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188 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

Giriş

Hz. Peygamber’in yaşadığı ve tebliğ faaliyeti yürüttüğü Hicaz bölge-
si başta olmak üzere Arabistan’da bölgesel farklılıklar arz eden dinler ve 
dinî anlayışlar mevcuttu. Arabistan ve komşu bölgelerde İslâm’ın doğdu-
ğu dönemde en yaygın din anlayışı, Kur’an’ın “şirk” olarak isimlendirdiği 
inanç şekliydi. Ancak bundan başka Yahudilik, Hıristiyanlık ve Mecusilik 
gibi din ve inançlar da vardı. Hatta Allah’a inanmayan mülhitlerin oldu-
ğuna dair rivayetler de mevcuttur.

Putperestliğin, Arabistan’da ve özellikle Suriye, Mısır, Irak gibi yakın 
coğrafyalarda yaygın olan bir dinî inanç ve din uygulaması olduğunu söy-
lemek gerekir. İslâmî kaynaklarda Veseniyye denir. Putperestlere Abede-
tü’t-Tâğût ve Abedet’l-Evsân[1] denir.[2] 

A. islâm Öncesi HicAz’dA YAYGın dinin Adı

İslâm’ın doğuşundan önce Hicaz’da yaşayan putperest Arapların 
kendi dinleri için özel olarak bir isim kullandıklarını bilmiyoruz. Ancak 
en azından Mekke’deki Araplar, kendilerini Hz. İbrahim’in (a) dini üze-
re olduklarını iddia ediyorlardı.[3] Dolayısıyla Hz. İbrahim’in dini üzere 
olduklarını söylediklerini ifade etmek mümkündür. Bu düşüncelerinin 

[1]  Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, II, 49; Abdürrezzâk, II, 143; İbn Fâris, IV, 206.
[2]  Ahmet Güç, “Putperestlik”, DİA, XXXIV, 365.
[3]  İbn İshak, s. 120; Ezherî, V, 71.
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temelini oluşturabilecek önemli bir ritüel, hac ibadetidir. Hz. İbrahim 
döneminden beri devam eden bu ibadet, Mekkeliler tarafından önem ve-
rilen canlı bir ibadet olarak devam etmekteydi.

Kur’ân-ı Kerim, muhataplarının dinî inançlarını şirk olarak nitelen-
dirmektedir. Şirk “ortak olmak, ortak koşmak, ortaklık” anlamına gelir. 
Terim olarak, “Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde veya O’na ibadet 
edilmesinde ortağı, dengi yahut benzerinin bulunduğuna inanmak” de-
mektir. Tek Tanrı’ya inanmanın karşıtı olan inanç türleri Grekçe polus 
(çok) ve theos (tanrı) kelimelerinden oluşan politeizm (polithéisme) 
kavramıyla ifade edilir.[4]

Kur’ân-ı Kerîm’de şirk kavramı, aynı kökten türeyen isim ve fiillerle 
birçok ayette geçmektedir. “Allah’ın ulûhiyetine ortak tanıma” anlamın-
daki şirkin muhtevası Kur’ân’da “küf ’/küfüv” [denk, benzer], “misl” [eş, 
benzer], “velî/vâlî” [dost, efendi], “nid” [özünde benzer], “şefî’” [şefaat-
çi] ve “şehîd” [yardımcı, lehte şahitlik yapan] kelimeleriyle ifade edilmiş-
tir.[5]

Hz. Peygamber’in (s) muhataplarının inancını şirk olarak nitelen-
dirme, Müslümanlar arasında yaygın olarak kullanılmıştır ve Hicazlıla-
rın dinlerinin işlevini anlatan bir nitelemedir. Mekkeli putperestlerin ya 
da diğer muhataplarının Kur’ân’ın bu nitelemesine karşı çıktıklarına ve 
dinlerinin şirk olarak, kendilerinin de müşrik olarak nitelendirilmelerine 
karşı çıktıklarına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz.

Uzun asırlardır devam eden bir dinin herkesçe ortak bir isme sahip 
olmamasını nasıl değerlendirmek gerekir?

•	 Putperestlerin sistemli ve belirli bir kitabı olan bir dinleri yoktu. 
Dinin yazılı metne sahip olmaması, kimlik oluşturmasını zorlaş-
tırır. Nitekim kurumsallaşmış dinlerin hepsinde yazılı kurallar ya 
da metinler vardır.

[4]  Mustafa Sinanoğlu, “Şirk”, DİA, XXXIX, 193.
[5]  Mustafa Sinanoğlu, “Şirk”, DİA, XXXIX, 195-196.
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•	 Putperestlerin dinleriyle ilişkileri ve tecrübeleri kabilelere göre 
yerelleşmişti. Bu sebeple kabileler arasında tek bir dinî uygula-
madan söz edemeyiz.

•	 Ortak kimlik din değil, kabile kimliğidir. Dolayısıyla her kabile-
nin kendisine ait bir din anlayışı olduğunu söylemek mümkün-
dür.

•	 Bununla birlikte kabilenin din anlayışı, yaşadığı bölge ve koşul-
lar dikkate alındığında derin bir felsefî içeriğe sahip olmadığı için 
kimlik haline gelmiş değildir.

•	 Arapların birçok mabetleri olmasına rağmen, bu mabetlerde din 
adamları ve düzenli olarak icra edilen ibadetleri olmaması da din-
lerinin kurumsallaşmasına engel oluşturmuştur.

b. PutPerestliğin OrtAYA Çıkışı

Putperestliğin doğuşu ile ilgili farklı tezler bulunmakla birlikte İs-
lâm’ın doğduğu bölge açısından meseleye baktığımızda yapılan bazı tas-
virlerle gerçeğin ne kadar uyuştuğu tartışma götürür. Rivayetlere göre 
putperestlik, Hz. Peygamber dönemine çok uzak olmayan bir zamanda, 
Hicaz’a getirilmiştir. Özellikle Hicaz bölgesinde putperestliğin yayılma-
sında Huzâ a̒ kabilesinin liderlerinden Amr b. Luhay’ın[6] etkili olduğu 
rivayet edilir. Buna göre Amr b. Luhay, bir hastalığı sebebiyle tedavi ol-
mak amacıyla Suriye bölgesindeki Belkâ’ya gitmiş. Burada putlara tapıl-
dığını görünce, ne yaptıklarını sormuş; kendisine, taptıkları varlıkların 
Allah ile aralarında aracılar olduklarını, sorunlarını ve sıkıntılarını onlara 
arz ettiklerini söylemişler. Bunun üzerine Amr, onlardan kendisine bir 
put vermelerini istemiş;[7] onlar da ona Hübel putunu vermişler. Hübel’i 
alarak Mekke’ye getirip Kâbe’nin içine koyan Amr, insanların ona ibadet 
etmelerini sağlamış.

Amr b. Luhay’ın yaşadığı dönem tam olarak bilinmemekle birlikte 
Kusay’ın Mekke’ye hâkimiyetinden önce orada liderlik yapan Huzâ a̒lı 
bir liderdir. Allah Resûlü’nden (s) birkaç asır önce Mekke’de yaşamış ol-
ması muhtemeldir.

[6]  Şeceresi şöyledir: Amr b. Rabîa (Luhay) b. Hârise b. Amr b. Âmir el-Ezdî (İbnü’l-Kelbî, s. 8).
[7]  İbnü’l-Kelbî, s. 8.
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Mekke’de putperestlik inancının alt yapısı olmadan sırf Amr b. Lu-
hay’ın buraya bir put getirerek Hz. İbrahim döneminden beri mevcut 
olan tevhit inancını bozduğunu söylemek mümkün isabetli olmasa ge-
rektir. Putperestliğin Arabistan’daki mevcudiyeti hususunda şöyle bir 
çerçeve çizersek durum daha açık bir şekilde anlaşılır:

•	 Elimizdeki kaynaklara göre Hz. Peygamber’den önce ve Hz. İs-
mail’den sonra Hicaz’a gönderilmiş bir peygamber yoktu.

•	 Hz. İbrahim, birkaç defa oğlu Hz. İsmail’i ziyaret etmiş ve muh-
temelen birlikte burada karşılaştıkları insanlara tevhit inancını 
anlatmışlardı.

•	 Hz. İsmail’in davet faaliyetinin ne kadar etkili olduğu hakkında 
doyurucu bir bilgimiz yoktur.

•	 Yine onun davetinin bütün Hicaz’a yayıldığına ilişkin bir bilgiye 
de sahip değiliz.

•	 Huzâ a̒lılar Mekke’ye Cürhümlülerden sonra geldiler. Dolayısıy-
la Hz. İsmail’in yaşadığı dönemden epey sonra buraya geldikleri 
sırada müşrik olmaları kuvvetle muhtemeldir. En azından Hz. 
İbrahim’in tebliğ ettiği dine mensup olmadıklarını söyleyebili-
riz. Huzâ a̒lılar Mekke’ye müşrik, başka bir ifadeyle tevhit inancı 
dışında bir inanca sahip olarak gelmişlerse, zaten Hübel’i ya da 
başka putları kabule meyyal bir yapıları vardı.

•	 Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, tevhit inancını yaymış olsalar bile, ona 
tabi olanlar arasında dahi eski inançlarından kırıntılar muhafaza 
eden kimseler bulunması, kuvvetle muhtemeldir. Din değiştirilse 
dahi eski geleneklerden birçok şeyin muhafaza edildiği bir ger-
çektir.

Yukarıda çizmeye çalıştığımız çerçevede İslâm’ın doğduğu dönemde 
mevcut olan şirk inancıyla ilgili şu hususları tespit etmek mümkündür:

•	 Şirk inancı, müşriklerin uzun süredir muhafaza ettikleri bir inanç-
tır.
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•	 Bu inanç, zaman içinde değişikliklere uğramış olsa bile Hz. İb-
rahim dönemi de dâhil olmak üzere bu bölgede varlığını devam 
ettirmiştir.

•	 Amr b. Luhay’ın Hübel’i Mekke’ye getirmesi, putperestlik açısın-
dan önemli olmakla birlikte şirkin başlangıcı olarak değerlendi-
rilmesi doğru olmasa gerektir.

•	 Amr, putperestlikle ilgili bazı uygulamaları sebebiyle Mekke 
inanç tarihinde önemli bir yere sahiptir.

•	 Putperestliğin menşeinin Amr b. Luhay’a dayandırılması, Arap-
ların geçmişe ait bilgileri sözlü gelenek üzerinden nakletmelerin-
den kaynaklanmaktadır. Sözlü gelenekte uzak geçmişe ait bilgi-
leri muhafaza etmek mümkün değildir. Uzak geçmişe ait bilgiler, 
bir süre sonra efsaneye dönüşür.

İbnü’l-Kelbî, insanlığın putperestliğe bulaşmasıyla ilgili naklettiği 
rivayetlerde efsanevî bir anlatımla putperestliği Hz. Âdem’e kadar götür-
mektedir. Buna göre Hz. Âdem vefat edince, Şit’in çocukları Âdem’in ce-
sedini yeryüzüne indiği Hindistan’daki dağda bulunan bir mağaraya koy-
dular.[8] Şit’in çocukları mağaradaki Hz. Âdem’in cesedini ziyaret ederek 
ona rahmet diliyorlardı. Kabil’in çocuklarından biri, “Onların ziyaret 
ettikleri bir ziyaretgâhları var. Bizim ise böyle bir şeyimiz yok.” diyerek 
onlara bir put yonttu. Böylece ilk put yapan oldu.[9] Bu efsanevî anlatımın 
ima ettiği husus, putperestliğin Hz. Âdem’in vefatından sonra çok erken 
dönemde ortaya çıktığıdır.

c. HicAz PutPerestliğinin bÖlGedeki
      inAnÇlArlA ilişkisi

Hicaz’da kabilelere göre farklılıklar gösteren putperestliğin buraya 
mahsus olduğunu düşünmek doğru olmaz.

•	 İster Kuzey Araplarından olsun, ister Güney Araplarından olsun 
Hicaz bölgesinde yaşayan kabilelerin bölge dışında, Hicaz’a ya-
kın ve uzak komşu olan bölgelerle ilişkileri olduğunu biliyoruz.

[8]  İbnü’l-Kelbî, s. 50.
[9]  İbnü’l-Kelbî, s. 51.
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•	 Hübel’in Suriye bölgesinden getirildiğine ilişkin rivayetleri hatır-
ladığımızda bu ilişki doğal olarak kabul edilmiş oluyor.

•	 Gerek Yemen bölgesinden, gerekse kuzeyden bazı göçlerin mey-
dana geldiğini hatırlarsak kültürel etkileşim de kaçınılmaz olarak 
ortaya çıkar.

•	 Hicaz’ın merkezi durumundaki Mekke ahalisinin ticaretle meş-
guliyeti, diğer bölgelerle ilişkiyi ve dolayısıyla etkileşimi zorunlu 
hale getiriyordu.

•	 Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde -özellikle de Hicaz bölgesinde- 
kurulan panayırlar, farklı bölgelerden buralara gelen insanların 
görüşmelerini ve birbirlerinden etkilenmelerini sağlıyordu.

•	 Hac ibadeti de önemli bir etkileşim aracıydı.

Bu sebeple Hicaz’daki dinî inancın diğer bölgelerden bağımsız ve ko-
puk olmadığını bilmemiz gerekir. Bu hususta bize ışık tutacak önemli bir 
husus da Hicaz dışındaki bölgelerde -örneğin Suriye ve Irak’ta- mevcut 
olan inancın durumunu ve buradaki putları tespit etmektir. Özellikle bu 
bölgelerdeki inançlar üzerine yapılan çalışmalarla, Hicaz bölgesindeki 
tanrılarla çevredeki bazı tanrıların benzer bir konuma sahip olduklarını, 
hatta aynı isimleri taşıdıklarını görüyoruz.

d. inAnÇlArı

İslâm öncesi Arapların kendi kaynakları elimizde olmadığı için on-
lara ait inançları büyük ölçüde Kur’ân-ı Kerim’den ve İslâm döneminde 
telif edilen kitaplardan öğreniyoruz. Ancak Kur’ân-ı Kerim’in bize ver-
diği bilgiler, müşriklerin inancını anlatmayı amaçlamadığı için tablonun 
bütününü yansıttığını söylemek zordur. Öte yandan putperestliğin yazılı 
kaynakları olmadığını ve Hicaz bölgesi ile civarındaki putperest inancı-
nın yerelleştiğini dikkate aldığımızda yeknesak bir inançtan söz etmek 
de mümkün değildir. Bu sebeple burada yapacağımız tasvirler sınırlı ka-
lacaktır.
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1. Allah inançları

Kur’ân’ın onlara hitabından ve inançlarıyla ilgili tasvirlerden putpe-
restlerin Allah inancına sahip olduklarını anlıyoruz: “Andolsun, eğer on-
lara, ‘Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?’ 
diye soracak olsan mutlaka, ‘Allah’ diyeceklerdir. O halde nasıl (hak-
tan) döndürülüyorlar? Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dile-
diğine) kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer 
onlara, “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden 
sonra diriltti?” diye soracak olsan, mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De 
ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmaz-
lar.”[10]

Müslümanların Allah için kullandıkları Rahman ve Rahîm sıfatlarını 
Allah için kullanmayı uygun bulmadıkları için besmele formunda, bu sı-
fatların bulunmasına karşı çıkmışlar; bu sebeple Hudeybiye’de antlaşma 
metninde “Bism-illahi’r-rahmani’r-rahim” şeklinde yazılan ifadeyi “Bis-
mike Allahümme” şeklinde değiştirtmişlerdir.

Allah’a ve onun her şeye gücü yeten en üstün varlık olduğuna inan-
makla birlikte, insanla Allah’ın ilişki kurabileceğine inanmadıkları için bir 
taraftan insanla, diğer taraftan da Allah’la ilişki kurabilen varlıkların var-
lığına inanıyorlardı. 

2. Put inançları

Müşrikler, putlara kendilerini Allah’a yaklaştırmaları[11] ve Allah ka-
tında şefaatçi olmaları[12] için taptıklarını ve atalarının da aynı yolu izle-
diğini söylüyordu.[13] Müşriklerin durumunun tasvir edildiği ayetlerde 
şirkin küfür olduğu[14] belirtilmektedir.[15]

[10] Ankebût 29/61-63.
[11]  Zümer 39/3.
[12]  Yûnus 10/18.
[13]  Nahl 16/35; Zuhruf 43/20-22.
[14]  Âl-i İmrân 3/151.
[15]  Mustafa Sinanoğlu, “Şirk”, DİA, XXXIX, 195.
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Kur’ân’da yer alan, müşriklerin atalarını taklit ederek akıllarını kul-
lanmamaları, zannî bilgilerle hareket etmeleri, yalan söylemeleri,[16] pey-
gamberlerle ve inananlarla alay etmeleri,[17] kendilerine yapılan tebliğe 
karşı büyüklük taslamaları,[18] eleştirildikleri konularda atalarını taklit 
etmeyi mazeret göstermeleri[19] gibi tasvirler, onların sosyo-psikolojik 
özelliklerini ortaya koymaktadır. Kur’ân’da şirk, Allah’ın asla bağışla-
mayacağı en büyük günah, doğru yoldan sapma[20] ve büyük bir zulüm[21] 
olarak nitelendirilmiştir.[22]

Müşriklerin put inancıyla ilgili elimizdeki kaynaklarda anlatılanların 
bir kısmı, onların inançlarıyla ilgili durumu karikatürize etmeye matuf-
tur. Buna göre müşrikler, helvadan putlar yapıp ardından da yerlerdi. 
Yine putperestlerin, saygı duydukları ve ibadet ettikleri putlarından bek-
lentilerinin karşılanmadığını gördüklerinde putlarına kızıp küfredebil-
diklerini görüyoruz. Kaynaklarda yer alan bir rivayete göre İmruülkays b. 
Hacer, Esedoğullarına saldırmak isteyince Tebâle’de bulunan Zü’l-Hale-
sa putuna gitti. Bu put, bütün Arapların yücelttikleri bir puttu. Önünde 
“yap, yapma ve bekle” anlamında üç oku vardı. Üç defa ok çekti. Üçünde 
de “yapma” anlamındaki ok çıktı. Bunun üzerine “Öldürülen senin ba-
ban olsaydı beni geciktirmezdin!” diyerek okları kırarak putun suratına 
fırlatarak ona küfretti. Sonra Esedoğullarına saldırarak onlara karşı zafer 
kazandı.[23]

Benzer bir hikâye Saʻd isimli bir putla ilgili olarak da anlatılır. Bir gün 
bir adam, uzun bir kaya şeklindeki putun yanına devesini getirip putla te-
berrük etmek istedi. Deveyi yaklaştırınca, putun üzerindeki kanları gören 
deve ürkerek kaçtı. Bunun üzerine adam eline bir taş alıp puta fırlatarak, 
“Allah seni mübarek bir ilah kılmasın. Devemi kaçırttın.” diye bağırarak 
devesini yakalamak için oradan ayrıldı.[24]

[16]  Yûnus 10/66; Zümer 39/60.
[17]  Hûd 11/38; Yâsîn 36/30.
[18]  Sâffât 37/35; Câsiye 45/8-11.
[19]  Bakara 2/170-171; Lokmân 31/21.
[20]  Nisâ 4/48, 116.
[21]  Lokmân 31/13.
[22]  Mustafa Sinanoğlu, “Şirk”, DİA, XXXIX, 196.
[23]  İbnü’l-Kelbî, s. 47.
[24]  İbnü’l-Kelbî, s. 37.
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Müşrikle ilgili şöyle bir anekdot anlatılır: Kişi bir yerde konakladı-
ğında dört taş bulur, bunlardan güzel olanı rab kabul ederek ona ibadet 
eder; diğer üçünü ise tenceresini üzerine koymak için kullanırdı. Oradan 
ayrılınca onları orada bırakır ve gittiği yerde aynı şeyi yapardı.[25]

 Kuşkusuz bunlar doğru olabilir; ancak bütün tabloyu yansıtır mı? 
Herhalde bir müşrikin bireysel tavrını, asırlarla devam eden bir dönemi 
tanımlamak için kullanamayız.

Arapların putlarla ilgili inançları hususunda şu tespitleri yapmak 
mümkündür:

•	 Maddî bir varlıkla ifade edilen putlar, gerçekte temsil ettikleri 
varlıkların sembolleridir.

•	 Putlarını çoğu zaman gök cisimleriyle ilişkilendiriyorlardı. Bu da 
inançlarının, gök cisimlerini kutsayan bölge ve civarındaki inanç-
larla ilişkilerini göstermektedir.

•	 Putların gücü ve saygınlığı farklıdır. Her putun konumu ve öne-
mi aynı değildir. Araplar arasında daha yaygın bir saygıya mazhar 
olan putların yanı sıra kabilelerin ve hatta aile ve kişilerin kendi 
putları vardı.

3.  Allah’ın kızları ve melek inançları

Araplar Lât, Menât ve Uzzâ adlı putlarına Allah’ın kızları derlerdi.[26] 
Araplarda melek inancı hakkında da malumatları olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim meleklere dişilik izafe ederek onları Allah’ın kızları olarak kabul 
ediyorlardı. Kur’ân, onların bu inançlarını reddetmiştir.[27]

4. cin inançları

Araplar, cinleri bilirlerdi. Hatta bazı kabilelerde cinlere tapanlar da 
vardı. Nitekim Talha et-Talahât’ın kabilesi olan Benû Melîh, cinlere iba-
det ediyorlardı.[28]

[25]  İbnü’l-Kelbî, s. 33.
[26]  Nahl 16/57; Necm 53/19-23.
[27]  Sâffât 37/149-150; Zuhruf 43/19.
[28]  İbnü’l-Kelbî, s. 34.
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5. Ahiret inançları

Araplarda genellikle ahiret inancı olmadığına ilişkin bir kanaat varsa 
da bunu bütün Araplar için söylemek doğru olmaz. Onların arasında ahi-
ret inancı olan kimselerin olması mümkündür. Bununla birlikte Kur’ân’ın 
muhatabı olan Mekkelilerin çoğunlukla ahiret inançlarının olmadığını 
söylemek mümkündür.

e. PutPerestliğin Özellikleri

İslâm’ın doğduğu bölge ve bu bölgeyle ilişkili olan civar memleket-
lerde mevcut olan putperestliğin özellikleriyle ilgili olarak şu hususları 
vurgulamakta yarar görüyoruz:

1. Her tarafta standart bir putperestlik inancı yoktur.

2. Kabilelerin inançları arasında farklılıklar olduğu gibi şahısların 
inançları ve inançlarına bağlılıkları arasında da farklılıklar vardır.

3. Diğer inanç ve dinlerin etkisine açıktır.

4. Kitabî bir inanç olmadığı için yerelleşmeye açıktır. Bu sebeple her 
kabileye göre farklı bir putperestlik yorumu ile karşılaşıyoruz.

5. Putperestler arasında özellikle putlardan nemalananların inancın 
devamını sağlamaya çalıştıklarını söyleyebiliriz.

6. Putlarla ilgili inancın temelini büyük ölçüde efsaneler oluştur-
maktadır.

F. PutlAr

Türkçeye put şeklinde geçen ve aslı Buddha ismine dayanan Fars-
ça “but” kelimesi “bilinçli ve canlı olduğuna inanılan suret veya heykel, 
tamamen veya kısmen bir dinî yapı içinde kurumlaşmış, ibadet konusu 
haline getirilmiş maddî obje, Allah’tan başka ilâh edinilen nesne” diye 
tanımlanır. Batı dillerinde putun karşılığı olarak kullanılan idol “görünüş, 
şekil” anlamında “eidos” kelimesinden türetilen “eidolon”dan gelir.[29]

[29]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 364.
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Arapların yaygın olarak bilinen Hübel, Lât, Menât ve Uzzâ putların-
dan başka birçok putları vardır. İslâm öncesinde Arapların taptıkları put-
lar arasında Zü’l-Halesa, Zü’l-Keffeyn, Zû Şerâ, Zü’l-Ke a̒bât, Fels, Saʻd, 
Rudâ, Menâf, Ukaysır, Nühm, Âim, Sü a̒yr, İsâf ve Nâile de vardı.[30]

Mekke’de her evde insanların bir putunun olduğu rivayet edilir. Mek-
keli biri sefere çıkmak istediğinde evinde son yaptığı şey, onu ziyaret et-
mek, döndüğünde de ilk yaptığı şey yine ziyaret etmek olurdu.[31]

1. Putlar için kullanılan Genel isimler

Arapların Cahiliye döneminde sahip oldukları putlar için kullandık-
ları isimler farklıdır. Putlarının bazılarına sanem [çoğulu: asnâm] bazıla-
rına ise vesen [çoğulu: evsân] derlerdi. Bütün bu putların yanında kurban 
keserlerdi.[32] Putların yanında boğazladıkları kurbanlara atîre [çoğulu: 
atâir] derlerdi. Atîre, “boğazlanan hayvan” anlamındadır.[33]

Arapların putlar için kullandıkları belli başlı isimler şunlardır:

Sanem [Asnâm]: Sanem “suret, resim” ve özellikle “put” anlamına 
gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de[34] çoğul şekli ile yer alır. Sanem, ayrıca 
ağaçtan yontulmuş, altın, gümüş yahut bakırdan dökülmüş olup cismi 
veya belli bir şekli olan putu ifade eder.[35]

Nusb [Ensâb]: “Dikmek” anlamındaki nasb kökünden “dikili taş” an-
lamına gelen nusb, putlar adına kesilen hayvanların kanlarının üzerlerine 
döküldüğü taş bloku ifade eder. Esasen Kâbe’nin harem bölgesinin sınır-
larını belirleyen kaba taş sütunlardan ibaret olan ensâb, yerleşik toplu-
luklar arasında Kâbe’deki putların şekillerinin işlendiği taşlar, yani esnâm 
haline getirilmiş ve bazı göçebe topluluklarda bazen ilâhların sembolü 
olarak kullanılmıştır. Ensâb adı verilen putların belirli şekil verilmiş hal-
lerine esnâm veya evsân denilmiştir.[36] Araplar, diktikleri taşlara (ensâb) 

[30]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[31]  İbnü’l-Kelbî, s. 33.
[32]  İbnü’l-Kelbî, s. 33.
[33]  İbnü’l-Kelbî, s. 34.
[34]  En’âm 6/74; A’râf 7/138; İbrâhîm 14/35; Enbiyâ 21/57; Şuarâ 26/71.
[35]  İbnü’l-Kelbî, s. 53; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 364.
[36]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 364.
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Kâbe’ye tavaf ettikleri gibi tavaf ederlerdi. Yaptıkları bu tavafa “devâr” 
(dönme) derlerdi.[37]

Vesen [Evsân]: Vesen, sanem[38],  tapılan taş[39] Arapların tahta, taş, 
altın, gümüş, bakır ve benzeri şeylerden yapılmış şekilli putlarına verdik-
leri isimdir.[40]

Tâğût: Kur’ân-ı Kerîm’de sekiz yerde geçen[41] ve “put, putperest-
lik, put evi” gibi manalarda kullanılan tâğût ise öncelikle Allah’tan başka 
ibadet edilen her şeyi ifade eder. Ayrıca büyücüye, kâhine, cinlerin âsi 
olanına, insanı hayır yolundan, böylece Allah’tan uzaklaştıran ve şeytana 
yönelten sahte tanrılara da tâğût adı verilir. Hem tekil hem çoğul olarak 
kullanıldığından “şeytanî güçler” manasına da gelir.[42]

Cibt: Kur’ân’da tâğûtla birlikte sadece bir yerde geçen cibt, “Allah’tan 
başka ibadet edilen her şey, kendi başına hiçbir değeri ve faydası olma-
yan şey, hiçbir gerçeğe dayanmayan anlamsız gizler” gibi manalara gelir. 
Ayrıca put, puta tapınma, sihir, falcı ve büyücüler hakkında da kullanılır. 
Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar 
cibte ve tâğûta inanıyorlar mealindeki ayette görülen[43] cibtin sihir, tâğû-
tun da şeytan olduğu ifade edilmiştir.[44]

Timsâl [Temâsîl]: “Bir varlığın suretinde tasvir edilmiş nesne, suret,” 
anlamındadır.[45]

2. Putlar

Araplar arasında belirli kabilelerde saygı gören putların yanı sıra bir-
çok kabile tarafından saygı duyulan putlar da vardır. Kaynaklarda zikre-
dilen putların bir kısmı şunlardır:

[37]  İbnü’l-Kelbî, s. 33, 42.
[38]  Ebû Nasr el-Cevherî, I, 5640.
[39]  İbn Fâris, I, 916; VI, 85.
[40]  İbnü’l-Kelbî, s. 53; Ezherî, XV, 105; İbn Manzûr, XIII, 443.
[41]  Bakara 2/256-257; Nisâ 4/51, 60, 76; Mâide 5/60; Nahl 16/36; Zümer 39/17.
[42]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[43]  Nisâ 4/51.
[44]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 364-365.
[45]  Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, VIII, 229; İbn Düreyd, I, 432; Ezherî, XV, 72; Ebû Nasr el-Cev-

herî, V, 1816.
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1) Menât: Araplar arasındaki en önemli put[46] olup adı Kur’ân’da 
geçen putlardan biridir.[47] Menât, Mekke ile Medine arasında Kudeyd’e 
yakın, Medine’ye 15 km. mesafedeki Müşellel denilen yerde deniz kena-
rında Hüzeyl kabilesine ait siyah bir kaya idi. Menât’a ait bir ev, hediyele-
rin konulduğu bir oda ve bekçi vardı. Menât’ın bir kayadan ibaret olduğu, 
kesilen kurbanların kanları orada akıtıldığı için bu adın verildiği ileri sü-
rüldüğü gibi taştan yontulmuş, deniz kenarında dikili bir heykel olduğu 
da nakledilmektedir. Evs ve Hazrec kabileleri başta olmak üzere Araplar 
buraya o kadar çok önem veriyorlardı ki Menât’ı ziyaret edip başlarını 
tıraş etmedikçe Mekke’de yaptıkları haccın tamam sayılmadığına inanı-
yorlardı.[48]

2) Lât: Hicaz’daki önemli putlardan biridir. Rivayetlere göre, hazır-
ladığı yemeği Tâif ’teki bir kayanın yanında orayı ziyarete gelenlere ikram 
etmeyi âdet haline getiren bir kişi Lât diye adlandırılmış, ölünce de kab-
ri ziyaret yeri haline gelmiş ve kendisine tapınılmıştır. Bu kişinin Sakîfli 
olduğu ve Amr b. Luhay tarafından putlaştırıldığı veya Amr b. Luhay’ın 
kendisi olduğu da nakledilmektedir. İbnü’l-Kelbî ise Tâif ’teki kayanın ya-
nında buğday dövmeyi âdet edinmiş bir Yahudi’den bahsetmektedir.

Lât, İslâm öncesi Arap toplumunda Menât ve Uzzâ ile birlikte en çok 
saygı gören putlardandı. Lât putuna, Yakındoğu coğrafyasının her yerin-
de kendisine saygı gösteriliyordu. Bulunduğu çevreye göre farklı şekiller 
alıyor, Tâif ’te kare biçiminde beyaz bir taşla, Tedmür’de gerçek bir krali-
çe heykeliyle, hatta kıllı vücutlu, buruşuk aslan burunlu, yırtıcı kuşkanatlı 
ve ayaklı, elinde yılan olan bir kadın şeklinde tasvir ediliyordu.

En ilkel şekliyle Hicaz’da bulunan Lât sadece, altında hediyelerin 
muhafaza edildiği bir çukur bulunan dört köşe, nakışlı, beyaz bir kaya 
parçası şeklinde tasvir ediliyordu. Buraya Lât’ın bekçiliğini yapan Sakîf 
kabilesinden Attâb b. Mâlik oğulları, tıpkı Kâbe gibi üzerinde örtü bulu-
nan ve “beytü’r-rabbe” denilen bir bina yapmışlardı. Ayrıca mabedin gö-
revlileri ve bekçileri vardı. Kureyş’le birlikte bütün Arapların tazim ettiği 

[46]  İbnü’l-Kelbî, s. 13.
[47]  Necm 53/19-20.
[48]  İbnü’l-Kelbî, s. 13-15; Cevâd Ali, XI, 246-250; Tevfîk Fehd, “Menât”, DİA, XXIX, 121-

122.
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Lât’a ait Hicaz’ın değişik yerlerinde sunaklar mevcuttu; bunlardan biri 
de Nahle’de bulunuyordu. Sakîflilerin her seferden dönüşte öncelikle zi-
yaret ettikleri bu mabede gelenler sadece kurban takdimiyle yetinmiyor, 
tavaf da yapıyorlardı.[49]

3) Uzzâ: Sözlükte “çok yüce, azize” anlamındaki uzzâ kelimesi azî-
zin mübalağalı şekli olan eazzenin müennes halidir. Bilhassa Kureyş ve 
Kinâne kabilelerine ait bir put, aynı zamanda Gatafânlılar tarafından ta-
pınılan dikenli bir ağaç (semüre) karşılığında kullanılmıştır Lihyânlılarda 
han-uzza, Nabatîlerde uzzaya, el-uzza, Sâbiîlerde uzzayan biçiminde yer 
alır. Cahiliye döneminin önde gelen putlarından Uzzâ’ya Lât ve Menât’la 
birlikte Allah’ın kızları ve aracıları olarak tapınılmıştır.

Uzzâ’ya Kureyş kabilesi dışında ve çoğu zaman başka tanrı veya tan-
rıçalarla beraber Gatafân, Kinâne, Huzâ a̒, Sakîf, Ganî, Belî ve Ganm ka-
bileleri de tapınmıştır. Bu kabileler, Mekke’ye hacca giderken yolda telbi-
ye okurlar, bu telbiyelerde Allah’a Lât, Menât ve Uzzâ’nın yüce tanrısı ve 
Kâbe’nin rabbi diye yakarırlardı.[50]

4) Hübel: İslâm öncesi dönemde Kâbe’nin içinde ve çevresinde bu-
lunan putların en büyüğü olan Hübel, kırmızı akikten yapılma, insan şek-
linde tasvir edilmiş, sağ kolu kırık olarak Kureyş’e intikal eden bu puta 
daha sonra altın bir kol takılmıştır. Hübel’in Mekke’ye nereden ve kimin 
tarafından getirildiği tartışmalıdır. Bir rivayete göre Arap yarımadasına 
putları ilk defa soktuğu söylenen Amr b. Luhay, milâttan önce III. yüz-
yılın ilk yarısında onu el-Cezîre’deki Hit şehrinden getirerek Kâbe’nin 
içinde Hz. İbrahim tarafından kazılan kuyunun üzerine dikmiştir. Diğer 
bir rivayete göre ise Amr b. Luhay, bir seyahati sırasında Suriye’nin Belkâ 
bölgesindeki Meâb’da halkın putlara taptığını görmüş, sebebini sordu-
ğunda, “Bunlar bizim tanrılarımızdır, düşmanlarımıza karşı zafer kazan-
mak için onlardan yardım isteriz, bize yardım ederler; kuraklıkta yağmur 
isteriz, yağdırırlar” cevabını almıştır. Bunun üzerine onlardan Hübel adlı 
bir put alarak Mekke’ye getiren Amr b. Luhay’ın teşvikiyle Araplar ara-
sında Hübel’e tapınma başlamıştır. Fakat Hübel’in ilk defa Huzeyme b. 
Müdrike tarafından Kâbe’nin içine dikildiği de rivayet edilir.

[49]  İbnü’l-Kelbî, s. 16-17; Cevâd Ali, XI, 227-235; Tevfîk Fehd, “Lât, DİA, XXVII, 107-108.
[50]  İbnü’l-Kelbî, s. 17-27; Cevâd Ali, XI, 235-245; Şevket Yavuz, “Uzzâ”, DİA, XLII, 268-269
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Kâbe’nin içinde yer alan Hübel’in önünde, fal okları vardı. Araplar 
yolculuğa çıkmak, ticaret yapmak, herhangi bir işe başlamak, evlenmek, 
nesebi şüpheli bir çocuğun babasını belirlemek, öldürülen kimsenin di-
yetini ödetmek, su kuyusu açmak, ölüyü defnetmek, çocuğu sünnet et-
tirmek vb. işleri yapmak istediklerinde bu fal oklarını çeker, ona göre 
hareket ederlerdi.[51]

5) İsâf ve Nâile: İsâf ve Nâile, Safâ ve Merve tepelerine dikilmiş olan 
putlardı. Bu putlarla ilgili anlatılan efsaneye göre İsâf ve Nâile, Yemen 
tarafından gelen Cürhüm kabilesinden İsâf b. Yaʻla ve Nâile bt. Zeyd 
hac yapmak üzere gelmişlerdi. Birbirlerini seviyorlardı. Tenha bir saatte 
Kâbe’nin içinde cinsel ilişkiye girdiler ve taş kesildiler. Araplar, onları in-
sanlara ibret olsun diye Safa ve Merve tepelerine diktiler; ancak bir süre 
sonra onlara tapınmaya başladılar. Huzâ a̒, Kureyş ve Araplardan hacca 
gelenler onlara ibadet ediyorlardı.[52] Bu hikâyenin sonradan uydurulmuş 
olması kuvvetle muhtemeldir.

6) Rudâ: Bazı raviler, Rudâ’nın Rabi a̒ b. Kaʻb b. Saʻd b. Zeydü 
Menâtoğullarına ait bir beyt olduğu zikrederler.[53]

7) Ved, Süvâ, Yeğûs, Yeûk ve Nesr: Kur’ân’da zikredilen İslâm öncesi 
putlar arasında Ved, Süvâ, Yeğûs, Yeûk ve Nesr de vardı.[54] Bunlar Nuh 
kavminin taptığı putlardı. Daha sonra Araplar tarafından da tapınılmıştır. 
Bunlardan Ved, Kelb kabilesinin putu olup Dûmetülcendel’de, kadın su-
retindeki Süvâ ise Yenbu bölgesinin Ruhât yöresinde bulunuyordu. Bek-
çisi Lihyânoğulları’ydı. Mezhic kabilesi ve Cüreş halkı Yeğûs’a, Hayvân 
kabilesi at şeklindeki Yeûk’a, Himyerîler de Belhâ adı verilen bölgedeki 
Nesr’e tapıyordu.[55]

8) Zü’l-Halesa: Üzerine bir çeşit taç oyulmuş beyaz bir taştı. Mekke 
ile Yemen arasında Tebâle adı verilen yerde bulunuyordu. Devs, Has â̒m, 
Becîle ve Ezdü’s-Serât ile Hevâzin Araplarından bunlara komşu olanlar 

[51] İbnü’l-Kelbî, s. 28; Cevâd Ali, XI, 250-254; Ömer Faruk Harman, “Hübel”, DİA, XVIII, 444-
445.

[52]  İbnü’l-Kelbî, s. 9, 29-30; Cevâd Ali, XI, 266-268.
[53]  İbnü’l-Kelbî, s. 30; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[54]  Nûh 71/23.
[55]  İbnü’l-Kelbî, s. 9-11, 51-58; Cevâd Ali, XI, 254-264; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
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Zü’l-Halesa’ya saygı gösterir, kurbanlar sunarlardı. Bu putun önünde 
“Âmir” (buyurucu), “Nâhî” (yasaklayıcı), “Mutarabbis” (mühlet verici) 
adlı üç fal oku vardı. Önemli bir karar öncesinde putun önünde bu oklar 
çekilir ve ona göre hareket edilirdi.[56]

9) Zü’l-Keffeyn: Münhib b. Devs oğullarının putudur. Kabile Müslü-
man olduktan soran Hz. Peygamber’in (s) gönderdiği et-Tufeyl b. Amr 
ed-Devsi tarafından yıkılmıştır.[57]

10) Zû Şerâ: Ezd soyundan Hâris b. Yeşkür b. Mübeşşir oğullarının 
putu idi.[58]

11) Zü’l-Ke a̒bât: Vâil ve İyâdoğullarından Bekir ve Tağlib kabilele-
rinin Zahr adı verilen yerde Sindâd’da Zü’l-Ke a̒bât isimli bir tapınakları 
vardı. Burası bir ibadet yeri değil şerefli ve önemli kabul edilen bir evdi. [59]

12) Sa d̒: Kinâne’nin iki oğlu Malik ve Milkân’ın Cidde sahilinde 
Saʻd adlı uzun bir kaya şeklinde bir putları vardı.[60]

13) Fels: Tay kabilesinin insan suretinde olan putudur. Putun bakıcı-
ları, ona tapmayı başlatan Bûlanoğullarıydı. [61]

14) Menâf: Menâf ’ın nerede bulunduğu ve kimin tarafından dikildi-
ği tam olarak bilinmemekle birlikte Kureyşliler onun ismini Abdümenâf 
şeklinde çocuklarına veriyordu.[62]

15) Ukaysır: Kudâ a̒, Lahm, Cüzâm, Âmile ve Gatafân’ın Suriye va-
roşlarında bulunan putları idi.[63]

16) Nühm: Nühm, Müzeyne kabilesinin putudur.[64]

17) Âim: Ezdü’s-Serât’ın putuydu.[65]

[56]  İbnü’l-Kelbî, s. 34-36; Cevâd Ali, XI, 270-273; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[57]  İbnü’l-Kelbî, s. 37; Cevâd Ali, XI, 274.
[58]  İbnü’l-Kelbî, s. 37; Cevâd Ali, XI, 27.
[59]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[60]  İbnü’l-Kelbî, s. 36-37; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[61]  İbnü’l-Kelbî, s. I, 59-62; Cevâd Ali, XI, 278-279; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[62]  İbnü’l-Kelbî, s. 32; Cevâd Ali, XI, 269-270; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[63]  İbnü’l-Kelbî, s. 48-49; Cevâd Ali, XI, 275-276; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[64]  İbnü’l-Kelbî, s. 39-40: Cevâd Ali, XI, 277; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[65]  İbnü’l-Kelbî, s. 40; Cevâd Ali, XI, 277; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
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18) Sü a̒yr: Aneze’nin putuydu.[66]

19) Cihâr: Benî Muhârib, Hevâzin’e ait Cihâr adlı puta tapıyordu.[67]

20) Yaʻbûb: Tay kabilesinin Cedîle kolunun putudur.[68]

21) Umyânis [Ammü Enes]: Havlân kabilesinin putudur.[69]

22) Bâcir: Ezd kabilesinin, Tay ve Kudâ a̒’dan onlara iltihak edenlerin 
putudur.[70] 

23) Celsed: Kinde’nin ve Hadramevt ahalisinin taptığı bir puttur.[71]

24) Muhrik: Bekr b. Vâil kabilesinin putudur.[72]

25) Şems: Temîm kabilesine ait olup, ona ait bir de beyt vardır. Dişi 
bir put olup ona el-İlâhe deniyordu.[73]

26) Teym: Temîm kabilesinin putlarındandır.[74]

Bunlardan başka kaynaklarda ismi geçen başka putlar da vardır: 
el-Asham, el-Eşhel, Evâl [Bekr ve Tağlib’in putu], el-Becce, el-Cebhe, 
Cüreyş, Cihâr (Hevâzin’in putlarından], ed-Dâr, Zü’r-Ricl, eş-Şârık, 
Sadâ, Samûdâ, ed-Dımâr, ed-Dayzen, el-Ab a̒b, Ivad, Avf, Küsrâ, el-Kes a̒, 
el-Medân, Merhab, Menheb, el-Hibâ, Zâtü’l-Vedâ, Yâlîl, Züreyh, el-Ced, 
Helâl, el-Hamâm, Zü’l-Libâ, es-Sü e̒yda, Ganm, Kazh, Kays, el-Mantık ve 
Nüheyk. Araplar etrafında tavaf yapmak üzere diktikleri puta ed-Devvâr 
diyorlardı.[75]

G. beYtler

Arapların, beyt adını verdikleri mabetleri de vardı. Bunların en meş-
huru, Kâbe’dir.

[66]  İbnü’l-Kelbî, s. 41-42; Cevâd Ali, XI, 277; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[67]  Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[68]  İbnü’l-Kelbî, s. 63; Cevâd Ali, XI, 279, 280.
[69]  İbnü’l-Kelbî, s. 43-44; Cevâd Ali, XI, 265.
[70]  Cevâd Ali, XI, 280.
[71]  Cevâd Ali, XI, 280.
[72]  Cevâd Ali, XI, 280-281.
[73]  Cevâd Ali, XI, 281.
[74]  Cevâd Ali, XI, 282.
[75]  Cevâd Ali, XI, 282.
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1) Kâbe: Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri ve hac için zi-
yaret ettikleri Kâbe, İslâm’dan önce müşrikler için kutsal bir mekân idi. 
Kur’ân-ı Kerîm’de adı iki defa geçen Kâbe’ye[76] bir kısmı yine Kur’ân’da 
yer alan birçok isim verilmiştir.[77]

Kâbe’nin ilk defa ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı husu-
sunda ihtilâf vardır. Kur’ân-ı Kerim’de geçen konuyla ilgili ayetlerden,[78] 
Kâbe’nin Hz. İbrahim’den önce de var olduğu, ancak yıkılıp uzun zaman 
içinde yerinin kaybolduğu ve İbrahim tarafından bulunarak yeniden ya-
pıldığı anlaşılmaktadır. Fakat Hz. İbrahim’den önce kimin tarafından inşa 
edildiği hususunda Kur’ân’da herhangi bir bilgi yoktur. Bununla birlikte 
bazı kaynaklarda ilk yapanların Hz. Âdem yahut oğlu Şît, hatta onlardan 
daha önce melekler olduğuna dair birçoğu İsrâiliyat kaynaklı, mübalağa 
ve efsane unsurlarıyla süslü, bir kısmı da sembolik anlamlar taşıyan riva-
yetler yer almaktadır.

Kâbe’yi ziyaret, Hz. İbrahim zamanından putperestliğin yayılışına 
kadar tevhid esaslarına uygun olarak sürdürülmüştür. Mekke’de putpe-
restliğin başlamasıyla müşrikler Kâbe ve çevresine çok sayıda put dike-
rek burayı puthaneye çevirdiler; ayrıca zaman içerisinde tavafı çıplak 
yapmaya başladılar. Hz. İbrahim’in dinine bağlı Hanîfler gibi birçok kişi 
ise Kâbe’yi putperest anlayışın dışında ziyarete devam etti. Mekke müş-
rikleri Kâbe’yi ve etrafını putlarla doldurmalarına rağmen hiçbir zaman 
onu bu putlara nispet etmemişler, daima Beytullah olarak görmüşlerdir. 
Fakat kendilerini Allah’a yaklaştırdığına inandıkları putlara kurban kesip 
dua etmekten de vazgeçmemişlerdir. Müşrikler bir yandan da Kâbe’nin 
imarına çalışır ve hacılara ücretsiz olarak su ve yemek dağıtırlardı.[79]

2) Riâm: Himyerîlerin ve Yemenlilerin San a̒’da Riâm (Riyâm) isim-
li bir tapınakları daha vardı ve yanında kurbanlar keserlerdi. Bu putun 
içinden birtakım seslerin işitildiği söylenirdi. Riâm, Himyerîlerin Tubba 

[76]  Mâide 5/95, 97.
[77]  Bakara 2/125, 127, 144, 149, 150, 158,; Âl-i İmrân 3/96, 97; Mâide 5/2, 97; Enfâl 8/35; 

Tevbe 9/7, 19, 28; İbrâhîm 14/37; Hac 22/26, 29, 33; Tûr 52/4; Kureyş 106/3.
[78]  Bakara 2/125-127; Âl-i İmrân 3/96; Hac 22/26, 27-29.
[79]  Sadettin Ünal, “Kâbe”, DİA, XXIV, 14-17.



206 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

zamanında putlara tapmaktan vazgeçip Yahudiliğe girdikleri sırada yıkıl-
mıştır.[80]

3) Hârisoğullarının Kâbe’si: Hârisoğullarının Necrân’da tazim ettik-
leri bir kâbeleri vardı. Ancak burasının bir mabet olmadığı da iddia edilir.[81]

4) İyâdoğullarının Kâbe’si: İyâd kabilesinin Kûfe ile Basra arasındaki 
Sindâd’da bir Kâbeleri vardı. Burasının mabet olmadığı da söylenir.[82]

5Ebrehe’nin San a̒’da inşa ettiği beyt: Ebrehe San a̒’da Kulleys adını 
verdiği bir kilise inşa etmişti. Amacı Arapların Kâbe yerine burayı ziyaret 
etmelerini sağlamaktı. Bazı Arapların buraya saygısızlık yapması üzerine 
Ebrehe Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye gelmiş; ardın da fil olayı meydana 
gelmişti.[83]

sOnuÇ

Buraya kadar Cahiliye dönemi Arap putperestliği hakkında anlattık-
larımızı birkaç maddede özetlemek istersek şunları vurgulamamız yerin-
de olur:

•	 İslâm’ın doğduğu bölgede birçok din ve dinî düşünce mevcut ol-
makla birlikte en yaygın olan inanç putperestlikti.

•	 Tek bir putperestlikten söz etmek mümkün değildir.

•	 Bugün elimizdeki verilerden hareketle Putperestliğin Hicaz’da 
ne zaman yayıldığını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir.

•	 Hicaz putperestliği, yerel özellikler taşımakla birlikte İslâm’ın ya-
yıldığı coğrafyadaki yaygın din anlayışlarından bağımsız değildir.

•	 Putperestlerin inancının temeli, Allah ile beşer arasında ilişki 
kuracak aracı varlıkların kabulüne dayanır. İslâm bu inancı şirk 
olarak ifade etmiştir. Şirk, kavramı, aynı zamanda “ortaklık” anla-
mına gelen ticarî bir kavramdır.

[80]  İbnü’l-Kelbî, s. 11-12; Ahmet Güç, “Put”, DİA, XXXIV, 365.
[81]  İbnü’l-Kelbî, s. 44-45.
[82]  İbnü’l-Kelbî, s. 45.
[83]  İbnü’l-Kelbî, s. 46-47.
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•	 Putperestlerin taptıkları putlara, özelliklerine göre farklı isimler 
vermişlerdir.

•	 Arapların isimleri bilinen onlarca ve bilinmeyen yüzlerce putları 
vardı. Ancak bunlar arasında Lât, Menât, Uzzâ ve Hübel, Mekke 
ile ilişkileri ve birçok kabile tarafından kabul görmeleri sebebiyle 
ayrı bir öneme sahiptirler.

•	 Putların dışında Arapların beyt [ev] adını verdikleri mabetleri 
de vardır. Kâbe, Arapların “Allah’ın evi” olarak kabul ettikleri bir 
mabetti.
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