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Siyer Coğrafyasında Müşrikler,
Hz. Peygamber’in (sas) şirk ile 
Mücadeleleri

Müşrik keliMesi, AnlAMı ve KapsAMı

Müşrik kelimesi şerike kelimesinden türemiş ve “Allah’a ortak koşan” 
kimse anlamına gelmektedir. Şirk kelimesi, riya, nifak, Allah’tan başka-
sına yemin, herhangi bir şeyi uğursuz saymak, hadiseleri âdi sebeplere 
bağlamak karşılığı alarak da kullanılmaktadır.[1] Istılah anlamına gelin-
ce, açıktan açığa Allah’a ortak ortak koşan, sayısız ilahlara inanan, Müs-
lüman, Yahudi, Sabii, Hristiyan ve Mecusi olmayan putlara tapan Arap 
putperestleridir.[2] 

Kur’ân-ı Kerim’de müşriklerin özellikleri olarak; Allah’a ortak ortak 
koşan, putlara tapan, cinleri O’na oğul ve kızlar isnad eden, putların isim-
lerini çocuklarına ad oalarak veren, zan ve isnadlarda bulunan ürettikle-
rinden putlarına hisse ayıran, putlara kendileri ile Allah arasında şefaatçi 
tanıyan kişiler olarak tavsif edilir.[3] Ayrıca müşrikler putlardan yardım 
bekleyen, Allah’ın ayetlerini yalanlayan, peygamber ve meleklere düşman 
olan, kıyameti inkar eden, mal gasbeden, hakka kulak takmayıp, ahde ve-
falık gösteren, yalancı, hain kişiler olarak anlatılmakta ve onların asla dost 
edilmemesi ve yardım talep edilmemesi istenmektedir.[4] Yine Kur’an-ı 

[1]  Ebü’l-Bekâ, Külliyat, s.390; İsfehânî, el-Müfredât s.259; İbn Manzur, Lisânül-Arab XI/362-
363

[2] Yazır, M. Hamdi , Hak DiniKur’ân Dili, II/770, Hacc 22:17; Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l 
Kur’ân XII/23

[3]  Hacc 22:30; En’âm 6:100, 136, 138; A’râf: 190) 
[4]  Bkz. Ra’d 13:5,14, A’râf 7:27; Bakara 2: 98, 160-161; Tevbe Tevbe 9:12; Kaf 50:25-26; 

İnşikâk 84:22; Hac 22:38; Nis 4:84,89
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Kerim, müşriklerin putlarına sövülmemesini, onların inançlarıyla baş 
başa bırakılması gerektiğini, amellerinin boşa gideceğini ve kendilerine 
fayda vermeyeceğini taptıklarıyla birlikte cehenneme gideceklerini anlat-
maktadır.[5] 

Hadis-i Şeriflerde ise; “Müşriklerden ayrılmak” ve “Allah’a  ortak koş-
mamak “beyat şartı olarak kabul edilmiş, putlar üzerine yemin etmek ve 
putları alıp satmak yasaklamıştır.[6]

Müşriklerin kapsamıyla ilgili olarak değişik müfessirler müşrik kav-
ramıyla ilgili farklı görüşler ileri sürmekle beraber mesalâ Ehl-i Kitab’ın 
sadece Yahudi ve Hristiyanlar, müşriklerin ise putperest ve ateşperestle-
rin alabileceği dile getirilirken Hac Suresinin 17.ci ayeti konuyu en güzel 
şekilde açıklayarak dinlerin isimlerini ayrı ayrı zikretmiş ve müşrikleri 
de ayrı bir kategori olarak dile getirmiştir. Ayet-i Kerime’de “O iman 
edenler, o Yahudiler, O sabiler, O Hıristiyanlar, ve Allah’a eş koşan-
lar yok mu? Allah kıyamet günü (bütün) bunların aralarını mutlaka 
ayıracaktır.”[7] buyurulmaktadır.

M. Hamdi Yazır, bu ayette altı din mensubunun zikredildiğini, put-
perest olan Arapların müşrikler zümresinden sayıldığını ifade ederken, 
diğer müfessirler de Allah’a eş koşanlardan maksadın putperestler olduk-
larını ifade etmişlerdir.[8] Ayrıca yukarıda İslam dışında isimleri sayılan 
dinler arasında Ehl-i Kitap olan Yahudi ve Hristiyanlarla evlilik, cizye ve 
kestiklerinin yenilmesi meşru görülürken, Mecusilerle evlilik yasaklan-
mış, müşrik olan putperestlerle ise evlilik, cizye ve kestiklerinin yenilme-
sinin tamamı yasaklanmıştır.[9] Daha sonraları ise, İslam alimleri arasında 
Arabistan dışındaki Ehl-i Kitap haricindekilerden cizye alnıp alınmaya-
cağı ihtilaf konusu olmuş, İmam Ebû Hanife onlardan cizye alınacağına 

[5]  Bkz. En’aâm 6:108, Kâfirûn 109: 1-6; Tevbe 9:113; Sebe’ 34: 22,27; Zümer 39:65
[6]  Neseî, Beyat 17; İbn Hanbel, IV/14; Müslim, , İman, 5; Musâkât 71
[7]  Hac 22:17
[8]  Bk. Yazır,M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, V/3389-3390, Mücâhid, Tefsiru Mücahid I/17; 

Taber, Tefsir XVII/129; Şevkaânî, Fethul Kadir, III/443
[9]  Ebû Yusuf, Kitâbu’l-Harâc, s. 130; Kettân, Teaâtib I/392; Mâide 5:5
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hükmederken, İmam Şafiî bu hakkın sadece Ehl-i Kitaba ait olduğunu 
savunmuştur.[10] 

islAM Öncesi DÖneMDe ArabistAn’DA Müşrikler

Arabistan yarımadasında çeşitli dini gruplar varlıklarını sürdürmüş-
lerdir; Yahudilik Yemen, Hayber ve Medine’de, Hristiyanlık, Necran ve 
Kuzey Arabistan’da Mecusilik Bahreyn’de Sabiilik Hadramevt’te, Putpe-
restlik (Müşrikler) Arabistan’ın her tarafında yayılmışlardır.

Arabistan’a putperestliği Cürhüm kabilesinden sonra Mekke’ye ge-
len Huzaalılar zamanında getirmişlerdir. Nitekim Huzaa kabilesi reisle-
rinden Amr b. Luhay, Suriye’de Belka taraflarından getirdiği ve Hübel 
adı verilen putu Kabe’nin çevresine yerleştirmesiyle o günden itibaren 
Araplar putperestliği benimsemeye başladılar. Çünkü Amr. b. Luhay has-
talığı sebebiyle gittiği bu bölge halkının putlara taptığını gördü ve onlara 
bunun mahiyetini sorunca onlar; “Biz bunlar aracılığı ile yağmurun yağ-
dırılmasını ve düşmana galip gelmeyi isteriz demişlerdi. İşte bu düşünce-
lerle Amr b. Luhay tarafından Arabistan’a getirilen Hübel putu, burada 
putperestliğin yayılmasına sebep olmuştur.[11] 

Tarihte putperestliğin menşei ile ilgili olarak Şit oğullarının putpe-
restliği ilk ihdas eden topluluk olduğu söylenirken her topluluğun ileri 
gelenlerinin ölümünden sonra ona duydukları saygı ve hürmet o kişiye 
tapınmaya sebep olmuştur. Nitekim Ved, Suva’, Yegüs, Yeûk ve Nesr gibi 
putların mahiyetlerinin de böyle olduğu rivayet edilmektedir. İlk dönem-
lerdeki putperestlik Nuh (as) gelişine kadar devam etmiştir.[12]

Amr.b.Luhay tarafından putperestliğin Arabistan’a getirilmesi sebe-
biyle Hz. Peygamber Amr.b.Luhay’ı ateşte barsakları sürünür vaziyette 
gördüğünü ve bunun kim olduğunu sorduğu zaman; “Hz. İbrahim’in di-
nini değiştiren ve Arap putçuluğunu ihdas eden adamdır” cevabı verildi-

[10]  Zebîdî, Sahih-i Buhari - Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, çev. Ahmed Naim - Kamil 
Miras XVI/45; Serahsî, Şerhu Siyeri Kebir I/198 Çev. Sait Şimşek, İbrahim Sarmış, I/198.

[11]  İbnu’l-Kelbî, Kitâbu’l- Esnâm, s. 27-28
[12]  İbnu’l-Kelbî, Kitabu’l- Esnâm, s. 48
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ği rivayet edilmektedir.[13] Daha sonraları her bir kabile bir put edinmiş, 
hatta bir örneğini Kâbe içine koyarak Hac zamanı Mekke’ye geldiklerin-
de hem Kâbe’yi hem de kendi putlarını tavaf ediyorlardı. Nitekim Arabis-
tan’daki meşhur putlar arasında Hubel’in yanı sıra Lât, Menât, Uzzâ her 
bir  kabilenin ayrı putu olup, bunların dışında İsâf ve Nâile, Zülhalasa, 
Fels, Riâm gibi putlar ayrı kabilelerin putlarını oluşturmaktadır. [14] 

Cahiliye dönemindeki ibadet şekillleri arasında; Hac, Umre ve Tavaf, 
Kurban, Oruç, putlara danışma , putlara hediye takdimi, dua ve yemin, 
putların isimlerini çocuklarına ad olarak koymak dikkat çekmektedir. [15] 

Kabileler halinde yaşayan Araplar, Şeyh veya reis adı verilen kabile 
başkanları tarafından yönetilmekte idiler. Kabile reisleri, sulh zamanın-
da kabilenin başkanı, savaşlanda komutanı ve anlaşmazlıklarda hakem 
olarak görev yaparlardı. Kabileiçinde önemli davalar için adliye işlerini 
yürüten kişiler de mevcuttu.[16]

 Mekke’de Dârünnedve adı verilen halk meclisi reis başkanlığında 
toplanır ve toplumu ilgilendiren konular orada müzakere edilirdi. Bu 
meclis Kureyş’i oluşturan 10 ayrı kabilenin temsilcilerinden oluşmakta 
idi. Bundan dolayı buna “Onlar Meclisi” adı verilirdi.[17] 

Harbin kaçınılmaz olduğu durumlarda genellikle haram ayların dı-
şında, kabile reisinin başkanlığında yaya veya süvari olarak hazırlanan 
ordu harekete geçer, er dilemek suretiyle başlayan muharebe kısa sürerdi. 
Harp sonunda ganimet olarak ele geçirilen mal ve esirler kabile reisinin 
insiyatifi ile ya köleleştirilir ya öldürülür veya karşılıklı mübadele edilirdi. 
Ayrıca ölülere işkence de yapılırdı.[18]

Hürler, Mevâli ve Kölelerin oluşturduğu  ve sınıf farkına dayalı bir 
toplum yapısı Cahiliye döneminin en belirgin özelliğidir.Hürler toplu-

[13]  Buhârî, Menâkıb 9; Müslim, Küsû,f 9,10
[14]  İbnu’l-Kelbî, Kitabu’l- Esnâm, s. 28, 38, 51; Müslim, Hac, 259, Fiten, 51.
[15]  İbn Habîb, Muhabber, s. 263-268; İbnu’l-Kelbî, Kitab’u-l Esnâm s.39, 44; Buhârî, Akîka, 

3; İbn Hişâm, I/26, 110, 160-164; Hûd 11: 54.
[16]  De Goeje, M., Arabistan, İA. I/485.
[17]  Nedvî, Ebü’l-Hasen, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s.98-99.
[18]  İbn Kesîr, , es-Sîretü’n-Nebeviyye,  III/74,128-130.
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mun birinci sınıfını oluştururken, mevâli, köle iken azad edilerek hürri-

yetine kavuşan sınıftır. Köleler genellikle harp sonundaki esirlerden mey-

dana gelir. 

Toplumun en çok dışlanan bireyleri arasında kadın ve kız çocuklarını 

sayabiliriz. Hiçbir konuda görüşleri alınmamış, eğitim ve mirastan mah-

rum edilmişlerdir. Hayat hakkı tanınmayan kızlar toprağa gömülmüşler-

dir. Ancak buna mukabil Mekke, Medine ve Tâif gibi şehirlerin kadınları 

ile reis ve eşraf kız ve kadınları imtiyazlı idiler.

Bu dönem evlilliklerinde mehir kızın babasına verilir, iki kız kardeş 

ile aynı anda evlilik yapılabilir, üvey anne ile evlenilir, cariyeler fuhşa zor-

lanırdı. Çocuğu sünnet ettirmek, süt anneye vermek, gusletmek, ölüyü 

yıkayıp kefenleyip defnetmek ve ölenin arkasından övücü sözler söyle-

mek, kan davası, intikam, ölenin yasını tutmak, içki, kumar, zina, fal okla-

rıyla istişare cahiliye döneminin belli başlı örf adetlerindendir.

Cahiliye döneminin aile yapısına gelince; İslâm’ın da kabul ettiği kı-

zın ailesinden  istenerek gerçekleşen hıtbe usulü evlilik dışında, İslâm’ın 

yasakladığı, bedel, makt, haden ve mut’a başta olmak üzere pek çok nikah 

ve evlillik türleri geliştirilmiştir.

Eğitimin yaygın olmadığı cahiliye toplumunda okuma yazma oranı 

oldukça düşük idi. Nitekim İslâm’ın geldiği yıllarda Mekke’de okuma 

yazma bilenlerin sayısının 20 civarında olduğu bildirilmektedir. Eyyâ-

mü’l-Arap toplumda değer verilen bir kurum idi. 

Ziraat, ticaret ve san’at toplumun ihtiyacı ölçüsünde şehirde ve badi-

yede yerine getirilmekte, üretilen mallar kervanlar vasıtasıyla çeşitli za-

man ve zeminde kurulan panayırlarda değerlendirilmekte idi. 
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Hz. MuHAMMeD’e (sAs) peYgAMberliğin gelişi ve 
DA’vet KarşısınDA Müşrikler

 Hz. Peygamber’e Alâk suresinin ilk beş ayetinin inmesiyle risalet gö-
revi verildi. Üç yıllık gizli davet döneminde eşi Hz. Hatice ve çocukları 
başta olmak üzere ailenin birer ferdi sayılan Hz. Ali ve  Zeyd b. Hârise’de 
İslâmiyeti kabul etti. Ayrıca Hz. Ebû Bekir gibi yakın çevresinden O’nu 
tanıyan, ve Cahiliye dönemindeki kötülüklerden uzak duran dostları Hz. 
Peygamber’e inandılar.

Gizli davet döneminden sonra ; “ey Muhammed! şimdi sen sana 
emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış et-
me.”[19] ayeti ile “Önce en yakın akrabalarını uyar.” [20] ayetlerinin inzal 
buyurulmasıyla gizli davet dönemi sona ermiş Hz. Peygamber’in Safâ 
tepesinde; “Ey Ka’b b. Lüey oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın, Ey Ha-
şimoğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın. Ey Abdüşems oğulları! Nefislerini-
zi ateşten kurtarın.“ diye hitap etti ve devamla; “Size şu dağın aşağısından 
bir takım süvarilerin gelmekte olduğunu haber vermiş olsam beni tasdik eder 
misiniz? diye sorunca cevaben; “Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik” de-
diler. Bunun üzerine Hz. Peygamber; “Öyle ise ben, sizler için şiddetli bir 
azabı haber veriyorum…”,“Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş 
olan Allah’ın elçisiyim.” hitabıyla hem Kureyş, hem akrabaları ve ve hem 
de bütün insanlık alemi aleni davete muhatap olmuş oldu.

Hz.Peygamber, tebliğ görevine başladığı günden itibaren yaş, cinsi-
yet ve din, kabile, ins ve cin ayırımı yapmadan herkesi İslâm’a davet etti. 
Bu davet görevi Rasûlüllah’ın Medine’ye hicret etmesine kadar devam 
etti.  Hz. Peygamber bu daveti esnasında çoğu kez  müşrikler tarafından 
muhalefetle karşılaştı. Hz. Peygamber’in davetini engellemek için onunla 
tartışarak ve alay ederek, tehdit edip ezâ ve cefâ yaparak tepkilerini ortaya 
koydular. Hz. Peygamber’i anlayamadılar ve davasından vazgeçirmek için 
para, kadın ve makam teklifinde bulundular. Hz. Peygamber’e mecnun, 
kâhin gibi sıfatlar taktılar, Kur’ân’a büyü ve eskilerin masalı demekten 

[19]  Hıcr 15:94 
[20]  Şuarâ 26:214
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çekinmediler. Bu arada müşrikler Hz. Peygamber’e inanan köle ve cari-
yeler başta olmak üzere bütün müslümanlara eza ve cefa yapmaktan geri 
durmadılar, onları dinlerinden döndürmek ve sosyal baskı uygulayarak, 
döverek, hatta öldürerek en ağır işkencelere maruz bıraktılar.  

Mekke’de davetin ilerleyen[21] yıllarında Mekke müşrikleri, daha bil-
gili kabul ettikleri Medineli yahudilere Hz. Peygamber ve getirdikleriyle 
ilgili olarak; “Siz Ehl-i Kitapsınız. Sizin de Nebi ve Peygamberiniz vardır. 
Kendisine Allah’ın peygamberi diyerek çıkan bu zat neyin nesidir? Siz bu hu-
susta geniş bilgilere sahipsiniz. Aramızdan çıkan peygamber hakkında ne di-
yorsunuz? Söyledikleri doğru mudur? Kendisi gerçekten Allah’ın peygamberi 
midir?” gibi sorular yöneltmişler ve aldıkları olumsuz cevaplar doğrultu-
sunda Hz. Peygamber’e karşı menfi tavırlar sergilemişlerdir.

Müşriklerin Hz. Peygamber’e ve müslümanlara bu baskılar devam 
ederken Rasûlüllah’ın izniyle 5. ve 6. nübüvvet yılında müslümanlar Ha-
beşistan’a iki kez hicret etmek zorunda kaldılar. Kureyşlilerin Habeşis-
tan’a giden müslümanları geri getirme teşebbüsleri netice vermeyince bu 
defa 3 yıl devam eden  ekonomik  ambargo uyguladılar. Hz. Hamza ve 
Hz. Ömer’in müslümanlığı ile güç kazanan İslâmiyetin yaygınlaşmasına, 
büyük ümit besledikleri boykot olayı da engel olamadı. Nübüvvetin 10. 
yılında Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatı Rasûlüllah’ı derinden üzmüş 
olmasına rağmen insanları davet için arayış içinde olan Hz. Peygamber, 
Tâif ’e giderek Sakîf kabilesini İslâm’a davet etti. Ancak kabileyi yöneten 
üç kardeş liderin inatçı tavırları, Hz. Peygamber’in orada çok zor anlar 
yaşamasına sebep oldu. Âdeta davet için yeryüzünde yolların kapandığı 
bir esnada Cenâb-ı Hak O’nu  Mi’râc ile ödüllendirdi. Bunu takip eden 
yıllarda Hz. Peygamber çevre kabilelerden gelenler arasında yer alan Me-
dineli Evs ve Hazrec kabilesiyle görüştü ve; “Allah’a şirk koşmamak, hırsız-
lık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek, hiçbir 
hayırlı işte Rasûlüllah’a muhalefet etmemek” gibi çok önemli şartların ko-
nuşulup kabul edildiği Akabe biatları yapılarak Medine’ye hicretin yolu 
açılmış oldu. Önce ashabın daha sonra da  Hz. Peygamber’in Medine’ye 

[21]  Atçeken, İ. Hakkı, Hz. Peygamber’in Yahudilerle Münasebetleri, İst.1996, s. 75
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hicretiyle 13 yıldır devam eden Mekke dönemi yerini Medine dönemine 
bıraktı.[22] 

Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı çıkıp 
davete engel olmalarının genel olarak sebeplerini şöyle sıralayabiliriz; 
putperest olan inanışlarına aşırı düşkünlükleri, Kâbe’ye verdikleri önem, 
Haşimoğullarına karşı rekabet duyguları, liderlik düşünceleri ve liderler-
de aradıkları özellikler, ekonomik ve ticari kaygılar, putperestliğin orta-
dan kalkması halinde Arap kabileleri arasında itibarlarının kaybolacağı 
düşüncesi, Kur’ân-ı Kerim’in putperestliği yermesi ve Kureyş büyükle-
rinin ahlâkî seviyelerini ve yaptıkları zulmü ortaya koyması, üstün dav-
ranışlar olarak kabul edilen müşriklerin örf ve adetlerinin değersizliğini 
bildirmesi.[23] Ancak bütün engellemelere rağmen Müslümanların sa-
yısındaki artış ve Hz. Peygamber’in Mekke toplumundaki risalet önce-
si dönemden itibaren devam eden yeri, itibarı ve O’na duyulan güven, 
Mekke yönetiminin ve liderlerinin  yıpranacağı endişesi, Arap toplumun-
daki içki, kumar, zina, yalan, asabiyet, kibir, haksız kazanç gibi zihniyet ve 
davranışları eleştirmesi ve yasaklaması, adalet, eşitlik ve hürriyet kavram-
larını topluma yerleştirmesi  özellikle müşriklerin Hz. Peygamber’e karşı 
gelmelerine  sebep olmuştur.

Mekke döneminde genel olarak inzal buyurulan ayetlere baktığımız 
zaman nübüvvetin önemine vurgu yapılıp tevhid ve inancı pekiştiri-
ci hükümler bildirilerek Allah’a şirk koşmaktan sakındırılmıştır. Ahiret, 
Nübüvvet, cennet ve cehennem inancı ile insanlar Allah’a karşı hesap 
verecekleri gündeme getirilmiştir. Toplum düzenini ön plana çıkaran 
ahlakî değerlere vurgu yapılmış, kız çocuklarını öldürmek, insan canına 
kıymak, baskı, zulüm, itham, cimrilik, yalan, kibir, ve israf yasaklanırken, 
Ana-babaya ve akrabaya iyilik, yetimin malını gözetmek, ahde vefa, öl-
çüye tartıya dikkat etmek, emanete riayet, iffet, infak ve şûra, necasetten 
sakınmak, beden ve nefislerin tezkiyesine dikkat çekilerek ibadet haya-
tı tanzim edilmiştir. Mekke döneminde, Medine toplumunun alt yapısı 

[22] Bkz. Fayda, Mustafa, Muhammed (Hayatı), DİA, XXX/410-415, İst.2000; 
Bozkurt, Nebi,Küçükaşcı, Mustafa,       Mekke, DİA, XXVIII/557, Ank. 2003.

[23]  Alâk 96:9-19; Kalem 68:10-16.
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oluşturulmuş, Hz. Peygamber’e itaat ve ve dini emirlere sadakatin güzel 
örnekleri verilmiştir. Gerçekten Mekke Dönemi, Hz. Peygamber’in va-
hiyle, insanlığın Kur’ân ve Peygamberle buluştuğu bir dönemdir.

Hz. peYgAMber’in Müşriklerle YAptığı 
AnlAşMAlAr

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra müşrik kabilelerle 
ilişkileri; “eğer düşmanlar barışa meylederlerse sen de ona yanaş ve 
Allah’a güvenip dayan”[24] ayeti hükmüne göre olmuştur. 

Hz. Peygamber’in Kureyş dışındaki müşrik kabilelerle diplomatik 
münasebetleri Mekke döneminde başlamıştır. Nitekim Temim kabilesi 
reislerinden Eksem b. Sayfî Hz. Peygamber’e yazdığı mektuba Hz. Pey-
gamber; Allah’ın Rasûlü olarak bir tek ilah’ın olduğunu, kainatın sahibi-
nin de, insanları yaratanın ve ölümü verenin de O olduğunu, dönüşün de 
yine O’na olacağını bildiren cevabi bir mektup göndermiştir.[25] 

Hz. Peygamber’in müşrik kabilelerle yaptığı sulh andlaşmaları; ge-
nellikle davetin önündeki engelleri kaldırmak, Medine’de kurduğu dev-
letin varlığını kabul ettirmek, harbe engel olmak, komşuluk ilişkileri kur-
mak ve bu ilişkileri devam ettirmek amacıyla yapılmıştır.

Hz. Peygamber Medine’ye hicretten sonra Medine’de sulh ve barış 
ortamı sağlandıktan sonra Damre, Ğıfâr, Müdlic ve Cüheyne oğulları 
ve onların müttefikleriyle andlaşmalar yapmıştır. Bu andlaşmalar barış 
ve yardımlaşmak amacıyla yapılmıştır.[26] Yine yapılan bu andlaşmalarla 
Kureyşlilere karşı diğer müşrik kabilelerin “bîtaraf ” olabilmeleri sağlan-
mıştır.

Hz. Peygamber’in yaptığı bu andlaşmalarla  bütün bir Arabis-
tan’da, iyi komşuluk ilişkileri amacına ulaşmış, sulh ve sükunetin te-

[24]  Enfâl 8/61.
[25]  M. Hamidullah, İslam Peygamberi, I/263.
[26]  Hamidullah, Muhammed., Mecmûatü’l-Vesâikıyye’s-Siyâsiyye, s.186-188.
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mini ile güven ve barış ortamı oluşmuş, ülke genelinde ticari faaliyet-
ler hızlanmıştır .[27] 

Hz. Peygamber, bilhassa Hicretin altıncı yılında Mekke müşrikleriy-
le yaptığı Hudeybiye anlaşmasından sonra komşu devletlere gönderdiği 
davet mektupları gibi Arabistan içerisindeki diğer müşrik kabilelere de 
davet mektupları göndermiştir. 

Hz. Peygamber’in müşrik kabilelere gönderdiği mektuplar ve davet-
çiler daha çok davet amaçlıdır. Nitekim Hz. Peygamber elçilerini uğurlar-
ken; “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylık gösterin, güçleştirmeyin”[28] 
tavsiyesinde bulunurdu

Daha önceleri Medine’ye müslüman olmak üzere gelen heyetler ol-
duğu bildirilse de[29] bu heyetleri daha çok Hudeybiye musalahası, Mek-
ke’nin Fethi ve Tebûk Gazvesi sonrasında gelmeye başlamışlardır. Bu 
müşrik kabileler daha çok Müslümanlıklarını bildirmek, irşad ekibi talep 
etmek, dünyevi menfaatler elde etmek, tarafsızlık andlaşması yapmak hat-
ta Hz. Peygamber’in makamına halef olmak gibi niyetlerle Medine’ye 
gelmişlerdir.[30] 

Medine’ye hangi maksatlarla gelirlerse gelsinler, Hz. Peygamber ge-
len bütün kabilelere güler yüzle muamele ederdi. Hz. Peygamber onlarla 
Mescid’de Üstüvânetü’l-Vüfûd (Sefirler Sütunu) adı verilen yerde kabul 
eder, onlarla görüşür ve gidecekleri zaman hediyelerle uğurlardı.[31] Me-
dine’ye gelen heyetlere daha önce bu kabileden müslüman olup da Me-
dine’de ikâmet edenler refakat etmişlerdir.. Nitekim Tâiflileri Medine’ye 
gelince, onlara refakat eden de Muğîre b. Şu’be idi.[32] Medine’ye gelen 
heyetlerin ağırlanmasında Hz. Ebû Bekir, Bilâl ve Sevbân görevli idiler. 
Elçiler ve heyetler Medine’de Remle bint el-Hâris, Abdurrahman b. Avf, 

[27]  Daha geniş bilgi için bkz. Kapar Mehmet Ali, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasabeti,, 
s. 227-233.

[28]  Buhârî, Cihâd, 164; Megâzî, 60; Edeb 80. 
[29]  İbn Hişâm III/224; İbn Sa’d, I/291, II/65.
[30]  Bkz. Önkal, A., Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu, s.125.
[31]  İbn Sa’d I/298-299, 338, 346; Taberî III/137; Kettânî I/445; Müslim, Libâs 23, Fedâilû’s-

Sahâbe, 127.
[32]  Taberî, III/99.
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Muğîre b. Şu’be ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evi gibi misafir hanelerde 
ağırlanmışlardır.[33]

Hz. Peygamber, Medine’ye gelen ve Müslüman olan kabilelerin ca-
hiliye âdetlerinden uzaklaşarak kabilelerine dönmelerini sağlamıştır. 
Nitekim Cu’fî kabilesi temsilcilerinin yürek yemediklerini öğrenen Hz. 
Peygamber onlara yürek ikram ederek onları bu Câhiliye âdetinden vaz 
geçirmiştir.[34] Yine Müslüman olmak üzere gelen Tâifliler Hz. Peygam-
ber’le yaptıkları görüşmede namaz, zekat ve cihaddan muaf olmalarını 
isterlerken, putlarına tapmaya devam etmek, içki, fuhuş, faiz gibi İslam’ın 
yasakaladığı hususlara devam konusunda tekliflerini Rasûlüllah reddet-
miştir.[35] 

Hz. peYgAMber’in Müşriklerle YAptığı   
gAzve ve seriYYeler

Hz. Peygamber Medine’ye hicretin ilk yıllarında yaptığı bir takım 
faaliyetlerle Medine içerisinde sulh ve huzuru temin ettikten sonra 
muhtemel müşrik saldırılarına karşı sınırları korumak amacıyla küçük 
müfrezeler göndermiştir.Hicretin ikinci yılında Cihâd ayetlerinin inzal 
buyurulmasından sonra Mekke Müşrikleriyle yaptığı ilk savaş Bedir Gaz-
vesidir. Daha sonra yapılan Uhud, Hendek, Mekke’nin Fethi, Huneyn, 
Tâif gazveleri müşriklerle yapılan önemli muharebelerdir.

Hz. Peygamber’in müşrik kabilelerle yaptığı muharebeler Gazve ve 
Seriyye olarak ikiye ayrılır. Gazve; Hz. Peygamber’in bizzat ordusunun 
başında çıktığı seferlerdir. Seriyye ise; Hz. Peygamber’in görevlendirdiği 
bir sahâbî’nin komutanlığında gönderdiği seferlerdir.

Hz. Peygamber müşrik kabilelerle yaptığı Gazve ve Seriyyeler, And-
laşmalar yapmak, geliri müslümanlar aleyhine kullanılar kervanların 
gidiş gelişine engel olmak, Medine’de kurulan devletin varlığını devam 
ettirmek, anlaşmalar yapmak, haber toplamak, saldırılara karşı koymak, 

[33]  İbn Sa’d I/209, 315, 324; Kettânî I/445; Önkal, A. s. 130.
[34]  İbn Sa’d I/324-325.
[35]  İbn Hişâm, IV/184-185 ; İbnü’l-Esîr, II/284; Hamidullah M., İslâm Peygamberi, I/329.
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yapılan anyaşmalara ihanet edilmesi, müşriklerin harp teklifi ve davet et-
mek amacıyla yapılmıştır. 

Hz. Peygamber’in ilk askeri seferlerinde yer alan mücahidler muha-
cirlerden oluşurken, Bedir harbinden itibaren Ensar da fiilen orduda yer 
almıştır.Hz. Peygamber 30’a yakın bizzat kendisinin komuta ettiği gazve-
lere çıkarken, sayıları 70’e yaklaşan başına Muhacirleneden ve Ensar’daün 
seçtiği komutanlarla seriyyeler göndermiştir.Özellikle Seriyyelere katılan 
komutanlar daha önce Gazvelere katılmış, harp taktikleri konusunda ye-
tenekli ve tecrübeli kişilerden seçilirdi. Hz. Peygamber komutanları Me-
dine’den dualarla uğurlar ve kendisine bir takım tavsiyelerde bulunurdu.

Muharebelerin sonunda ele geçirilen ganimetlerin beşte biri Bey-
tülmale ayrıldıktan sonra mücahidler arasında dağıtılırdı. Esirlere ise; 
karşılıklı mübadele, fidye, karşılıksız serbest bırakmak, köle edinmek, öl-
dürmek gibi uygulamalar Rasûlüllah döneminde tatbikatını bulmuştur. 
Harplerin sonunda şehidler defnedilirken, müşrik ölüler de gömülmüş-
tür. Müslümanlar müşrik ölülere hiç bir zarar vermemişler, buna muka-
bil, müşrik kadınlar şehidlerin burun, kulak ve diğer azalarını keserek bo-
yunlarına gerdanlık  yapmışlardır.

Müşirklerle ilişkilerin sOnA erMesi

Hicretin dokuzuncu yılında inzal buyurulan Tevbe Sûresi hükümle-
ri, müşriklere verilen bir ültimatom niteliğindedir. Tevbe suresi şu hü-
kümleri ihtiva ediyordu:

Hiçbir kâfir cennete giremeyecek. Bu yıldan sonra artık hiçbir bir 
müşrik hac yapmayacak. Kâbe asla çıplak tavaf edilmeyecek. Rasûlüllah 
ile süreli andlaşma yapanların, süreleri bitinceye kadar andlaşmaları de-
vam edecek. Müddeti olmayan ve hiçbir andlaşma yapmayanlar için dört 
ay müddet tanınacak.[36]

Bu ültimatom niteliği taşıyan Tevbe Sûresi ile müşriklerle yapılan 
süresiz andlaşmalar feshedilmiş, daha sonra da Arabistan dahilinde hiç-

[36]  Buhârî, Salât, 2, 10, Hac 67; Müslim, Hac 435; İbn Sa’d I/169; Taberî III/123.



328 Hz. Peygamber dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

bir müşrikle andlaşma yapılmayacağı bildirilmiştir. Belli bir müddet için 
yapılan andlaşmalara müşriklerin riayet etmesi halinde andlaşma sürele-
rinin tamamlanması istenmiş, andlaşma yapılması yasaklanan müşriklere 
de dört aylık mühlet verilmiştir.

Tevbe suresi hükümleri adeta Medine’ye heyetlerinn gelişini hızlan-
dırmış, müşriklerin Arabistan’da kalabilmeleri için Müslüman olmaları 
şartını ortaya koymuş ve Kâbe müşriklerden temizlenerek  adeta Hz. 
Peygamber’in bir yıl sonra yapacağı hac için hazırlık teşkil etmiştir. 


