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176 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

Câhiliyye toplumu, yaşayış tarzına göre genelde bedevî ve hadarî ol-
mak üzere iki kısımda mütalea edilir. Kısaca tanımlamak gerekirse 

Bedevîlik, hayatın ihtiyaçlarında zorunlu olanla yetinmektir. Hadarîlik 
ise başta yerleşik hayatı benimsemek olmak üzere yiyecek, giyecek gibi 
tabiî ihtiyaçlarda zarurî olanın üzeri şartlarında yaşamak, üstelik hayatın 
imkânlarını çoğaltmak, çeşitlendirmek ve güzelleştirmektir. İklim ve ta-
biatın bir gereği olarak Arap Yarımadası’nın kuzeyindeki sakinlerin bü-
yük bir kısmı bedevî, güneydekiler ise hadarî kabul edilir. Bundan dolayı 
Kuzeyliler ile Güneylilerin dünya görüşleri, kültürleri ve hayat tarzları 
arasında belirgin farklıklar oluşmuştur. Her şeyden önce Kuzeyliler, hi-
maye ve asabiyetle idare edilen topluluklar iken, buna karşılık Güneyliler 
kurumsal yönetimler altından yaşamışlardır.[1]

İslâm öncesi Arap toplumu, çöl şartlarının ortaya çıkardığı sosyal bir 
model olan kabile sistemi üzerine kurulmuştur. Kabile, aynı atadan gel-
dikleri kabul edilen ve aralarında nesep irtibatı bulunan insan toplulukla-
rına verilen ortak isimdir.[2] Arabistan bozkırlarında bir erkek, bir kadın 
ve bir kaç çocuktan müteşekkil basit bir aile hayatı sürdürmek mümkün 
olmadığı için, insanlar ancak kan bağına dayalı kabile veya aşiret denile-
bilecek birlikler halinde yaşayabilmişlerdir.

[1]  Cevad Ali, el-Mufassal, I, 288-291.
[2]  Firuzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, III, 555. 
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Arap toplumunda kabile, zenginlik ve şeref gibi şahsî meziyetleri ile 
tanınan ve kendilerine şeyh, reis veya seyyid adı verilen kişiler idare edil-
miştir. Şeyh Arapça’da yaşlı adam anlamına da geldiği için, aynı özellik-
lere sahip adaylar arasından yaşça büyük olan üyenin riyasete getirilmesi 
tercih edilmiştir.[3] Ferdiyetlerine ve özgürlüklerine aşırı düşkünlükleri 
sebebiyle çöl Arapları, hiç bir zaman kral yetki ve otoritesine sahip kişi-
ler tarafından yönetilmeye razı olmamışlar, kendi reislerini de kendile-
rinden daha üstün veya kutsal özellikleri hâiz şahıslar olarak görmemiş, 
onları eşitler arasındaki birinciler konumunda kabul etmişlerdir.[4]

Kabile reisin aslî görevi, sülâle ileri gelenlerinin tabiî üye oldukları is-
tişare heyetini organize etmektir. Reisin sorumluluğuna emretmek değil, 
kabilesini diğer kabilelere karşı temsil etmek verilmiştir. O, soyu adına 
savaş ilân eder, barış anlaşması yapar, kabilenin yükümlülüğünde olan 
diyetleri öder, misafirleri ağırlar, kabile adına elçilik vazifesini yerine ge-
tirirdi. Kendi şartlarında demokratik ruhun hâkim olduğu kabilede üye-
ler, kendileriyle eşit haklara sahip olarak gördükleri ve rahatça tenkit edip 
hesap sorabildikleri reislerinden barış zamanında servetlerini, savaşta 
ise hayatlarını ortaya koymalarını beklerlerdi. Bu sebepledir ki, Araplar 
arasında kabile reisleri harîs otorite düşkünleri şeklinde değil, soyunun 
sıkıntı ve yükünü üstlenen fedakâr adamlar olarak şöhret bulmuşlardır.[5] 
Kabile ileri gelenlerinin bunca az yetkiye sahip olmalarına rağmen pek 
çok ağır maddî ve manevî sorumluluk altına girmelerini, hatta riyaset gö-
revini üstlenebilmek adına bazen savaşa dahi girişmelerini ancak onlarda 
yoğun bir şekilde bulunan şeref duygusuyla izah etmek mümkündür.

Araplar arasında asırlar boyunca hükmünü icra eden bir hayat nizamı 
olan kabile, rastgele meydana gelmiş düzensiz bir topluluk değildir. Bu 
kurumun da kendine göre kuralları ve bütünlük içerisinde tutarlılığı olan 
bir düzeni vardır. Kabile adet ve gelenekleri sayesindedir ki insanlar, soy-
larının emniyet ve istikrarını muhafaza edebilmişlerdir. Kabile mensubu 
saf bir ferdiyetçi olmakla birlikte, bu sistem gereği cemaatinin bekası için 

[3]  Cevad Ali, el-Mufassal, IV, 350-353; Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, IV, 46.
[4]  Cevad Ali, el-Mufassal, I, 277, IV, 344-345.
[5]  Cevad Ali, el-Mufassal, IV, 344.
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kendi menfaatini, hatta hayatını terk etmeye her zaman hazır olmuştur. 
Çünkü o bilmektedir ki, hayat hakkı başta olmak üzere sahip olduğu bü-
tün hakları kabilesi sayesinde elde etmiştir.[6]

Kabileye mensubiyet kişinin var olma garantisi anlamına geldiği için 
ferdin, kabilesine gönülden bağlanması ve kabile geleneklerine tereddüt-
süz tâbi olması gerekir. Çünkü kabilede soyun genel politikası hilâfına 
hareket eden üye, kabilesi tarafından dışlanmakta, onun üzerinden çöl 
güvenlik sistemi olan himaye kaldırılmakta, özetle soyuyla tüm bağı ke-
silmektedir ki, bu bir arabın karşılaşabileceği en büyük felâkettir. Çünkü 
kabile kuralları dışına çıkan üyeler hal’ denilen ve kabilenin himaye ga-
rantisinin iptal edilmesi anlamına gelen uygulamayla sistem dışına atıl-
makta ve uzak laştırılmış, kovulmuş ve lanetlenmiş anlamlarında halî’, 
tarîd, la’în olarak isimlendirilmektedir.[7]

Çetin hayat şartları ve geçim zorluğu sebebiyle Araplar arasındaki 
öncelikli irtibat şekli düşmanlıktır. Buna göre aralarında herhangi bir an-
laşma bulunmayan iki kabile tabiî bir şekilde düşman kabul edilmiştir. 
Kabile savaşları o kadar rutin hale gelmiştir ki, câhiliyye Arapları baskın 
ve yağmaları bir geçim vasıtası olarak görmüşlerdir. Onlar, yakınlarında 
yaşayan ve aralarında herhangi bir anlaşma bulunmayan kabilelere sü-
rekli olarak baskın düzenlemişler, saldırıya maruz kalanlar da bunun inti-
kamını almak için fırsat beklemişlerdir. Bu nedenle Arap câhiliyye haya-
tında en önemli sosyal hadiseler olarak Eyyâmü’l-Arab adı verilen kabile 
savaşları kabul edilir.[8] Savaşın devamlı cârî olduğu bu şartlarda Araplar 
hac ve ticaret gibi zorunlu faaliyetlerini îfâ edebilmek için güvenli zaman 
dilimlerine ve coğrafî mekânlara ihtiyaç duymuşlardır ki, onlara bu im-
kânı İbrahim (as) zamanında tespit edilmiş olan haram aylar (Zilkâde, 
Zilhicce, Muharrem Receb)[9] ve ticarî panayırlar temin etmiştir.[10]

[6]	 Nass,	İhsan,	el-Asabiyye, s. 70.
[7] Cevad Ali, el-Mufassal, IV, 410-413, V, 590-591; Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, 

IV, 33.
[8]	 Bu	hadiseler	hakkında	geniş	bilgi	için	bk.	Cevad	Ali,	el-Mufassal, V, 341-378.
[9]	 Buhârî,	Bedü’l-Halk 2.
[10]	 İslâm	öncesi	dönemde	Arap	panayırları	için	bk.	İbn	Habîb,	Kitabu’l-Muhabber, s. 263-268. 
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Araplar Haccı haram aylarda gerçekleştiriyorlardı. Bu zaman dilimin-
de savaşlar yasaklanmıştı. Arap kabileleri bu kutsal barışı fırsat bilerek 
her taraftan Mekke’ye geliyorlar, bu münasebetle Hac günlerinden önce 
ve sonra dinlenme yerlerinde kurulan panayırlarda rahatça alışveriş yapı-
yorlardı. Hacılar buralarda birkaç gün konaklıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, 
mallarını takas ediyor, gece sohbeti ve eğlenceler tertip ediyorlar, daha 
sonra da güvenlik içinde yurtlarına dönüyorlardı.[11]

Arap sosyal hayatında kolektif sorumluluk anlayışı gereği bütün ka-
bile üyeleri kendi mensuplarından birinin malını çalan veya onu katleden 
kişiye karşı mağdur kardeşlerinin hakkını aramakla yükümlüdür. Bir cina-
yet işlendiği zaman, öldürülenin yerine bedel olarak teklif edilen diyetin 
kabul edilmesiyle anlaşmaya ulaşmak mümkündür. Karşılıklı savaşlarda 
kan âdetini esas olarak tercih eden kabileler, diyete ancak uzun savaşlar 
sebebiyle bitkin hale düştükten sonra razı olmuşlardır.

Arap toplumunda ilişkilerin sadece düşmanlık ekseninde gerçekleş-
tiğini söylemek doğru olmaz. Kabileler arasında şartların zorlamasıyla 
kurulan dostluk münasebetlerine de şahit olunur. Bunların başında itti-
fak antlaşmaları (hilf) gelir. Kabileler muhtelif sebeplerle özellikle yakın 
komşularıyla antlaşma yapma ihtiyacı duymuşlardır. Çünkü sulh gerçek-
leşmeksizin güvenlik ortamının sağlanması, kabileler arasında sağlıklı 
komşuluk ilişkilerinin kurulması ve ticarî faaliyetlerin sürdürülebilmesi 
mümkün olmaz.[12] Diğer taraftan özellikle zayıf kabileler diğer güçlü 
toplulukların saldırılarından emin olmak için onlardan biriyle antlaşma 
yapmak ihtiyacı duymuşlardır.[13] Hatta bazen güçlü ve himayeye ihtiyaç 
duymayan kabileler dahi, diğer kabilelere saldırmak veya onların muhte-
mel hücumlarına karşı koyabilmek amacıyla siyasî ittifaklar gerçekleştir-
mişlerdir.[14]

[11]	 	Bakara,	2/197-198.	
[12]	 	İbn	Manzûr,	Lisânü’l-Arab, IX, 92; Zebidî, Tâcü’l-Arûs,	VI,	95;	Arendok,	C.V.,	“Hilf”, İA, 

V (I), 486.
[13]  Cevad Ali, el-Mufassal,	I,	514,	IV,	370-388;	Özkuyumcu,	Nadir,	“Hilf”, DİA, XVIII, 29.
[14]	 	 İslâm	 öncesi	 dönemde	Kusay	 b.	 Kilâb’ın	 oğulları	Abdümenâf	 ve	Abdüddâr	 arasındaki	

siyasî	rekabet	neticesinde,	her	iki	tarafta	yer	alan	Kureyş	soyları	karşılıklı	olarak	bir	ittifak	
anlaşması	 yapmışlar,	Abdümenâoğulları’nı	 destekleyenlere	Hilfü’l-Mutayyebîn,	 rakipleri	
ise	Hilfü’l-Ahlâf	adı	verilmiştir.	(İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	138-140;	İbn	Sa’d,	et-Tabakât, I, 77). 
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Araplar arasında diğer bir barış ilişkisi icâredir. Bu da herhangi bir se-
beple kabilesinden ayrılmak zorunda kalan, dolayısıyla himayeyi kaybe-
den kişinin veya ailenin başka bir kabileye sığınması durumudur.[15] Arap 
toplumunda kabilesinden uzaklaştırılanların kendilerini himaye edecek 
başka kabileler bulmaları zor değildir. Çünkü herhangi bir sebeple kendi-
sine müracaat edeni korumayı üstlenmek bir Arap için onur meselesi, bu-
nun tersi bir tavır ise kabile adına utanç verici bir durum kabul edilmiştir.

Kabile, müşterek ataya dayanan bir cemaat olarak tanımlanmakla 
birlikte, yukarıda saydığımız katılımlar veya savaşlar sebebiyle soy ger-
çek anlamında safiyetini koruyamaz. Bunun sonucunda da zahiren her 
biri kabilenin eşit üyeleri gibi görünmekle beraber, kabile içinde farklı 
bir sosyal tabakalaşma ortaya çıkar. Bunlar, aynı atadan gelen öz kabile 
çocukları, diğer kabilelerden katılanlar (sığınmacılar) ve kölelerdir. Bi-
rinci sırada bulunanlar, kabilenin diğer mensuplarından her bakımdan 
üstün üyelerdir. Asıl soydan gelmeyip de sonradan herhangi bir sebeple 
kabileye katılanlara ise mâlik, abd, sâhib, ibnü’l-emân, garîb, câr, halîf, 
nezîl, şerîk ve rab gibi isimler verilmiştir.[16] Bunlar, görünürde hür in-
sanlar kabul edilmekle birlikte, birinci grupta yer alanlarla aynı hak ve so-
rumluluklara sahip değildirler. Öyle ki, bu temel eşitsizlik kabile hayatı-
nın hukuk sistemine de yansımış, buna göre halîfin diyeti asıl üyenin yarı 
diyeti miktarı olarak kabul edilmiştir.[17] Aynı şekilde himaye etme hakkı 
da sadece kabilenin asıl çocuklarına tanınan bir imtiyaz olmuş, anlaşmalı 
veya sığınmacı kabile üyeleri bundan mahrum bırakılmıştır.[18]

Kabilede esas üyelerin altında yer alan ve halîflerle birlikte kabilenin 
orta tabakasını teşkil eden ve mevâlî adı verilen bir grup daha vardır ki, 
bunlar kabile içinde azat edilmiş köle ve cariyeler ile onların çocukların-
dan meydana gelir. Hem en üstteki hürler, hem de en alttaki kölelerden 
farklı statülere sahip oldukları için, tabiî olarak onlar bu iki sınıftan farklı 

Kureyş	kendi	arasında	çeşitli	anlaşmalar	yaptığı	gibi,	çeşitli	sebeplerle	başka	kabilelerle	de	
hilfler	gerçekleştirmiştir.	Bu	konuda	örnekler	için	bk.	İbn	Habîb,	Münammak, s. 232-273.

[15]  Cevad Ali, el-Mufassal, I, 514-515, IV, 360-365, 391-392.
[16]   Zebidî, Tâcü’l-Arûs, X, 389.
[17]	 	Bardakoğlu,	Ali,	“Diyet”,	DİA, IX, 474.
[18]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre, II, 20.



1819. DERS  Hz. Peygamber (S.A.S.) Dönemi Siyer Coğrafyası’nın Sosyal ve Siyasal Hayatı 

hukukî statüde kabul edilmişlerdir. Buna göre mevâlî, köleler gibi alınıp 
satılamaz, ancak buna karşılık gerek evlilik, gerekse mirasta kabilenin asıl 
üyeleri gibi de muamele göremezdi. Meselâ onlardan birinin hür bir ka-
dın ile evlenmesine kesinlikle müsaade edilmezdi. Ayrıca mevâlînin di-
yeti hürün diyetinin yarısı kabul edilirdi.[19]

Arap toplumunda kabile dairesinin üçüncü tabakasında köleler yer 
alıyordu. Kadim zamanlardan beri bilinen ve uygulanan bu sistemin asıl 
kaynağı savaşlardır. Savaş sonunda sağ olarak ele geçirilen erkekler köle, 
kadınlar da cariye kabul edilirdi. Karı-kocadan ikisi de köle olursa onların 
yeni doğan çocukları da köle sayılırdı. Kölelerin ve cariyelerin herhangi 
bir hayvandan farkı yoktu; onlar sahiplerinin malı gibi gibi görülür, bu 
sebeple hiçbir şahsî ve sosyal hakka sahip olamazlardı. O kadar ki, sahibi-
nin onu satmanın yanında, hibe etme, hatta isterse öldürme yetkisi dahi 
vardı.[20] Bu yüzden her ne sebeple olursa olsun kölesini öldürene hiçbir 
sorumluluk yüklenmezdi.[21] Köleler içinde azat edilenler ise bir üst taba-
kada yer alan mevâlî statüsüne yükselirdi.[22]

Araplarda kabile mensuplarını birbirine bağlayan asıl unsur kabile 
ruhu asabiyettir. Asabiyet, hakikatte nesepleri bir olsun veya olmasın, ne-
sep cetvellerindeki kabile ilişkilendirmeleri ister doğru ister yanlış veya 
eksik olsun, kabile üyelerinin kendilerinin bir asılda birleştiklerine inan-
maları sonucunda, onların her şartta birbirlerine destek olmalarını sağ-
layan manevî güç ve dayanışma duygusudur. Toplumu meydana getiren 
çeşitli grup güçleri arasında bir dengenin kurulmasında, insanların bir-
biriyle savulmasında, haklarının gözetilmesinde, onurlarının korunma-
sında ve hayatlarının muhafaza edilmesinde asabiyet, güçlü rol oynayan 
önemli bir sosyal faktördür. Bu duygu kabile toplumunda o kadar güçlü 
bir şekilde yerleşmiştir ki, Hicrî III. Asrın sonuna, yani Arap egemenliği-
nin yıkılmasına kadar olayların akış seyrinde etkinliğini hemen hiç kay-
betmemiştir. 

[19]  Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi,	 IV,	38-40;	Günaltay,	Şemseddin,	 İslâm Öncesi 
Araplar, s. 116-117.

[20]  Cevad Ali, el-Mufassal,	V,	570-574;	Günaltay,	Şemseddin,	İslâm Öncesi Araplar, s. 115.
[21]	 	Belâzürî,	Ensâb, I, 158.
[22]  Cevad Ali, el-Mufassal, V, 574-576; Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, IV, 37-38.
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Kabile toplumunda asabiyet, çöl sosyal hayatının zorunlu ve tabiî 
neticelerindendir. Zira kabile, ancak asabiyet sayesinde ayakta durabil-
mekte, varlığını ve güvenliğini sağlayabilmekte ve yine asabiyet sebe-
biyle hayatta kalmak için mücadele kuralının geçerli olduğu kabileler 
toplumunda geçim vasıtalarını elde edebilmektedir. Siyasî ve hukukî 
alanlardaki otorite boşluğunu doldurarak kabile fertlerinin mal, can ve 
ırz güvenliğinin sağlanması da asabiyet sayesinde mümkün olmaktadır.[23] 
Asabiyete göre kabile üyelerinden biri öldürüldüğü zaman, öldürülenin 
yakınları başta olmak üzere bütün kabile maktulün intikamını almak-
la mükellef olur. Aynı şekilde kabile mensuplarından biri başka kabile 
mensubunu öldürürse, katilin kabilesi öldürülen şahsın diyetini ödemek 
başta olmak üzere öldürme hadisesinin bütün sonuçlarını üstlenmek zo-
rundadır. Çünkü asabiyet anlayışına göre suç ve cezanın ferdîliği olmaz, 
bütün kabile kollektif sorumlulukla altındadır. Asabiyet ayrıca her kabile 
üyesine kabile nizamı ve örfüne boyun eğmeyi, başka kabilelerle yapıl-
mış olan anlaşma kurallarına tereddütsüz itaat etmeyi zorunlu kılar.[24] 

Arap toplumunda kabilede en küçük birim aile kabul edilir. Bu tür 
aile, ya aynı ev (dâr) veya çadırda oturan dede, oğullar, torunlar ve bun-
ların çocuklarından oluşan geniş aile (âl), ya da ana-baba ve çocuklar-
dan oluşan dar aileden (ıyâl) meydana gelmiştir. Aileler mümkün olduğu 
kadar fazla erkek çocuğa sahip olmak istemişlerdir. Zira onlar, güçlerini 
ancak sahip oldukları erkek çocuklar sayesinde kazanmışlardır. Bunun 
içindir ki, bedevî kadınlarının öncelikli görevi erkek çocuk doğurmak ve 
büyütmektir. Buna karşılık esas vazifeleri kabileyi savunmak olan bedevî 
erkekleri en fazla meşgul eden günlük faaliyet, vakitlerinin büyük kısmın-
da çadırlarında uyumak ve karşılıklı sohbet etmektir.[25]

Arap ailesinde mutlak hâkim erkektir. Dolayısıyla Araplar arasında 
erkeğin tartışılmaz üstünlüğü vardır. Arapların kız çocuğuna sahip ol-
maktan duydukları rahatsızlık Kur’ân’da çarpıcı bir şekilde anlatılmıştır.[26] 

[23]	 	Nass,	İhsan,	el-Asabiyye, s. 108.
[24]	 	Asabiyetin	kabile	hayatındaki	yeri	hakkında	geniş	bilgi	için	bk.	Apak,	Âdem,	Asabiyet ve 

Erken Dönem İslâm Siyasî Tarihindeki Etkileri, s. 17-34.
[25]  Cevad Ali, el-Mufassal,	IV,	606-607,	616;	Fayda,	Mustafa,	“Bedevî”,	DİA, V, 314.
[26]	 	Nahl,	16/58-59.	
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Özellikle göçebe Araplar arasında kızların aileye yük olduğu düşüncesi 
yaygındır. Zira kadın, kabileyi koruyabilecek güce sahip olmadığı gibi, 
esir duruma düşmesi soyun kınanmasına sebep olabilirdi. Hâlbuki, Arap 
toplumunda güçlü olmak için pek çok erkek çocuğa sahip olmak gereki-
yordu. Bütün bunlardan dolayı ailelerde akrabalık ilişkileri erkekler (asa-
be) yoluyla kurulmuştur. Tabiatıyla bu sistemde erkek daima kadından 
daha üstün ve önemli sayılmıştır. Zira fizikî gücün etkin olduğu çöl or-
tamında kabilenin en önemli unsuru savaşçı olan erkeklerdir. Bu durum 
Arap toplumsal yapısında kadına oranla erkeğe daha çok değer verilmesi-
ni getirmiştir. Kabileye savaşçı olarak katkı sağlayamayan kadınlar, ancak 
yük olarak görülmüştür. Sosyal itibarı olmayan kadın, ancak erkek çocuk 
doğurduğu zaman aileden kabul edilir. Çocuk sahibi olsalar da kadınların 
miras hakları yoktur. Babası ölen bir çocuğun velâyet hakkı ise annenin 
değil, ölenin erkek akrabasınındır.[27]

Bedevî anlayışa göre dünyaya erkek olarak gelmediği için kız çocu-
ğu suçlu olarak doğmuştur. Bu inanış sebebiyle onlar, ailenin değersiz ve 
yüz kızartıcı üyesi kabul edilen bu çocuğun öldürülmesinde bir mahzur 
görmemişlerdir.[28] Kur’ân’da bu cahilî uygulamaya açık işaret bulunmak-
tadır:

“Aralarında birinin bir kızı olduğu müjdelendiği zaman gamla dolarak 
yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlen-
meye çalışır; onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Ne kötü 
hükmediyorlar”.[29]

Araplarda kız çocuklarının öldürülmesinde namus endişesi kadar ge-
çim sıkıntısı da etkindir. Zira çöldeki yiyecek darlığı, evlat yetiştirme me-
selesini daha da zor hale getirmiştir. Erkek çocuklar kısa sürede bilekleri-
nin gücüyle karınlarını doyurmakta, hatta aileye katkı sağlayacak duruma 
gelebilmekteydiler. Oysa kızlar, aileye daha ziyade yük getirdikleri için 
fazlalık görülmüşlerdir. Kız çocukları hakkında bu olumsuz düşünceye 
rağmen onların canlı olarak gömülmesi âdeti Temîm kabilesi dışında di-

[27]	 	İbn	Habîb,	Kitabu’l-Muhabber ,s. 324.
[28]	 	Aydın,	M.	Akif,	“Aile”, DİA, II, 197-198.
[29]	 	Nahl,	16/58-59.
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ğer Arap kabileleri arasında çok yaygın olarak görülmemiştir.[30] Üstelik 
Zeyd b. Amr b. Nüfeyl gibi şahıslar öldürülmek istenen kız çocuklarını 
babalarından alarak onların bakım ve büyütülmelerini üstlenmişlerdir.[31]

Arap toplumunda kadınların ikinci sınıf varlık kabul edildiği açıktır. 
Ancak başta neslin devamının temini olmak üzere, çölün karşı konula-
maz şartlarında kadına her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Erkekler yağma 
ve savaşlarla meşgul olurken, kadınlar çadırlarda çocuklara bakmak, de-
veleri sağmak, giyecek eşyası imal etmek gibi görevleri üstlenmişlerdir. 
Bunların yanında çarpışmalar esnasında gerek askerleri cesaretlendirmek 
gerekse cephe gerisindeki yiyecek temini ve tedavi hizmetlerinde kadın-
lar önemli rol oynamışlardır.[32]

Câhiliyye döneminde evlilikler çok farklı şekillerde gerçekleştirilmiş-
tir. Bunların çoğu İslâm’ın gelmesinden sonra ortadan kaldırılan gayr-i 
meşru birlikteliklerdir. Öncelikli ve yaygın evlilik türü günümüzde oldu-
ğu şekilde bir kişinin evlenmek istediği kızı ailesinden istemesi ve mehir 
karşılığında nikâhın gerçekleşmesidir. Bu evliliklerde karşılıklı neseb, soy 
ve sosyal denklik dikkate alınmıştır.[33] Bundan başka câhiliyye dönemi 
Arap toplumunda; evli bir kadının kocasının uygun göreceği bir kişiyle 
çocuk sahibi olmak için bir araya gelmesi (istibdâ nikâhı)[34] bir kadının 
on kişiden az olmak üzere erkeklerle evlenmesi (müşterek nikâh)[35], iki 
erkeğin karşılıklı olarak karılarını değiştirmeleri (bedel nikâhı), hür ol-
duğu için zina yapamayan bir kadının bir erkekle metres hayatı yaşama-
sı (haden/hıdn nikâhı), iki erkeğin mehir vermeksizin karşılıklı olarak 
kızları veya velisi bulundukları başka kadınlarla evlenmeleri (şigar nikâ-
hı)[36], üvey oğlunun annesiyle evlenmesi (makt nikâhı)[37] tarafların sü-
reli evlilik akdi yapmaları (muta nikâhı) gibi evlilik çeşitleri yaygın olarak 

[30]	 	Günaltay,	Şemseddin,	İslâm Öncesi Araplar, s. 120-121.
[31]	 	Buhârî,	Menâkıbu’l-Ensâr 24.
[32]	 	Günaltay,	Şemseddin,	İslâm Öncesi Araplar, s. 118-119.
[33]	 	İbn	Habîb, Kitabu’l-Muhabber, s. 310.
[34]	 	Buhârî,	Nikâh 33.
[35]	 	Buhârî,	Nikâh 36.
[36]	 	Buhârî,	Nikâh	28,	Müslim,	Nikâh 57.
[37]	 	İbn	Habîb,	Kitabu’l-Muhabber, s. 325-326.
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görülmüştür.[38] Ayrıca câhiliyye döneminde iki kız kardeşin aynı anda 
bir kişinin nikâhında bulunması da evlilik adetleri arasında yer almıştır.[39]

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Arap toplumu, çöl hayatının 
ortaya çıkardığı sosyal bir model olan kabile sistemi içinde yaşamıştır.  
Kabileler gerek sosyal, gerekse siyasî yapılarını kabile geleneği üzerine 
inşa etmişlerdir. Zira Arabın kabile hayatı dışında herhangi bir yaşam im-
kanı bulunmuyordu. İslâm, din kardeşliği temelinde kabileleri birleştirip 
onları organize ederek bir devletin idaresi altında toplamasına rağmen, 
Araplar, kabile istiklâllerini yeni dönemde de devam ettirmişlerdir. Bu 
sebeple kabile hayatı ve bu hayatın en önemli âmili olan asabiyet, Müslü-
man toplumlarda tesirini asırlar boyu sürdürebilmiştir. 

Kabile ruhu anlamına gelen asabiyet, gerçekte nesepleri ortak olsun 
veya olmasın, kabile üyelerinin her şartta birbirlerini desteklemelerine 
sebep olan manevî güç ve dayanışma duygusudur. Asabiyet, çöl sosyal 
hayatının zorunlu ve tabiî bir neticesidir. Zira kabile ancak asabiyet saye-
sinde ayakta durabilmekte, varlık ve güvenliğini sağlayabilmektedir.   

Kabilenin ruhu asabiyetin en önemli tezahürlerinden biri kabile 
övünmesidir. Övünme her kabile üyesinin tabiî görevi olmakla beraber, 
bunun asıl sorumluları kabile şairleridir. Diğer bir asabiyet tezahürü ise 
intikam duygusuna dayalı kan davalarıdır. Bu sebeple Arap tarihinde 
Eyyâmü’l-Arab denilen birçok hadise meydana gelmiş, yıllar boyu sü-
ren savaşlarda pek çok insan ölmüştür. İslam öncesi dönemin en bariz 
sosyal hadiselerini teşkil eden bu savaşlar, kabile etkisi devam ettiği için 
İslam’dan sonra da varlık ve etkinliğini sürdürmüş, sosyal ve siyasî hadi-
selerin temel sâiklerinden biri olmuştur.

[38]	 	Buhârî,	Nikâh	36;	Müslim,	Nikâh 11.
[39]	 	 İbn	 Habîb,	 Kitabu’l-Muhabber, s.	 327,	 330,	 340.	 Günaltay,	 Şemseddin,	 İslâm Öncesi 

Araplar,	s.	122-125;	Bu	konuda	bk.	Cevad	Ali,	el-Mufassal, IV, 629-650, V, 526-548 559-
561;	Aydın,	M.	Akif,	 “Aile”, DİA, II, 198.
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