ve Sâsânîler de böl-

gede hakimiyet kurmuşlardır. Bu bölgede yaşayanlara 

Arapların Kahtan kolundandır. Kahtan ismi Hz.Nuh’un 

torunu “Kahtan”a nispetle verilmiştir. Güney Arapya-

rımadası için en önemli yerleşim yeri Yemen’dir.  Ye-

men hem ticaret hem de tarım için uygun bir bölgey-

di. Önemli ticaret kavşaklarının bulunduğu Yemen aynı 

zamanda bol yağış almaktaydı.

1. Maînliler: Mainliler, M. Ö. 1400-700 yılları arasında 

Yemen hüküm sürmüşlerdir. Başkenti Main şehri idi. 

Mainlilerin geçim kaynağı büyük oranda ticarete da-

yanmaktaydı.
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2. Sebeliler: Sebe devleti M. Ö. 700- 115 yılları ara-

sında hüküm sürmüştür. Main devletinin yıkılmasının 

ardından kurulmuştur. Sebelilerin merkezi Ma’rib şeh-

ridir. Sebeliler ticaret ile uğraşmanın yanı sıra inşa et-

tikleri su setleri sayesinde tarım ile de uğraşmışlardır. 

Sebe devletinin varlığına Himyerliler son vermişlerdir.

Dikkat Et

Me’rib Seddi/Sebe Seddi, Arim Seddi Sebelilerin en 

önemli seddidir. Sebeliler Himyerîler tarafından yıkıl-

mıştır.

3. Himyerîler: Sebelilerin varlığına son veren Himyerli-

ler M.Ö.115 yılında bölgede güçlü bir devlet kurmuş-

lardır. M.Ö.115 ile M.S.525 yılları arasında hüküm sür-

müşlerdir. Devlet ismini Arabların Kahatani koluna 

mensup olan ataları Himyer b. Yeşcud’tan almaktadır. 

Ticarete önem vermişlerdir. Sebelilerden kalma setleri 

tamir ettirerek tarım ile uğraşmışlardır. Himyer kralı Zu-

nuvas Yahudilik dinini seçmiş halkı da zorla bu dini ka-

bule zorlamıştır.

Ayet Olay İrtibatı

Ayet Olay İrtibatı: Zunuvas, Yahudiliğe geçmeyen Hı-

ristiyanları “uhdud” ismiyle bilinen “ateş çukurlarında 

yaktırmıştır. Bu olay Kur’an’ın Buruc Suresinin 85/4-9.

ayetlerinde anlatılmaktadır.

Himyer krallığına Habeşistan son verdi. Habeş orudu-

sunda subay olan Ebrehe, eryat’ı öldürerek yönetimi 

ele geçirmiştir. Habeşliler kendilerinden yardım isteyen 

Hıristiyanların çağrısı üzerine bölgeye geldiler. Habeş-

lilerden sonra bölge Sasani hakimiyetine geçti. Bu du-

rum Hz. Peygamber dönemine kadar devam etti.

Dikkat Et

Sasanilerin son Yemen valisi Bazan Hz.Peygamber 

döneminde İslam dinini kabul etti ve İslam devletinin 

valisi olarak görev yaptı. 

3.2. Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler

Kuzey Arabistan bölgesinde İslâm’dan önce Nabatî, 

Tedmür, Gassânî, Hire/Lahmîler ve Kinde devletleri ku-

rulmuştur.

1. Nabatîler: Nabatî devleti m. ö. IV. yüzyılın sonlarında 

Filistin’in güneyinde kurulmuştur. Başkentleri Petra 

(Ürdün’de)  şehridir. Yerleşim yerlerini taş oymalarıyla 

inşa etmişlerdir. Roma İmparatorluğu tarafından 

varlıklarına son verilmiştir. 

2. Tedmürlüler: Tedmür Krallığı/Palmir Suriye çölünün 

ortasında Şam iel Fırat arasında kurulmuştur. 

Romalıların ticaret rotası üzerinde yer alan şehir ti-

cari olarak gelişmiş ve zenginleşmiştir. Tedmür dev-

leti Roma ve Sasani İmparatorluklarının hakimiyet 

yarışında Roma’nın yanında yer almıştır. 

Dikkat Et

Tedmür devleti Halid b. Velid tarafından savaşılmaksı-

zın fethedilmiştir. 

3. Gassânîler: Gassânîler, Sebe ve Himyer devletlerinin 

yaptıkları barajların yıkılmasından sonra Arabistan’ın 

kuzey bölgesine göç eden Kahtânîler tarafından Suri-

ye ve Irak’ta kurulmuştur. Bölgedeki Bizans ve Sasani 

çekişmelerinde Bizanstan yana tavır koyan Gassaniler 

bu etkiden dolayı Hıristiyanlık dinine geçtiler.

Dikkat Et

Hz. Peygamber döneminde Gassanilere “İslam’a Da-

vet Mektubu” gönderilmiştir. Mute savaşında karşı kar-

şıya gelinmiş, Tebük seferide Gassani tehlikesine kar-

şı düzenlenmiştir.

Bizansın müttefiki olan Gassânîler Müslümanların böl-

gedeki savaşlarında Bizanstan yana tavır almışlar-

dır. Hz. Ömer döneminde Bizans ile yapılan Yermük 

Savaşı’nda Gassânîler Bizanslılara destek olmuşlardır. 

Bölgedeki Gassani varlığı fetih hareketleriyle son bu-

luştur.
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4. Hireliler/Lahmîler: Hireliler de gassaniler gibi 

güneydeki su setlernin yıkılmasından sonra kuzeye 

gelmişlerdir. Onlarda Arabların Kahtani koluna mensu-

pturlar. Irak bçlgesine yerleşmişlerdir. Bölgede Bizan-

sa karşı Sasanilerin yanında yer aldılar. Ticaret, tarım 

ve hayvancılık ile uğraştılar.

5. Kindeliler: Kinde devleti yaklaşık olarak 480 yılında 

Bahreyn’de kurulmuştur. Kindelilerde Kahtani koluna 

mensupturlar. Başlangıçta Himyerlilere bağlı idiler. 

Fakat zamanla bçlgede bir güç haline geldiler. Bölgede 

Bizansın yanında yer aldılar. 

3. 3 Hicaz Bölgesi ve Mekke

Hicaz, coğrafi özelliklerinden dolayı(Coğrafi özellikle-

rinin olumsuz etkilerinden dolayı) bölgede büyük bir 

güç olan devletlerin ilgisini çok fazla çekmemiştir. Hi-

caz bölgesinin üç önemli şehri Mekke, Medine/Yesrib 

ve Taif’tir. Mekke denince akla ilk gelen Kabe’dir. Mek-

ke Kureyş kabilesinin hükün sürdüğü bir şehir devlet-

tir. Medine, Evs ve Hazrec gibi putperest Arab kabile-

leri ile Nadiroğulları, Kaynukaoğulları ve Kurayzaoğul-

ları gibi Yahudi toplulukların hükün sürdüğü bir şehirdir. 

Taif’te ise Sakif kabilesi hüküm sürmekteydi.

Mekke: İslam tarihi açısından Arap Yarımadasında 

en önemli yer Hicaz bölgesinde kurulmuş olan Me-

kke şehridir. Mekke denince akla gelen ilk isim Hz. 

İbrahim’dir. Mekke tarihi Hz.İbrahim’in eşi ve çocuğunu 

bu bölgeye getirmesi ile başlamaktadır. Mekke tarihini 

şu evrelerle ele alabiliriz:

A. İbrahim (as) 

 � Mekke tarihi İbrahim (as) ile başlar. 

 � İbrahim (as) eşi Hacer ve çocuğu İsmail’i Allah’ın 
emriyle (İbrahim suresi 35-37) Mekke’Ye getirdi. 

 � İbrahim (as), Hacer ve İsmail Mekke’ye getirdiğin-
de bu bölge bir yerleşim yeri değildi. Çöl ikliminin 
hakim olduğu bölge yerleşim için gerekli olan in-
sani gereksinimlerden(Su, barınak vb.) mahrumdu. 

 � Hz. İbrahim’in Hacer ve İsmail’i böyle bir yerde bı-
rakıp Filistine dönmesinden sonra Hacer kendi-
si ve çocuğu için su aramaya başladı. İlahi bir lü-
tuf olarak İsmail’in bulınduğu yerden su fışkırdı. 
Zemzem suyu olarak isimlendirilen bu su sayesin-
de bölge tercih edilen bir ticaret rotasına dönüştü. 
Kervanlar burada konaklamaya başladılar.

 � Bir süre sonra Yemen’den göçeden Cürhümlüler 
Mekke’ye yerleştiler. Cürhümlüler İsmail’in yaşa-
mında da etkili olmuştur. Bunlar sayesinde Arap-
ça öğrenmiştir. Evliliğini de bu kabileye mensup bir 
kız ile yapmıştır. Böylece İsmail soyu Araplaşmıştır 
(Arbu’l-Musta’reba)

Dikkat Et

Hz.İbrahim’in ailesini Mekke’de bırakması olayından 

Kur’an İbrahim Suresi 14/35-37. ayetlerinde bahset-

mektedir

 � Ailesini Mekke’de ziyarete gelen Hz.İbrahim 
Allah’ın emri (Bakara 2/127-129) üzerine Kabe’yi 
oğlu İsmail ile birlikte inşa etmiştir. Filistin’de yaşa-
yan Hz. İbrahim zaman zaman Hâcer ile İsmail’i zi-
yarete gelmekteydi. Mekke’ye ziyaret için geldiğin-
de Allah’ın emri doğrultusunda oğlu İsmail ile bir-
likte Kâbe’yi inşâ etmiştir. 

Mekke’nin

isimleri

Mekke: Fetih suresi

Beledu’l-Emin: Tin suresi

Beled: Beled suresi

Ummu’l-Kura: Enam suresi

Bekke: Al-i İmran suresi

Beledu’l-haram

Beled

Kabe’nin

İsimleri

Beytullah

El-Beytu’l-haram: Maide suresi

Beytu’l-Atik

Mescidu’l-haram

Beyt: Bakara suresi (İlk Beyt 

ifadesi Ali İmran)

B. Huzaalılar:

 � Mekke, Hz. İsmail’den sonra Cürhümlüler tarafın-
dan yönetilmiştir. Bölgeye Güney’de meydana ge-
len sel felaketlerinden sonra gelen Huzaalılar Cür-
hümlüler ile savaşmış onları yenilgiye uğratarak 
onları bölgeden çıkarmışlardır.

 � Cürhümlüler Mekke’den ayrılırken Haceru’l-Esved 
saklamış ve Zemzem Kuyusunu kapatmışlardır.

 � İsmail’in soyuna mensup olanlar bu savaşta taraf-
sız kalarak bölgedeki mevcudiyetlerini devam et-
tirmişlerdir. 
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 � Huzaa kabilesinin lideri Amr b. Luheydir. Amr b. Lu-
hey putperestliği Mekke’ye getiren kişidir. Amr b. 
Luhey ticaret için gittiği Suriye puta tapanları gör-
müş ve onlardan bir put alarak Mekke’ye getirmiştir.

Dikkat Et

Amr b. Luhey’in getirdiği put Hubel putudur.

C. Kureyş

 � Kureyş kabilesi ismini Fihr (Kureyş) b. Malik’ten al-
mıştır.

 � Mekke yönetiminin Cürhümlülerden Huzaalılara 
geçmesi esnasında tarafsız tavırlarıyla bölgede ka-
lan İsmailoğulları dağınık bir şekilde yaşıyorlardı. 
Onları bir araya toplayarak bir kuvvet haline getiren 
Kureyş kabilesidir. Kureyş, Hz.İsmail’in torunların-
dan Adnan’ın soyundan gelmektedir.

 � Fihr/Kureyş’in torunlarından Kusay b. Kilab İsma-
iloğullarını bir araya getirerek (Bundan dolayı el-
Mucemmi-Bir araya toplayan lakabıyla anıldı) Hu-
zaalılara karşı mücadele etmiş ve Mekke yönetimi-
ni ele geçirmiştir. 

 � Kusay, göçebe halinde çadırlarda yaşayan Kureyş’i 
yerleşik hayata geçirmiştir. Mekke’yi on bölgeye 
ayıran Kusay bu bölgeleri Kureyş’in koları arasın-
da paylaştırmıştır. 

 � Mekke’ye yerleşen Kureyş’e: Kureyşu’l-Bitah, 
Mekke dışında kalan Kureyş’e ise Kureyşu’l-
Zevahir denmiştir.

 � Kusay, Mekke yönetimi ile ilgili bir takım düzenle-
meler yapmıştır. Mekke yönetimi ve Kabe hizmet-
leri ile ilgili düzenlemeler şunlardır:

1. Dârünnedve: Kırk yaşını doldurmuş Kureyş 

boylarının başkanlarının, Mekke’nin önemli meselel-

erini çözmek için toplandıkları yerdir.

2. Kıyâde: Savaşlardaki ordu komutanlığını ifade et-

mektedir.

3. Liva: Bayraktarlık görevini ifade etmektedir.

4. Eşnak: Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti ile 

ilgili görevleri ifade etmektedir.

5. Kubbe: Savaş’a hazırlık için kurulan çadır. Savaş 

paraları vb. malzemeler burada topanır.

6. Einne: Süvari birliğine komutanlık yapma görevini 

ifade eder.

7. Sefaret: Kureyş’in dış temsilciliği görevini ifade 

eder. 

8. Hicabe/Sidane: Hicabe, Kabe’nin bakımı ve 

anahtarlarının korunması ile ilgili görevi ifade etmek-

teyken, Sidane ise Kabe’nin perdedarlığı görevi için 

kullanılan bir kavramdır.

9. Rifade: Kabe’yi ziyarete gelenlerin yiyecek 

ihtiyaçlarını karşılama ve onları ağırlama görevini ifade 

etmektedir.

10. Sikaye: hacılara su dağıtma görevini ifade eder.

Dikkat Et

Cahiliyye döneminde “Eşnak” görevini Hz.Ebu Bekir, 

“Sefaret” görevini ise Hz. Ömer yerine getirmekteydi.

 � Kusay öldükten sonra Mekke yönetimi ve Kabe 
hizmetleri ile ilgili görevlerin dağılımı ile ilgili olarak 
Abduddar ve Abdumenaf arasında ihtilaf çıkmıştır. 
Bu mücadelede ellerini güzel koku dolu olan kaba 
batırarak Kabe duvarına süren Abdumenafoğulla-
rı ve müttefiklerine “muteyyabun-güzel koku sürü-
neneler” veya “Hılfu’l-muteyyebun” ismini almışlar-
dır. Abduddaroğulları ve müttefikleri ise kararlılık-
larını göstermek için ellerini kan dolu kaba batırıp 
yalamışlardır. Bundan dolayı “Leakatu’d-dem-kan 
yalayıcılar” olarak isimlendirilmişlerdir. 

 � Bir çatışma olmadan bu görevlerin dağıtımı yapıl-
mıştır. Buna göre görevlerin dağıtımı şöyle olmuştur: 

Abduddar Abdumenaf

Darun Nedve

Liva

Hicabe-Sidane

Kıyade (Ümeyyeoğulları)

Rifade (Haşimoğulları)

Sikaye (Haşimoğulları)

D. Haşim

 � Mekke’nin gelişmesi ve kalkınmasında Kusay, 
Kusay’ın oğlu Abdulmenaf ve Onun oğlu Haşim’in 
büyük çabaları vardır. 

 � Asıl ismi Amr’dır. Mekke’de kıtlık olduğu bir yıl-
da Suriye’den somun getirip ufalayarak tirit yap-
tırdığından dolayı kendisine “ufalayan” manasın-
da “Hâşim” denilmiş ve bundan sonra bu isimle 
anılmıştır.
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 � Haşim ticari yetenekleri olan bir kişiliğe sahipti. 
Onun çabaları sonucu Mekke’nin bölge ile olan ti-
caretinde aile büyük bir söz sahibiydi. Nitekim Su-
riye bölgesine ticaret için Bizans İmparatorunda 
izin belgesi alan Haşim, kardeşlerini de bu yönde 
teşvik etmiş bölgede bulunan devletlerle sorunsuz 
ticaret için gerekli güvenceler alınmıştır.

 � Kur’an’da Kureyş Suresi Haşim ve kardeşlerinin böl-
gedeki ülkelerle serbest dolaşım hakkı elde etmeleri-
ni “ilaf” kavramıyla anlatmaktadır. Mekke, Yemen ve 
Suriye arasındaki ticaretin geçiş noktasındaydı.

 � Haşim, Yesribli Neccaroğullarından bir kız ile ev-
lenmiş ve bu kadından Şeybe adıyla bir çocuğu ol-
muştur. Haşim’in ölümü üzerine Şeybe Haşim’in 
kadeşi Muttalib tarafından Mekke’ye getirilmiştir.

Dikkat Et

Muttalib, kardeşi oğlunu Mekke’ye getirdiğinde çocu-

ğa Mekkeliler “Abdulmuttalib” demişlerdir. Bu Abdul-

muttalib, Hz. Peygamberi’in dedesidir.

Abdulmuttalib, amcasının ölümünden sonra kabile-

nin lideri olmuştur. Abdulmuttalib gördüğü bir rüyadan 

sonra Cürhümlüler tarafından kapatılan Zemzem ku-

yusunu araştırıp tekrar bulmuştur.

4. İslam Öncesi Dönemde Araplar’da Yaşan

4.1. Dini Hayat

Arabistan Hz.İsmail’den sonraki dönemde Amr b. 

Luhey’in Suriyeden Hubel adındaki putu getirmesiy-

le putperestliğin hakim olduğu bir coğrafyaya dönüş-

müştür. Kabileler özel putlara sahiptiler. Aynı zaman-

da evlerde de putlar vardı. Kabe ve çevreside putlar-

la doldurulmuşu.

Arapların dini hayatında Kabe’nin özel bir yeri vardır. 

Dört bir taraftan gelen hacılar Kabe’yi ziyaret ediyor-

lardı. Araplar hacı olmak için haram ayları/Eşhuru’l-

Hurum beklerlerdi. Bu aylarda savaştan uzak durup 

bu dönemi barış içinde geçirmeye çaba sarfederlerdi. 

Haram aylar şunlardır:

Muharrem,

Recep,

Zilkade,

Zilhicce.

Dikkat Et

Araplar ay takvimini takip ediyorlardı. Buna göre ha-

ram ayların mevsimi sürekli değişmekteydi. Araplar 

kendi çıkarları uğruna (Hac mevsiminin nisbeten se-

rin mevsime denk gelmesi gibi) bu ayların zamanları ile 

oynama ypıyorlardır Buna “nesi” denmektedir.

Ayet Olay İrtibatı
Tövbe 37. ayet “nesi” yapmayı küfür olarak nitelendirir.

Arapların taptığı, Mekke’de ve Arabistan’ın diğer böl-

gelerindeki önemli putlardan bazıları şunlardır:

Hübel: Hubel, kırmızı akik taşından yapılmıştır. Amr b. Luhey 

tarafından Meke’ye getirilmiştir. Kabe’de bulunmaktadır. 

Hubel putların en büyüğüdür. Araplar bir işi yapıp yap-

mama konusunda Hubel’in yanında görevlinin huzurunda 

“Ezlam” dnilen fal okları çeker buna göre davranırlardır. Bu 

fal çekme işlemine “meysir” denmekteydi. 

Dikkat Et
Abdulmuttalib’in on oğlu olursa birini kurban edece-

ğine dair yeminini “deve kurban etme yoluyla değiş-

tirmesi olayında kaç deve keseceğini fal oku çekerek 

belirlemiştir.

Lât: Bu put Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putuydu. 

Diğer bölgedeki Araplarda ziyaret ederlerdi. 

Menât: Evs ve Hazrec kabilelerinin pularıydı. Fakat 

diğer Araplar için de Menat putu önemli bir yere sa-

hipti. Bu put Mekke ile Medîne arasında bulunuyordu. 

Uzzâ: Kureyş ve Kinane kabilelerine ait olan bu put 

diğer Arap kabilelri tarafından da ziyaret edilirdi. Arap-

lar çocuklarına bu putu ismini koyarlardı.

Ayet Olay İrtibatı
Bu putlardan Kur’an’da Necm suresi 53/19 ve 20. 

ayetlerde bahsedilmektedir. “Gördünüz mü Lât ve 

Uzzâ’yı? Ve üçüncüleri olan ötekini, Menât’ı...” (Necm 

53/19-20)
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İsâf ve Nâile: Cürhümllerden  İsâf adlı erkek ile Nâile 

adlı kadın Kâbe’ye girip burada birleşmişler bu büyük 

günahlarından dolayı taşlaşmışlardır. Bu taşlar Safâ 

veMerve tepesine dikilmiştir. Amr b. Luhay insanları 

bunlara tapmaya yönlendirmiştir.

Mekke’de müşrik/putperstlerin dışında Hz. İbrahim’in 

takipçileri olup “tevhid inancı”na sahip Hanîfler de bu-

lunuyordu. Hanifler, putperestliği reddediyorlardı. Bun-

lar aynızaman da Yahudilik veya Hıristiyanlık dininede 

mensup değillerdi.

Dikkat Et

Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Zeyd b. Amr, 

Osman b. Huveyris, Kuss b. Saide ve Umeyye b. 

Ebu’s-Salt haniflerin önde gelenlerinden bazılarıdırlar.

Müşrik ve Haniflerin dışında bölgede Yahudi ve Hıris-

tiyan dinlerine mensub topluluklarda vardı. Medine’de 

Nadir, Kurayza ve Kaynukaoğulları Yahudi idi. Ayrı-

ca Yahudi nüfus Hayber, Fedek, Teymâ, Vâdilkurâ ve 

Yemen gibi yerlerde de mevcuttu. Gassan, kudaa ve 

Tağlib kabileleri ise Hıristiyanlık inancına mensuptular. 

İran’ın komşusu Bahreyn ise bu ülkenin etkisiyle Me-

cusi/Ateşe tapan inancına sahipti.

PUTLAR

Sanem-esnam

Nusub-Ensab

Vesen-evsan

•	 Tunç, demir ve altından yapı-
lan putlar.

•	  Şekilsiz taşlar

•	  Ahşap putlar

Ved

Süva

Yeğus

Yeuk

Nesr

•	  Bunlar Nuh kavminden kalan 
putlardır.

•	  Müşrikler bunlara da taparlardı.

•	  Bu ğutlar ismen Nuh suresinde 
geçmektedir.

Not Ediniz
 • Müşriklerin ahirete inanmadıkları Enam 29. ayette geç-

mektedir.

 • Müşriklerin Şira yıldızını kutsal saydıkları Necm 49. ayet-

te geçmektedir.

 • Müşriklerin melekleri Allah’ın kızları olarak gördükleri Zuh-

ruf 15. ayette geçmektedir.

 • Müşrikler; Bahire, saibe, Vesile ve Ham ismiyle bazı hay-

vanları kendilerine haram kılmışlardır. Bunlar Maide 103. 

ayette ismen zikredilirler.

 • Müşrikler Zatu Envat bayramını kutlardı.

 • Bölgedeki dinler şunlardı: Ğutperestlik, Haniflik, Yahudilik, Hı-

ristiyanlık, Mecusilik, Sabiilik

4.2. Ekonomik Hayat

Mekke şehri tarıma elverişli bir bölge olmadığı bura-

da yaşayanlar gelirlerinin büyük kısmını ticaretten elde 

ediyorlardı. Hicaz bölgesinde tarım ve hayvancılığın 

daha yoğun yapıldığı yerler Medine/Yesrib ve Taif şehr-

leridi. Mekke tüccarları Haşim döneminde elde edilen 

ayrıcalılar ile uzak bölgelerle ticaret yapıyorlardı. On-

ların ticaretini Arabistan içinde kolaylaştıran diğer bir 

etkende Kabe’nin koruyucuları olarak görülmeleriydi. 

Mekke içerisinde çarşı ve pazarlar kurulurdu. Buralar ti-

caretin dödüğü merkezlerdi. Asıl büyük çarşılar haram 

aylar döneminde kurulur Arabistan’ın dört bir yanın-

dan gelen Araplar buralardan alış veriş yaparlardı. Pa-

nayır olarak isimlerndirilen bu büyük çarşılarda alış veri-

şin yanı sıra yeni dostluklar kurulur ve ilişkiler geliştirilirdi. 

Dikkat Et

Arablar çarşıya “Suk/Esvak” derlerdi. 

İslam öncesi dönemde kurulan panayırlardan bazıla-

rı şunlardır:

Ukâz: 

 � Bu panayır Arafak yakınlarında kurulmaktadır. 

 � Zilkade ayının ortalarında kurulup sonuna kadar 
devam ederdi. 

 � Bir çok Arab kabilesi katıldığından dolayı bu pana-
yır en büyük panayırlardan biridir. 

 � Bu panayır edebi bir kongre niteliğindedir.

 � Buradan seçilen şiirler Kabe duvarına asılmaktaydı 
(Muallakat-ı Seba-Yedi Askı).

 � Peygamber, risalet öncesinde Kus b. Saide’den 
tevhid içerikli şiiri bu panayırda dinlemiştir.
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Rabiye: Bu panayır Hadramutta Ukaz panayırıyla 

aynı anda kurulmaktadır. Güvenliğin çok fazla 

sağlanamadığı bir panayırdır.

Mecenne: Bu panayır Mekke yakınlarındaki Merruzzah-

rân denilen yerde kurulurdu.

Zulmecâz: Bu panayır Arafat’ın yakınlarında Zülmecâz 

adlı yerde kurulurdu.Zilhicce ayının başında kurulan 

bir panayırdır. Zulmecaz’ın bitiminde Hac için gelenler 

Mina’ya hareket ederlerdi. 

Hubâşe: Bu panayır Receb ayının başında kurulur-

du. Mahalli bir özellik taşıyan panayır Hicaz-Yemen 

arasında bir bölgede yer alıdı

Bu panayırların dışında Arablar Hayber,  Hacer, Mu-

şakkar, Dumetu’l-Cendel, Suhar, Deba ve San’a gibi 

panayırlarda kurarlardı.

Araplar, asıl Araplar/Arabu’l-Aribe ve sonradan Arap-

laşanlar/Arabu’l-Musta’ribe olmak üzere iki kısma ay-

rılırlar. Arabu’l-Aribe denilen asıl  Araplar Arap Yarıma-

dasının Güneyinde bulunan Yemen’deki Kahtanilerdir. 

Arabu’l-Musta’ribe ise Hz. İsmail’in Cürhümlülerden 

bir kız ile evlenmesi ile Onların soyundan gelenler için 

kullanılmaktadır. Bundan dolayı Hz.İsmail’in soyundan 

gelenler sonradan Araplaşanlardır. 

Arap toplumu ile ilgili bazı kavramlar:

 � Kabile: Kan ve soy bakımından akraba olanların 
meydana getirdiği topluluklara verilen isimdir.

 � Kabile başkanları: Emir, seyyid, şeyh, ve melik 
gibi isimler verilidi. Kabile başkanlarının pronlem-
leri çözme noktasında danıştığı bir meclis vardı. 
Göçebe hayatta danışmanlık görevini yerine geti-
ren meclis yerleşik hayat süren toplumlarda yerini 
“mele” denen kuruma bırakmaktadır.

 � Asabiyet:  Toplumun tamamaına hakim olarak si-
yasi birlikteliği sağlayacak bir devletten yoksun olan 
Araplar için aynı kan bağına mensup insanların oluş-
turduğu kabileler bir nevi korunak imkanı sağlıyor-
du. Kabile üyeleri arasında çok sıkı bir bağlılık mev-
cuttu. Kabile asabiyeti denilen ortak hareket şuuru 
sayesinde insanlar can ve mal güvenliklerini sağlı-
yorlardı. Kabilenin bir üyesine karşı yapılan davranış 
kabilenin tüm üyelerine karşı yapılmış olarak kabul 
ediliyordu. Kabile mensunun haklı veya haksız olu-
şuna bakılmaksızın kendisine destek sağlanıyordu. 

 � Hılf: Bir kabile üyesi her hangibir nedenden dola-
yı kendi kabilesinden ayrıldığında başka bir kabile-
nin üyeliğine geçebilirdi. Araplar bu anlaşmalı ge-
çişe “hılf” derlerdi.

 � El-Hal: Kişinin kendi kabilesinde atılmasıdır.

 � Ensab: soy bilimidir.

 � Tefahür: Övünmek

 � Fedailu’l-Arab: Arapların faziletleri, iyi yönleri.

 � Mesalibu’l-Arap: Arapların kötü yönleri.

 � Civar sösleşmesi: Resmi koruma teminatıdır. 
Koruma altında olan kişiye “câr” denilmektedir.

 � Eyyamu’l-Arap: Arap savaşları. Bazı önemli Arap 
savaşları şunlardır.

•	 Besus: Bekir-Tağlib kabileleri arasında

•	 Buas: Evs-Hazrec arasında

•	 Dahis-Gabra: Abs-Zubyan arasında

•	 Ficar: Haram aylarda yapılan savaşlar.

•	 Zukar: Arap-İran savaşı.

4.3. Kabile Yapısı

Arabu’l-Baide Arabu’l-Bakiyye

Soyu devam etmeyen Araplardır. Arabu’l-Arube Arabu’l Musta’rebe Arabu’l-Musta’ceme

Asıl Araplar Sonradan

Araplaşanlar

Fetihlerden sonra 

Araplaşanlar

Ad, Semud vb. Hevazin

Kahtaniler

Kureyş

Sakif

Mısır, Fas, Tunus,

Cezayir


