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Başlık, “Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Ekonomik Hayat”dır. Temel konu, “Ekonomi” 

olmaktadır. Ancak bu ekonomi, Nübüvvet Öncesi Arabistan’a ait olacaktır. Niçin, Nübüvvet 

Öncesi amaçlanmaktadır? Çünkü, Nübüvvet’in Getirdiği Ekonomi’nin anlaşılması 

istenmektedir. Peki, Arabistan’ın yaşadığı zaman boyutunda, Nübüvvet Öncesi nereden 

başlatılacaktır? Bu başlangıç, kaynaklarda olduğu gibi, Hz. Âdem, Hz. İbrâhîm ve Hz. İsmâil 

olarak yapılmaktadır. Geleneği izleyen böyle bir başlangıç, Nübüvvet’in Getirdikleri’nin 

anlaşılmasını sağlar mı? Hayır, sağlamaz; zira, araştırma, İslâm’ın sosyal, ekonomi ve siyâset 

gibi konularında getirdiklerinin açıklamasına katkıyı önemsemektedir. Yoksa, Nübüvvet’i 

açıklamayı değil. Zaten, Nübüvvet’in temeli de imândır. O halde, Kureyş’ten olan Hz. 

Muhammed’in kabilesi Kureyş’in kendini Arabistan’da duyurmasından başlanmalıdır.   Bu 

da, Mîlâdî IV. yüzyılda Kureyş’i toplayıp Kureyş krallığını kuran kral Kusayy b. Kilâb ile 

başlamak demektir. 

İşte çalışmada, Arabistan’daki ekonomi, Kusayy b. Kilâb’dan Hz. Muhammed’e kadar 

Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Ekonomik Hayat adıyla işlenecektir. Bunda, ekonomi tarihçi 

bir yaklaşımın yanında, iktisatçı bir yaklaşımla da incelenecektir. Dolayısıyla, hem, Nübüvvet 

öncesi Arabistan’da ekonomi hayatının nasıl oluştuğu, yani o dönem ekonomi olaylarla ilgili 

konular ele alınacak ve hem de, Tarih-Ekonomi ilişkisi içinde, bu konularla ilgili bilgiler, 

Muhammed aleyhi’s-Selâm’ın getirdiği ekonominin açıklanmasına yönelik 

değerlendirilecektir.  

Araştırma, Giriş, üç kısım ve Sonuç’tan oluşmaktadır. Giriş’te ekonominin kavramları 

açıklanmıştır. Birinci kısımda, “Arabistan’ın Konumu ile Kuryş’in Kuruluşu ve Îlâf” 

araştırılmıştır. İkinci kısımda, “Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Üretim Faktörleri” 

açıklanmıştır. Üçüncü kısımda, “Nübüvvet Öncesi Arabistan'da Üretim Faktörlerinin 

Birleştirilmesi ve Bölüşüm” anlatılmıştır. Sonuç’ta Nübüvvet öncesi Arabistan’da ekonomik 

hayatın, İslâm’ın getirdiği ekonominin anlaşılmasına yönelik kısa bir değerlendirmesi 

yapılmıştır.    
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GİRİŞ 

 

Genel Ekonomi kitapları, ekonominin, insanla doğa arasında zorunlu olan bir ilişkiden 

doğduğunu bildirilmektedir. Bu ilişkide amaç, insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve 

hizmetleri doğadan elde etmek olmaktadır. İşte, bu mal ve hizmetlerin elde edilmesi için 

harcanan çabalar, ekonominin konusunu teşkil etmektedir. Böylece, ekonomi, “insan 

ihtiyaçlarının tatmini için üretilen mal ve hizmetler ile bunların mübadelesi ve bu 

faaliyetlerden doğan gelirin paylaşımı, yani bölüşülmesi” olarak tanımlanmaktadır. Daha kısa 

bir ekonomi tanımı ise, “bir toplumda üretim, bölüşüm, mübadele ve tüketim olaylarına ait 

faaliyetler” diye yapılmaktadır.
1
 Dolayısıyla ekonomi ilmi de, “ekonomi olayları arasındaki 

devamlı ve zorunlu neden sonuç ilişkilerini inceleyen ve bu ilişkileri kanun şeklinde ortaya 

koyan bir ilim”
 
olmaktadır.

 2 

Bu ekonomi faaliyet, “üretimle” başlayan ve “tüketimle” sona eren bir süreçtir. Bu 

süreç tamamlandığında, ihtiyaç kısmen veya tamamen doyurulmuş olmaktadır. Bu süreç şu 

şekilde gösterilmektedir:
 3

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

Ekonomi sürecine ait yukarıdaki şekilde yer alan kavram ve aşamaların aşağıda kısaca 

açıklanması yararlı olacaktır: 

İhtiyaç, tatmin edildiği zaman zevk, tatmin edilmediği zaman ızdırap veren bir 

duygudur. Ekonomik ihtiyaçlar, sınırsızdırlar, şiddetleri farklıdır, doyurulabilirler, bu 

doyurulmada mallar birbirleri yerine geçebilirler, ihtiyaçlar amoraldirler.
 4

 

                                                           
1
 Erol Zeytinoğlu, Genel Ekonomi, İstanbul 1976, s. 3-4. 

2
 Cafer Unay, Genel İktisat, Bursa 1997, s. 24. 

3
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 24. 

4
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 8-9; Erol Zeytinoğlu, Genel Ekonomi, s. 22-27. Ekonomi’de ihtiyacın 

amoral özelliği, onun, din ve ahlâka uygun olması gerekmediğini, örneğin içki ve uyuşturucunun da 

ihtiyaç kavramı içinde yer alabildiğini açıklamaktadır (Cafer Unay, Genel İktisat, s. 9). 
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Üretim faktörleri, doğal kaynaklar, sermaye, emek ve müteşebbistir. Üretimde 

bulunabilmek için, doğal kaynak, sermaye ve emeğe gerek vardır. Bu üç faktörü bir araya 

getirerek üretimi yapan kişiye müteşebbis denir.  Müteşebbis de, dördüncü üretim faktörü 

olmaktadır.
 5

 

Üretim, doğrudan ya da dolaylı şekilde ihtiyaçları giderecek mal ve hizmetlerin 

miktarını ve faydasını çoğaltmak işlemidir. Burada, “miktar artırılması”, yeni bir mal ve 

hizmet ortaya çıkarmaktadır. “Fayda artırılması” ise, dört şekilde olur: Birincisi, mekan 

faydasını arttırmaktır. Bu, bir malı bir yerden bir yere getirip satmakla gerçekleştirilir. 

İkincisi, zaman faydasını arttırmaktır.
6
 Bu da, bir malı bol ve ucuz iken stoklamak, pahalıyken 

satmaktır. Üçüncüsü, şekil faydasını arttırmaktır. Bu ise, bir malı işleyerek daha kullanışlı ve 

daha yararlı bir duruma getirmektir. Dördüncüsü, mülkiyet faydasını arttırmaktır. Bu da, bir 

kişideki bir malın diğer bir kişinin kullanımına verilmesidir.
 7
 

 Bölüşüm, üretim faktörlerinin müşterek katkılarıyla ortaya çıkan üretimin, bu faktör 

sahiplerin arasında bölüşülmesidir. Üretim bir pasta olarak düşünüldüğünde, bölüşüm, bunun 

bir dilimini doğal kaynak sahiplerinin, rant olarak; bir dilimini emeğin, ücret olarak; bir 

dilimini sermayenin, faiz olarak 
8
; kalan diğer dilimlerinin tamamını da müteşebbisin, kar 

olarak almasıdır.
 9

 

Mal ve hizmet, doğrudan veya dolaylı olarak insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, 

kullanmaya hazır her şeye denilmektedir.
 10

 

Mübadele, toplumda aile ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin tüketildikten sonra, üretim 

fazlalarının değiştirilmesidir. Bu değiştirme, ya malı malla “ayni mübadele”; ya malı parayla 

“paralı mübadele”, ya da malı borçla “kredili mübadele”
 
şeklinde yapılır. Mübadelede, 

alınanla verilenenin aynı değerde olması gerekir. Değer, para ile ifade edildiğinde buna fiyat 

denir.
 11

 

Tüketim, ihtiyaçların hafifletilmesi ya da giderilmesi için mal ve hizmetlerin 

kullanılmasıdır. Mal ve hizmetler tüketildiğinde, fayda sağlar. Bunun için, fayda, malların 

ihtiyaçları giderme özelliğine denilmektedir.
 12

 

Bu şekilde, ekonomi ve temel kavramlarını, çok özlü olarak bir bütün halinde ortaya 

koyduktan sonra, şimdi, Kur'ân, "ihtiyaç kavramı" ile bu ihtiyacı karşılamak üzere  

“ekonominin, tabiat ile insan arasında zorunlu bir ilişki olması”na  değinmiş midir?  bunlar 

için, açıklamalar getirmiş midir? diye sorular akla gelebilir. 

Bu soruların cevabı, "Evet"tir. 

İhtiyaç için, , “Ekonomide İhtiyaç Kavramı ve İslâm Dünyası'nda Eski ve Yeni Bilim 

Adamlarındaki Karşılığı” adlı makalemde geniş olarak açıkladığım gibi
13

  Kur'ân'da, 96. el-

                                                           
5
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 9; Erol Zeytinoğlu, Genel Ekonomi, s. 40-42. 

6
 İslâm’da  bu çeşit üretim yasaklanmıştır. 

7
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 12-13; Erol Zeytinoğlu, Genel Ekonomi, s. 37-40. 

8
 İslâm’da  bu çeşit bölüşüm yasaklanmıştır. 

9
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 19; Erol Zeytinoğlu, Genel Ekonomi, s. 465-469. 

10
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 19-21. 

11
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 21-22. 

12
 Cafer Unay, Genel İktisat, s. 22. 
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'Alak sûresinde, "Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş 

Rabbinedir. (6-8)" buyrulmaktadır: 

نإَسانَااِإنَااَكَّلا تَ غإَنىااَرآه ااَأنإا(ا6)الََيطإَغىااْلإِ َعىارَبِّكَااِإَلىاِإنَا(ا7)اسإ   (8)االرُّجإ

Burada "istiğnâ"yı, et-Taberî, tefsiri Câmi'u'l-Beyân fî Te'vîli'l-Kur'ân'da,  ارَآه ااإن:اوقيل
تَ غإَنى لحاجةااسإ  diye açıklamaktadır. Yani, insan ihtiyacı için kendini yeterli görür, 

denmektedir;
14

 ancak, Kur’ân böyle bir anlatım biçimi ile hiçbir vakit insanın kendi kendine 

yetkin bir varlık olamayacağı gerçekliğini vurgulamaktadır. Çünkü, insan ihtiyaç içinde 

yaratılmış olup, eksik bir varlıktır. Varlığını sürdürebilmesi için kendi dışındaki çevresi ile 

ilişki kurması gerekmektedir. Bu çevre de insan, tabiat ve Allah olmaktadır. İşte, Allah’a 

dönülecek ve bu çevreyle kurulan ilişkinin hesabını verilecektir.  

Buna göre, tabiat ile insan arasındaki zorunlu ilişki ekonomi olmakta ve  Kur’ân'da  

buna temas edilmektedir. “Günümüzdeki İktisat (Ekonomi) Bilimi’nin Adlandırma 

Problematiği” adlı makalamde
15

 anlattığım gibi bu, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın, Cennet’ten 

yeryüzüne gönderilirken, yeryüzündeki işlerinin bildirilmesinde açıklanmaktadır: 7 el-Ar’af 

sûresi 24. âyette şöyle buyrulmaktadır: 

تَ َقرٌّاَوَمَتاٌعاِإَلىاِحينٍا  َرإِضام سإ اَوَلك مإاِفيااْلإ الِبَ عإٍضاَعد وٌّ ِبط واابَ عإض ك مإ    قَاَلااهإ
“Birbirinize düşman olarak inin, siz yeryüzünde bir müddet için, yerleşip 

geçineceksiniz.” Burada, “ ٌّ ُمْستَقَر mustakarr”  kelimesi, Türkçe “yerleşmek”  “devlet kurma” 

sürecini; ve  “ ٌّ َمتَاع metâ’” kelimesi “geçinmek” de “ekonomi” sürecini bildirmektedir. 

Arapça’da Metâ’ kelimesinin çoğulu Emti’a’dır.  Arapça’daki anlamı da, “ihtiyaç 

halinde insanların kullandığı”, “ticârî mal ve yarar”, “kendisiyle yarar elde edilen” ve 

“biriktirilmesi, kazanılması arzu olunan” herşey demektir. Örnek olarak, yiyecek, ev eşyaları, 

ticarî eşyalar, araçlar, mal gibi.
16

  

Ekonomi dilinde ise metâ, üretim faaliyeti sonucunda elde edilen değerlere denir.
17

 

Anlatımım başlarında üretimi, mevcut maddelerin şeklini, yerini, ya da zamanını 

değiştirmek olarak açıklanmıştı. Burada, üretim, sadece işlenmiş eşya elde edilmesini değil, 

                                                                                                                                                                                     
13

 Bakınız: Mehmet Nuri Güler, “Ekonomide İhtiyaç Kavramı ve İslâm Dünyası'nda Eski ve Yeni Bilim 

Adamlarındaki Karşılığı”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı:4, Yıl: 2003, Ankara, s. 499-511. 
14

 Ebû Ca'far et-Taberî (ö. 310 h./923 m.), Câmi'u'l-Beyân fî Te'vîli'l-Kur'ân, Cild 24, Tahkîk: Ahmed 

Muhammed Şâkir, Mu'essesetu'r-Risâle, 2000 m., s. 522. 
15

 Geniş bilgi için bakınız: Mehmet Nuri Güler, “Günümüzdeki İktisat (Ekonomi) Bilimi’nin Adlandırma 

Problematiği”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 18, Sayı:4, Yıl: 2005, Ankara, s. 377-386. 
16

 Muhammed b. Mukerrem b. Manzûr (ö. 711 h./1311 m.), Lisânu’l-‘Arab, el-Cuz’u’s-Sâmin, Dâru 

Sâdır, Beyrût, s. 328; İbrahim Mustafâ ve arkadaşları, el-Mu’cemu’l-Vasît, el-Cuz’u’s-Sânî, Dâru 

İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Beyrût, s. 859; Ahmedu’l-‘Âyid ve arkadaşları, el-Mu’cemu’l-‘Arabiyyu’l-

Esâsî, Lârûs, Tûnus 1988, s. 1116.  
17

 Yusuf Zamir, Küreselleşmeyi Anlamak, Alev Yayınları, İstanbul 2003, s. 13. 
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maddenin bir yerden başka bir yere taşınması ve uygun şekilde depolama yoluyla bir 

zamandan başka bir zamana aktarılması faaliyetlerini de kapsamaktadır.
 18

  

Bu tanımdaki üretimi, Kur’ân, yine 7 el-Ar’af sûresinde 10. âyette, şöyle 

açıklanmaktadır: 

َرإِضاَوَجَعلإَنااَلك مإاِفيَهااَمَعاِيَشاَقِليًّلاَماا  اَمَكَناك مإاِفيااْلإ    َتشإك ر ونَاَوَلَقدإ
“Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlikler yarattık...”.  

Bu âyette, “yerleşmek” için Arapça “  نَّا  َمَعايِشٌَّ “ ,mekkene”; “geçinmek” için de َمكَّ

me’âyiş” kelimeleri kullanılmaktadır. Burada, metâ’ yerine, Kur’ân’da metâ’’ı elde etme 

yolları olan me’âyiş kelimesi getirilmiştir. Kur’ân’ın me’âyiş’ kullanımıyla, âyetin âyet ile 

tefsiri yapılmış ve bu şekilde metâ’’ı elde etme yolları olarak me’âyiş bildirilmiştir.  

Arapça sözlüklerde, Me’âyiş, Me’îşe’nin çoğulu olarak gelmekte ve Arapça’da anlamı, 

hayatının (yaşantının) kendisi ile var olduğu yiyecek, içecek, gelir ve benzeri olmaktadır. 

Diğer bir anlatımla, yaşama için lüzumlu olan şeylerdir.
19

 Türkçe’de karşılığı ise, 

“geçinmeler”, “geçinişler” ve “geçimlikler”dir.
 20 

Bu şekilde, me’âyiş kelimesi, günümüzde ekonomi (iktisat) olgusuna Kur’ân’ın seçtiği 

bir ad olmaktadır.   

Demek ki, iktisat kelimesinin çıktığı İslam Kültürünün kaynağı Kur’an’da, iktisat 

(ekonomi) bir süreç olarak bildirilmektedir. Bu süreç Kur’ân’da, önce süreçteki oluşumun adı 

seçilip, bu, “Metâ’” kelimesiyle belirtilirken,  sonra, Metâ’’ı elde etme yollarını da kapsayan 

bir kelime kullanılarak, bu süreç, “Me’aiş” kelimesi ile adlandırılmaktadır. Bu adlandırma bir 

süreci bildirdiğinden, toplumda kurumlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

İslâm toplumunda ekonomi, vahiyin getirdiği Din kurumu içinde kendini 

göstermektedir. Birey, müslüman olunca, bu Dîn’e göre davranışını düzenlemesi 

gerekmektedir.  Davranışlar da İslâm’da, farz, vâcib, mendûb, harâm, mekrûh ve mubâh gibi 

fıkhî hükümlere göre belirtilmektedir. Buna göre, İslâm’da ekonomiyi düzenleyen kurum 

Fıkıh olmaktadır. İşte, vahiyin getirdiği İslâm Dini’nde müslümanın ekonomik 

faaliyetlerini düzenleyen kural ve kurumların bütününe, “Fıkıh Ekonomisi” 

denilmektedir. O halde, İslâm’ın getirdiği ekonomi, ne bir kapitalist, ne bir sosyalist, ne 

de bir karma ekonomi olmayıp, “Fıkıh Ekonomisi” olmaktadır. 

Buna göre, Ekonomi Bilimin adlandırılması da, İslâm’da “İlmu’l-Metâ’”, ya da 

“İlmu’l-Me’âyiş” olmaktadır. Türkçe karşılığı ise, “Geçinme Bilimi” ya da “Geçim Bilimi” 

dir.   

                                                           
18

 Bakınız: Sabri Orman, İktisat, Tarih ve Toplum, İstanbul 2001, s. 134; Yusuf Zamir, Küreselleşmeyi 

Anlamak, s. 13-28. 
19

 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. VI, s. 321; İbrahim Mustafâ ve arkadaşları, el-Mu’cemu’l-Vasît, c. II , s. 

646; Ahmedu’l-‘Âyid ve arkadaşları, el-Mu’cemu’l-‘Arabiyyu’l-Esâsî, Lârûs, s. 881.  
20

 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansikloedik Lûgat, 8. Baskı, Ankara 1988, s. 684. Cemal 

MIHÇOĞLU, Ekonomi ve İktisat adları yerine Geçim adını vermektedir. Bakınız:  Herbert A. Simon ve 

arkadaşları, Kamu Yönetimi, Çeviren: Cemal Mıhçıoğlu, Ankara 1985, s. XVIII. 
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Şimdi, Nübüvvet öncesi Arabistan’da bu “geçim kavgası”nın, yani “insanların 

geçimlerini sağladıkları yolları”n yani “geçimlikler”in, kendini gösterme biçimlerini aşağıda 

anlatmaya çalışayım:  

 

 

I. ARABİSTAN’IN KONUMU İLE KURYŞ’İN KURULUŞU VE ÎLÂF 

 

A. ARABİSTANIN KONUMU 

 

Arabistan'ın konumu, Çin, Hindistan ve Doğu Hind adaları ile Ortadoğu ve Akdeniz'i 

birleştiren yollar tıkandığında, yegâne geçit yolu olmasıdır.  

Roma İmparatorluğu zamanında, Mîlât’tan sonra II. yüzyılda itibaren, İtalya’dan 

başlayarak Anadolu ve Orta Doğu üzerinden Çin ve Hindistan’a ulaşan “İpek Yolu” 

açılmıştır. Özellikle, Mîlât’tan sonra VI. yüzyılda, İran’da çıkan karışıklıklar yüzünden bu yol 

Güney’e Arabistan geçit yoluna sapmak zorunda kalmıştır.  Hindistan ve Çin’e, Basra 

Körfezi, Kızıldeniz ve Umman (‘Umân) Denizi yoluyla bağlanan bu geçit Arabistan yoluna 

“Baharat Yolu” adı verilmiştir. İşte,  bu baharat yolunun işlerlik kazanmasıyla Arabistan ve 

Orta Doğu’da yeniden büyük bir uygarlığa, bu defa İslâm uygarlığına tanık olunmuştur. 
21

   

 

 

 
http://kadirhoca.com 

 

                                                           
21

 Sadık Acar, “Orta Doğu’nun Dünya Ticareti Bakımından Önemi ve Körfez Bunalımı Sonrası 

Beklentiler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl 

1992, s. 148. 
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Hindistan ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Irak havzasından geçen İpek ticaret yolu, 

Roma ve Pers İmparatorlukları arasındaki devamlı sürtüşme dolayısıyla tehdîd altında 

olurken, Hindistan’a uzanan Güney Deniz Yolu, hemen hemen Mîlâttan sonra I. asıra kadar 

Yemenli Himyerî’lerin elinde kalmıştır. Yemenli Himyerî’ler, kendi bölgelerinin 

mahsûllerini, Doğu Afrika ve Hindistan’dakilerle bir araya getirerek, bunları Ma’rib’den 

hareketle Mekke’den geçip, Suriye ve Mısır’a deve kervanlarıyla nakletmişlerdir. Hicaz 

üzerinden geçen kara ticâret yolu, Yemenli Himyerî’lere ait bir takım konak yerleriyle 

donatılmış bulunmaktadır.
 22

 34. Sebe’ sûresinin 18. âyeti, bunu vurgulamaktadır: “Onların 

yurdu ile, içlerini bereketlendirdiğimiz memleketler arasında, kolayca görünen nice kasabalar 

var ettik ve bunlar arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri 

korkusuzca gezin dolaşın, dedik.” 

نَ ه مإااَوَجَعلإَنا َنااِتيالَااالإق َرىاَوبَ يإنَاابَ ي إ رَااِفيَهااَوَقَدرإنَااظَاِهَرةًااق  ًرىاِفيَهاابَارَكإ اَوَأيَاًماالََياِليَااِفيَهااِسير وااالَسي إ
ٌّ(18)اآِمِنينَا

Et-Taberî, tefsiri Câmi'u'l-Beyân fî Te'vîli'l-Kur'ân'da,  َنااالَِتياالإق َرى الشأماِفيَهااوهيابَارَكإ  

diye açıklamaktadır.
 23

 

Ancak, Mısır’ın idaresini ellerine geçiren Hıristiyan Romalılar, Hıristiyan 

Habeşistan’ın çabalarıyla Kızıldeniz üzerinden, Muson rüzgârlarının periyodik değişiklerinin 

sırlarını çözerek, Hindistan’a giden deniz yolunu keşfetmişlerdir. Roma denizciliğinin Hind 

Okyanusu’na girişiyle Yemenli Himyerî’ler ile iş ortakları Petra ve Palmya ile Kuzey-Batı 

Mezopotamia zayıflayıp Hıristiyan Roma’lıların ellerine geçmişlerdir. Böylece, Hıristiyan 

Habeşîler, Mîlâdî IV. asırda Yemen’i istilâ etmiştir.
24

 

Yemen’i Habeşliler’in istilâsından kurtarmak için, yerli Himyerliler harekete 

geçmişlerdir. Bizans’tan yardım alamayan Himyerliler, İran Sâsânîleri’ne başvurmuşlardır.  O 

devirde, Arap Yarımadası’ndakilerin kaderi, Hıristiyan Bizanslıların, Mazdek İranlıların ve 

Hıristiyan Habeşlillerin (Aksum’ların) ellerindedir. Hıristiyan Araplar, Bizans taraftarı olup, 

Kostantiniyye (İstanbul) onlara hâmilik etmektedir. Müşrik Araplar ve Yahudîler ise, İran 

taraftarı olup, bunlara da Medâ’in (Ktesifon) yardım etmektedir.  İran İmparatoru 575 yılında 

Yemen’e yardım etmiş ve Habeşliler’i Yemen’den çıkartmıştır.  Ancak, kendi vâlisini 

Yemen’e atamış ve bu şekilde Yemenliler, bir efendiden diğerinin idâresine geçmişlerdir.
 25

 

 Görüldüğü gibi, o zamanın dünya ticareti olan Akdeniz-Hindistan ticareti, Hıristiyan 

Bizans ile Mazdek (Mecûsî) İran Sâsânî düşmanlığından, Kuzey’de, Bizans ve İran’dan 

herbiri için kesintiye uğrayınca, Arabistan önemli olmuştur. Bu iki imparatorluk, Arabistan’ın 

sâkinlerini kazanmaya çalışmışlardır. Bizans, Arabistan’ın Batı’sında, İranlılar da Doğu’sunda 

tam etkili olurken, Arabistan’ın Güneyi, yani Yemen, Bizans ve İran arasında el 

                                                           
22

 Philip K. Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi 1, Çeviren: Salih Tuğ, İstanbul 1980, s. 92. 
23

 Ebû Ca'far et-Taberî (ö. 310 h./923 m.), Câmi'u'l-Beyân fî Te'vîli'l-Kur'ân, Cild 20, Tahkîk: Ahmed 

Muhammed Şâkir, Mu'essesetu'r-Risâle, 2000 m., s. 386. 
24

 Philip K. Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi 1, , s. 93-95. 
25

 Philip K. Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi 1 , s. 102. 
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değiştirmiştir. Buna göre, yerli Hıristiyan Araplar, Bizanslar’a eğilim gösterirken, yerli 

Müşrik Araplar ve Yahudîler ise, İranlılar’a eğilim göstermişlerdir. Böylece, Bizans ve İran, 

Akdeniz-Hindistan ticaretinin kopuk Kuzey yolları yerine, Arabistan’ın içinde taraftarlarını 

desteklemek suretiyle kurdukları ticaret yollarıyla gerçekleştirmişlerdir.  

İşte, Nübüvvet öncesi Arabistan’ın konumu budur. Bu belirleme İslâm’ın getirdiklerini 

anlamada çok önemlidir. 

Bu konum aşağıdaki haritalarda görülmektedir: 

 
 

İslamiyet Öncesi Arabyarımadası Haritası 

http://www.tarihportali.org/islam-tarihi-haritalari. 

 

 
İslâm’ın Fethi’nden önce Arabistan 

http://tarihvemedeniyet.org/2009/11/haritali-islam-tarihi-kronolojisi-1 
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Aşağıdaki haritalarda, Arabistan’daki nüfusun dinî durumu gösterilmektedir: 

 

 
Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Dimaşk 2003, Sayfa 33 

 

 

 

 
 

Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’l-Târîhi’l-‘Arabiyyi’l-İslâmî, Dimaşk 2005, Sayfa 29 
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 B. BİZANS VE İRAN’IN NÜBÜVVET ÖNCESİ ARABİSTAN’DA AKDENİZ-

HİNDİSTAN TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMESİ 

 

Çin’de, Hindistan’da ve Doğu Hind adalarında, Ortadoğu ve Akdeniz ülkeleri halkının 

muhtaç olduğu ürünler çoktur. Yemenli’ler, doğudan aldıkları bu ticaret mallarını, Umân 

Denizi, Basra Körfezi, Fırat nehri,  Dicle nehri ve Kızıl Deniz yoluyla Ortadoğu, Mısır ve 

diğer ülkelere götürmektedirler. Yemen kıyılarındaki Aden, Zufâr ve Maskat limanları Hind-

Kızıl Deniz ticaret yolunun başlıca merkezleri olmaktadır. Yemen kıyılarına deniz yoluyla 

gelen mallar, buradan San’a’ya veya Ma’ribe götürülmektedir. Oradan da büyük deve 

kervanlarıyla kuzeye, Hicaz, Suriye, Irak, Mısır ve Akdeniz ülkelerine ulaştırılmaktadır. 

Yemen’deki devletler bu malların gümrük vergisini almaktadırlar. Ticaret kafilelerinin 

(kervanlarının) Kuzey’e taşıdıkları malların çoğu, altın, kalay, fildişi, baharat, devekuşu tüyü, 

pamuk ve kıymetli taşlardır. Kuzeye götürdüğü bu mallar arasında, Yemen’in kendi ürünleri 

de bulunmaktadır. Bu ürünler, günlük tütsü bitkileri, kokular ve tutkal çeşitleridir. Bu 

ürünlerin çoğu Tapınaklar’da kullanılmaktadır. Bunlar arasındaki, baharat, tütsü bitkileri 

(buhur) herkesin alıp satamayacağı mallardır.
 26

  

Doğu mallarını, Mısır, Suriye ve Irak’a taşıyan tüccarlar, oralardan dönerken 

kuzeyden, Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinden  Yemen'e getirdikleri mallar ise, buğday, yağlar, 

şaraplar, kumaşlar, boyalar, kap-kacak ve plaka gümüşler olmaktadır. Ayrıca,  Ğazze, Yesrîb 

(Medîn) veya başka yerlerden, köleler de getirmektedirler.
 27

  

Bu malların, alım satımını ileri gelen 3000 (üçbin) Yemen’linin yaptığı 

kaydedilmektedir.
 28

 

Arabistan'ın Yemen'den kuzeye çıkan ticaret yollarına gelince, bunlardan biri çöl 

yoludur. Bu yolda, Hadramavt ve Umân'dan kalkan ticaret kervanı, geçtiği bölgelerde yaşayan 

Arapların korumasında Dehna çölünü aşarak Necid'e ve oradan da Hicaz'a,  gelmektedir. 

Hicaz'dan itibaren kervanın muhafızlığı Nebatlılara geçmektedir. Kervan korumasına katılan 

bu kabilelerin bu ticarette ortaklıkları vardır.
 29

 

Arabistan'ın Yemen'den kuzeye çıkan ticaret yollarından diğeri de, Arabistan'ın 

batısından giden, Mekke'ye veya Medine'ye uğrayan yoldur. Bu yolda kervanlar, Yemen'de 

Aden’den Mekke veya Medine'ye, oradan Medyen'a ve oradan da Petra'ya gitmektedirler.  

Petra'dan kuzeye ayrılan kervan kolu Filistin, Fenike (Lübnan) şehirlerine ve Tedmur 

(Palmira)'ya yönelmektedir.  Batıya ayrılan kervan kolu da Mısır'a gitmektedir.
 30

 

Arabistan'da Yemen'den kuzeye çıkan bu Batı kara yolu, yanında bir de deniz yolu 

kullanılmaktadır. Bu deniz yolunda, Aden'den alınan doğu malları, Kızıl Deniz geçilererek 

                                                           
26

 Neş’et Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1971, s. 31-

32. 
27

 Neş’et Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 32. 
28

 Neş’et Çağatay, “Samîler-Araplar ve Güney Arabistan Devletleri”,  Ankara Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: III-IV, Yıl 1955, Ankara 1957, s. 63. 
29

 Neş’et Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 32. 
30

 Neş’et Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 32. 
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Akabe körfezine taşınmaktadır. Buradan da, Mısır, Filistin ve Suriye'ye götürülmektedir. Öyle 

ki, şimdiki Suveyş Kanalı'ndan önce, Nil Nehri ile Kızıl Denizi birleştiren bir kanal açılmış 

olduğu, sonraları kapanan bu kanalın, yeniden Hz. Ömer'in hilâfetinde Amr b. El-'As'ın 

valiliği döneminde açıldığı kaydedilmektedir.
 31

 

 Arabistan'da, Yemen'den kuzeye çıkan ticaret yollarından bir diğeri ise, Arabistan'ın 

doğusundan giden yol olmaktadır.  Bu yol da, Aden ve diğer şehirlerde depolanan doğu 

mallarını Irak ve Mezopotamya (Ortadoğu)'ya taşıyan ticaret yoludur. Irak ve Ortadoğu 

ticareti, bu kara yolu yanında deniz yoluyla Basra Körfezi'nden de yapılmaktadır.
 32

  

 

 

C. KUREYŞ KRALLIĞI VE ÎLÂFLAR 

 

1.  KUREYŞ KIRALLIĞI 

 

Hz. Muhammed’in kabîlesi Benû Hâşim’dir. Benû Hâşim de Fihr’dandır. Fihr’a da 

sonradan Kureyş denilmiştir. Fihr’ın bu Kureyş adı, Kusayy b. Kilâb’dan gelmektedir. 

Kusayy, kabîlesi “Fihr”ı toplayıp, onları Mekke’ye yerleştirdiği için, kendisine “Toplayan” 

anlamında “Kusayy”,  “Fihr”a da “Harem’de Toplanan” anlamında “Kureyş” denilmiştir.
 33

  

İşte, Mîlâdî IV. asırda bir başpapazın Hubbâ bintu Huzeyl adlı kızı ile evli Kusayy b. 

Kilâb
34

, kendisi ve kabilesi Kureyş’i Hz. İsmâil’den gelen sarih evlâtlar olduğu iddiası ile, 

Ka’be ve Harâm için, Hıristiyan Roma İmparatoru I. Theodose (dönemi  Mîlâdî 379-

395)’dan
35

 aldığı destek
36

 ile, kendilerini Ka’be’ye vakf etmiş Sufa ve Ka’be’nin işlerini idâre 

eden Huzâ’a ile hâlifleri Bekir Oğulları’ndan daha evla görerek, savaştıktan sonra Ka’be’nin 

işlerini ve Harâm’ı idâresini üzerine almış, böylece, Kureyş ve mu’ahid kabilelerin Melik 

(Kral)’i, yani üzerlerinde yegane tasarruf edeni olmuştur. Mekke’de o zamana kadar 

Ka’be’den başka ev yokken, kabile fertlerine ev yapma izni vermiş ve kendisi de Dâru’n-

Nedve’yi yapmıştır. Kusayy’ın konumu dolayısıyla, Kureşy, bütün işlerini Dâru’n-Nedve’de 

hükme bağlanmıştır.
37 

Artık dışarıdan Mekke’ye gelen kervân, Dâru’n-Nedve’de durmuş, 

Mekkeliler gelip onlarla burada konuşup, burada alış-verişlerini yapmışlardır.
38

  

                                                           
31

 Neş’et Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 33. 
32

 Neş’et Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 33; Neş’et Çağatay, “Samîler-Araplar ve 

Güney Arabistan Devletleri”,  s. 64. 
33

  İbn Kuteybe (ö. 276 h./889 m.), el-Ma’ârif, Tahkîk: Servet ‘Ukkâşe, el-Kâhire 1969, s. 117. 
34

 Muhammed Hamidullah (ö. 2002), İslâm Peygamberi (I), Çeviren: Salih Tuğ, İstanbul 1980, s. 485, 

paragraf 749. Kusayy b. Kilâb’ın Mîlâdî 400’de doğup, 480 yılında öldüğü de kaydedilmektedir. 

Bakınız: İrfân Muhammed Hammûr, Sûku ‘Ukâz ve Mevâsimu’l-Hacc, s. 205. 
35

 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (I), s. 360, paragraf 551. 
36

 İbn Kuteybe (ö. 276 h./889 m.), el-Ma’ârif, Tahkîk: Servet ‘Ukkâşe, el-Kâhire 1969, s. 640-641. 
37

 İbn Hişam (ö. 213 h./828 m.), es-Sîretu’n-Nebeviyye, el-Cuz’u’l-Evvel, Takdîm: Taha Abdurru’uf Saud, 

Beyrût 1987, s. 109-115; Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310 h./923 m.), Târîhu’l-Umem 

ve’l-Mulûk, el-Cuz’u’s-Sânî, Tahkîk: Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhîm, Dâru Suveydân, Beyrût, Tarih 

Yok, s. 256-258. 
38

  Muhammed Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, Çeviren: İhsan Süreyya Sırma, İstanbul 1984, s. 

40.  
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Kusayy’ın Abdu’d-Dâr, Abd Menâf, Abdu’l-Uzza ve Abd adlarında dört oğlu vardır. 

Bunlardan, Abd Menâf’ın da Hâşim, Abdu Şems, el-Muttalib ve Nevfel adlı dört oğlu 

bulunmaktadır. Bu dört torundan Hâşim, Mîlâdî 467 yılına doğru Roma İmparatorluğu ve 

Ğassanîler ile Kureyş’in imparatorluk topraklarında Büyük Leon’dan
39

 ticâret izni alarak 

güvenle dolaşma anlaşmaları yapmıştır. Hâşim’in kardeşleri Abd Şems, Habeş Necaşîleri ile, 

Nevfel ve el-Muttalib de İran Devleti ile siyasi, Himyer’liler ile de Yemen’de ticârî 

anlaşmalar yapmışlardır.
 40

    

Aşağıdaki şemada Kusayy’dan Muhammed aleyhi’s-Selâm’a Kureyş’in ataları 

sıralanmaktadır:
 41 

 

 
 

 

2.  ÎLÂFLAR [ŞİTA VE SAYF RİHLELERİ (KIŞ VE YAZ SEFERLERİ)] 

 

Îlâf, “ahid” ve “iki şahıs arasında dostluk yapmak” anlamlarına gelmektedir.
42

 Mekke, 

önceleri, ticârî seferlerde istirahat etmek için bir durak yeri iken, Abdu Menâf’ın dört oğlu ile, 

doğu ve batı arasında uluslararası ticâreti gerçekleştiren yegane merkez olmuştur. 

                                                           
39

 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (I), s. 360, paragraf 551. 
40

 Es-Seyyid Mahmûd Şukrî el-Alûsî (ö. 1270 h./1854 m.),  Bulûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-‘Arab, el-

Cuz’u’s-Sâlis, Şerh ve Tashîh: Muhammed Behcet el-Eserî, Beyrût 1314 h., s. 385; Muhammed 

Hamidullah (ö. 2002), “el-Îlâf veya İslâm’dan Önce Mekke’nin İktisâdî-Diplomatik Münasebetleri”, 

çeviren: İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Yıl 1961, Ankara 

1962, s. 222; Alî Husnî el-Harbutlî, Târîhu’l-Ka’be, Beyrût 1987,  s. 47-48. 
41

 Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Dimaşk 2003, s. 32. 
42

  Muhammed Hamidullah, “El-Îlâf Veya İslâmdan Önce Mekke’nin İktisadi-Diplomatik Münasebetleri”, 

Çeviren: İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Yıl: 1961, Ankara 

1962, s. 216. 
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Bu îlâf, Kur’ân’da 106 Kureyş, 1-4’de şöyle bildirilmektedir: 
َلَةاالشِّتَا۪  ا ﴾١يَّلِفاق  َريإٍشا﴿۪  ِلا ارِحإ ا۪  فَ لإيَ عإب د وااَرَباٰهَذااالإبَ يإتِا ﴾٢﴿ا۪  اِءاَوالَصيإفِا۪  يَّلِفِهمإ

۪  ﴾ااََلذ٣﴿ اَخوإفٍا۪  اج وٍعاَوٰاَمنَ ه مإاِمنإ  ﴾٤﴿اياَاطإَعَمه مإاِمنإ
Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için 

onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk 

etsinler!  

Bu kış ve yaz seferleri,  kış ve yaz Muson rüzgârlarının periyodik değişikleri ile 

gerçekleştirilen, Hindistan deniz yolu seferlerine bağlıdır. Bu seferlerinin anlaşılması için, kış 

ve yaz musonlarının açıklanması gerekli olmaktadır: 

 

a) Kış ve Yaz Musonları
43

 

aa) Kış Musonu: Kış mevsiminde karalar, denizlere oranla daha fazla soğuyarak 

yüksek basınç alanı oluştururlar. Aynı mevsimde denizler ve okyanuslar üzerinde alçak basınç 

alanı vardır. Bunun sonucunda, karaların iç kesimlerinden deniz ve okyanuslara doğru büyük 

bir hava akımı olur. Bu rüzgârlara kış musonu denir. Buradaki yer kürenin düzgünlüğünden 

dolayı kış aylarında da ters yönde musonlar meydana gelebilmektedir. Kış musonları kara 

kaynaklı oldukları için soğuk ve kurudurlar. Bu nedenle başlangıçta yağış getirmezler.  

bb) Yaz Musonu: Yaz mevsiminde karalar denizlere göre daha fazla ısınır. Bu 

nedenle buralarda alçak basınç alanları oluşur. Aynı mevsimde deniz ve okyanuslar daha serin 

oldukları için, yüksek basınç alanı durumundadırlar. Bunun sonucunda, deniz ve 

okyanuslardan kara içlerine doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgârlara yaz musonu 

denir. Yaz musonları deniz ve okyanuslardan kaynaklandıkları için bol nem taşırlar. Bundan 

dolayı etkili oldukları yerlere bol yağış bırakırlar.  

 

 

 
http://denizcicoskun.blogspot.com.tr/2012/12/ruzgar-tahmini. 

 

                                                           
43

 http://www.bunedir.org/soru-cevap/nedir.php?ne=dunyadaki-ruzgar-sistemleri; 

http://www.derszamani.net/cografya-iklim-konu-anlatimi-ders-notlari. 

http://3.bp.blogspot.com/-Rn7TD2ZpqLw/UMLdRw5jxZI/AAAAAAAABRo/d3CSxqqm4KU/s1600/10.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-Rn7TD2ZpqLw/UMLdRw5jxZI/AAAAAAAABRo/d3CSxqqm4KU/s1600/10.bmp
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http://www.odevindiryap.com/cografya/baharat-yolu-haritasi 

 

b) Şita ve Sayf Rihleleri (Kış ve Yaz Seferleri) 

 

Her yıl, Kureyş’in ileri gelenleri Kış ve Yaz seferlerini yapmaktadır. 

 

aa) Kış Rihlesi (Seferi) 

Kış seferi, Yemen ve Habeşistan’a, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 

aylarında gerçekleştirilmektedir.
 44 

 Bu aylarda, kış muson rüzgarları karadan denize, yani 

Hindistan'dan Arap Yarımadası'na doğru esmektedir. Bu şekilde, önce açıklandığı gibi 

Çin’den, Hindistan’dan ve Doğu Hind adalarından, Ortadoğu ve Akdeniz ülkeleri halkının 

muhtaç olduğu altın, kalay, fildişi, baharat, devekuşu tüyü, pamuk ve kıymetli taşlar Yemen 

kıyılarındaki Aden, Zufâr ve Maskat limanlarına taşınmaktadır. Yemen limanlarına deniz 

yoluyla gelen bu mallar, buradan San’a’ya veya Ma’ribe götürülüp, oradan da büyük deve 

kervanlarıyla kuzeye, Hicaz'a, dolayısıyla Mekke'ye, Suriye, Irak, Mısır ve Akdeniz 

ülkelerine ulaştırılmak üzere taşınmaktadır.  Kış rıhlelerinde kervanların Kuzey’e taşıdıkları 

Hindistan deniz yolu ile gelen bu mallara, Yemen’in kendi ürünleri de katılmaktadır. Bunlar, 

çoğu Tapınaklar’da kullanılan tütsü bitkileri ve kokular ile tutkal çeşitleri olmaktadır. Bu 

mallardan, önce temas edildiği gibi baharat, tütsü bitkileri (buhur) herkesin alıp satamayacağı 

lüks mallardır. 

Bu Kış seferinin yapıldığı aylarda, güneydeki Yemen bölgesinde hava sıcaklığı Hicaz 

bölgesine göre, sefer yapanları etkilemeyecek derecede azca düşük,  ancak kuzeydeki Şâm 
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bölgesinde hava sıcaklığı ise seferleri yapanları etkileyecek derecelerde çokça düşük 

olmaktadır.
 45 

Bu hava sıcaklığı farklılığı da, Kureyş'in Kış seferini güneye Yemen ile 

yapmasının nedenlerindendir.  

 

bb) Yaz Rihlesi (Seferi) 

Yaz seferi ise, Hicaz'da, dolayısıyla Mekke'de Kış seferleriyle toplanan Doğu 

mallarının, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Şâm'a  ile Irak’a ve 

oralardan dönerken de, Kuzey mallarının kervanlarla, Hicaz'a, dolayısıyla Mekke'ye 

taşınmasıyla  gerçekleştirilmektedir.
 46 

 Bu Yaz seferi aylarında, kuzeydeki Şâm bölgesinde 

hava sıcaklığı Hicaz bölgesine göre, sefer yapanları serinletecek derecede  düşük 

olmaktadır.
47 

Bu hava sıcaklığındaki serinlik de, Yaz seferinin kuzeye yapılması 

nedenlerinden olmaktadır.  

Doğu mallarını, Mısır, Suriye ve Irak’a taşıyan tüccarlar, oralardan dönerken Kuzey 

ülkelerinin malları olan buğday, yağlar, şaraplar, kumaşlar, boyalar, kap-kacak ile plaka altın 

ve gümüşleri kervanlarına yükleyip, Gazze, Yesrîb (Medîn) ve başka yerlereden köleler de 

alarak Güney'e taşımaktadırlar. 

Yine, Kuzey'e yapılan bu Yaz seferi ayları sırasında, yani Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos, Eylül ve Ekim'de, Kış seferleriyle Yemen'de toplanan Kuzey malları, yaz muson 

rüzgarları denizden karaya, yani  Arap Yarımadası'ndan  Hindistan'a doğru estiğinden, 

Yemen'den, Hindistan’a,  Doğu Hind adalarına ve Çin’e taşınmaktadır.
 48

 

Kaynakların bildirdiğine göre, Yemen ile Akabe arasında kervan yolculuğu 70 

(yetmiş) gün almaktadır.
 49

  

Bu şekilde Mekke ticâreti dışarıya açılmıştır. Artık, Hâşim Şâm’a, Abdu Şems 

Habeşistan’a, el-Muttalib Yemen’e ve Nevfel de İran’a kervanlar sevk etmişlerdir. Böylece, 

Kur’ân’da geçen el-Îlâf kurulmuş
50

 ve Kureyş tâcirleri bu dört kardeşin himâyesinde değişik 

bölgelere ticâret için gitmişler, kimseler de onlara taarruzda bulunmamıştır. 
51

 

İşte Kureyş, bu süreçte, “Kur’ân ile Başlayan Ekonomik Süreçte Câhiliye Kureyş 

Kapitalizm’inden İslâm Kureyş Küreselleşme’sine” adlı makalemde
52

 belirttiğim gibi îlâfları, 

mudâraba’yı, kredi işletmesini, kervân teşkilini, kervan muhafız kıtalarını, tüccar konaklama 

evlerini, yolların ışıklandırmasını gerçekleştirerek, el-eşhuru’l-hurum’da panayırlar ve kervân 
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seferleri ile Mekke’de Câhiliye kapitalizmini oluşturmuş ve bu kapitalizmi, Mekke’ye hums 

(ithalatı yasaklama) getiren, hılfu’l-fudûl’lu kuran, put ile fal oku vergileri koyan 

düzenlemelerle korumuş 
53

  ve bir Kureyş üst kimliği meydana getirmiştir.
 54

 

 

 

 
 

Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’l-Kur’ân, Dimaşk 2003, Sayfa 158 
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II. NÜBÜVVET ÖNCESİ ARABİSTAN'DA ÜRETİM FAKTÖRLERİ 

 

A. TABİAT (DOĞAL KAYNAKLAR) 

 

Tabiat, üretim yapabilmenin en önemli unsurudur. Hiçbir üretim faaliyeti tabiat 

olmadan gerçekleştirilemez. Bu nedenle tabiat, üretimin asli unsurudur. Tabiat ile, üretime 

yarayan “toprak”, “toprak altı ve üstü servetler”, “madenler”, “ormanlar”, “akarsu, göl ve 

deniz”, “güneş, rüzgar ve iklim” gibi çeşitli tabiî varlıklar anlaşılır.
 55

 

Nübüvvet öncesi Arabistan’ın tabiatı (doğal kaynakları) ile ilgili bilgiler, Cevâd 

‘Alî’nin, Arabistan’ın yerleşim alanları, iklimi, doğal kaynakları, ulaşım yolları gibi tabiatına 

ait tasviri bilgileri yanında, bu bilgilere dayanarak, Arabistan’daki ekonomik faaliyetleri ve 

bunların mekânsal dağılımını da açıklayıp bir çeşit “ekonomik coğrafya”
56

 yaptığı el-

Mufassal fî Târîhi’l-‘Arab Kable’l-İslâm adlı kitabının yedinci cildinde, çokça yer almaktadır. 

Her bölgenin coğrafi oluşumları ve şekilleri, topraklarının yapısı, toprakaltı ve toprak 

üstü zenginlikleri, iklim şartları birbirinden çok değişik bulunmaktadır. Bu durum, değişik 

bölgelerde yaşayan halkların ihtiyaçlarının farklılığını ve ihtiyaçlarını giderme yollarının 

değişikliğini belirlemektedir. Öyle ki tabiat (doğa), bölgede yaşayan insanların kişiliklerini, 

adetlerini ve üretim çeşitlerini şekillendirmektedir. Fakirliklerini ve zenginliklerini 

etkilemektedir.
57

 

Bölgenin iklimi, soğuk ve yağışlı, sıcak ve nemli, sıcak ve kuru türlerden biri 

olabilmektedir. Eğer, iklim soğuk ve yağışlı ise, bu, o bölgeyi yurt edinenleri harekete 

zorlamaktadır. Çalışmaya yönlendirmektedir. Yağmur ise, oraya canlılık vermektedir. 

Topraklar kolayca sulanmaktadır. Arazilerin, el veya diğer aletler ile sulanması maliyetinden 

kurtulunmaktadır.  Otlaklar zahmetsizce yeşermekte, hayvanlar kolayca beslenmektedir. 

Bütün bunlar, o bölge için zenginliklerdir.
 58

 

Yok, iklim sıcak ve nemli olursa, bu vakit orada, sıcaklık çok yüksek ve yağmur da 

çok oluyor demektir. Bu, rutubetli bir hava meydana getirmektedir. Rutubetli hava da, insanın 

bedeninde ve aklının çalışmasında gevşeklik oluşturmakta, onu tembel ve duygusal 

yapmaktadır. Böyle bir bölgede iklimi soğuk ve yağışlı bölgeye göre, daha az canlılık ve 

çalışkanlık görülmekte, zenginliği de daha az olmaktadır. Yahut da iklim, sıcak ve kuru 

olmaktadır. Bu durumda o bölge, yağmur yokluğu içindedir. Arazisi örtüsü, kumlarla kaplıdır. 
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Çoraktır. Burada yaşamak zordur. Fakirlik vardır. Ot, su aramak için göç edilir. Günler, 

sıkıntılarla geçer.
 59

 

İşte, bütün bu ve bunlara benzer çok çeşitli farklar, üretilecek mal ve hizmetlerin 

nitelik ve niceliklerini ve hattâ, insanların fizikî gelişmelerine dahi etki ederek, onların hayat 

düzeylerini ve yaşama biçimlerini belirlemektedir.
 60

 

Tabiat, insan ihtiyaçlarını giderecek araçları sağlarken, aynı zamanda meteorolojik ve 

coğrafî değişiklikler nedeniyle insanların ihtiyaçlarını da belirlemektedir. Sıcak iklimde 

yaşayan bir insan ile soğuk iklimde yaşayan, veya verimli bir ovada yerleşmiş insan ile dağlık 

bir bölgede yaşayan insan ihtiyaçları çok değişiktir. Aynı şekilde, malların yer faydasını 

arttıran taşıma işler ile malların mülkiyet faydasını oluşturan ticaret ve bu konudaki bütün 

faaliyetler doğa şartlarının özelliklerine bağlı bulunmaktadırlar.
 61

  

Demek ki, tabiatın etkisi, herhangi bir bölgenin iklim ve yağmurlarında, toprak 

yapısında, suyollarında, tabii servetlerinde ve coğrafi konumunda belirmektedir. Hava 

koşulları insanların huyuna ve psikolojisine, çalışkanlık ve tembelliğine etki ettiği gibi, 

bedenlerinin oluşmasına ve derilerinin rengine bile etki etmektedir. Toprağın verimliliği ve 

suların bolluğu, insanların faaliyetlerini genellikle ziraate doğru yöneltmektedir. Buna 

karşılık, çoraklık ve kuraklık, genellikle çobanlık, ya da ticaret ile uğraşmaya itmektedir. 

Coğrafi konum, genel yönelişi belirlemektedir. Örneğin, ulaşım yolları üzerinde bulunan, 

köprü, liman ve kavşak konumundaki bölgeler, genellikle ticaretle yönelmektedirler. Bu bölge 

oturanları, yabancı kültürlerle bağlar kurabilmekte ve insan unsurları da karışmaktadır.
 62

 

Arap Yarımadası, Arapça adı Şibhu Cezîreti’l-Arab, kısaca Arabistan’a gelince, bu 

bölge, yüzölçümü yaklaşık 3 milyon küsur, tam olarak 3.184.515 kilometrekare olup, Asya, 

Avrupa ve Afrika’nın kesişme noktasında yer almaktadır. Doğudan Uman ve Basra körfezleri, 

güneyden Arap denizi ve Aden körfezi, batıdan da Kızıldeniz ve Akabe körfezi ile tabii olarak 

sınırlanmıştır. Sînâ yarımadası ile Kızıldeniz, Arabistan’ın Afrika ile bağlantısının alışılmış 

bir yolu olagelmiştir. Ayrıca, yarımada kara ve deniz yolları vasıtasıyla Asya’nın geri kalan 

yerlerine de kolayca ulaşılabilir bir yerdedir.
63 

Yarımada, Batı tarafından, yani Kızıldeniz 

yönünden Basra körfezine ve Mezopotamya havzasına doğru inecek şekilde meyilli bir halde 

uzanır. Yani, Batı’da deniz kıyısına paralel olarak yüksekliği 3000 ve 4000 metreyi aşan dağ 

silsilesi ile kaplıdır. Bu dağların, Kızıldeniz’e doğru olan inişi dik ve birdenbire iken, 

Doğu’ya doğru inişi tedrici ve uzun olarak devam etmektedir. Bu dağ ve yaylar dışında, arazi 

çöl ve bozkırlarla kaplıdır.  Bu bozkırlar da, kumlarla örtülü ve derinliklerinde yeraltı suları 

saklı dairevî ovalardır.
64
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Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Dimaşk 2003, Sayfa 19 

 

Arap Yarımadası’nda iklim, kuru sıcak bölgeler ikliminden bir iklimdir. Yağışları, 

genellikle az olmakla beraber, Yarımada’nın ortasında bu azlık özellikle kendini gösterir. Bazı 

senelerde tamamen kuraklık yaşanır. Bu kuraklık da, felakete yol açar: Yeşillik yok olur; otlar 

kurur; develer yiyecek bulamazlar; sakinleri açlık çekerler. Açlık ve susuzluklarını gidermek 

için mallarını sarf ederler. Böylece, büyük zararlara uğrarlar. Su yerlerine ulaşmadan önce 

birçok insan, ister sıcak, susuzluk ve açlıktan, isterse, su sâhiplerinin sularını paylaşmaya 

zorlamak için kullanılan kılıçtan dolayı yok olur. Ya su sâhipleri bir başka yere sürülür, ya da 

oradan sahiplerinin kuvvetliliği nedeniyle kovulurlar.
 
Arap Yarımadası’nın batısına ve güney 

batısına yağmur yağar; ancak bu, senenin bütün günleri boyunca düzenli değildir. Birden bire 

gök yeryüzüne taşar. Seller oluşur. Önünde, insandan hayvandan ne bulursa alır götürür. 

Nerdeyse durur gibi olur, sonra bir daha boşalır. Kısa süreli şiddetli sağanaklardır. İslâm’dan 

önce ve sonra, birçok sel felaketleri kaydedilmiştir.
 65 

 

 

B. EMEK (NÜFUS) 

 

Ekonomi zorunlu olarak nüfus ile ilgilidir. İnsan, üretimin önemli bir faktörü olan 

emeğin kaynağıdır. Üretimin canlı bir öğesi olarak, bir yandan üretim faaliyetinde 
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bulunurken, diğer yandan ürettiği mal ve hizmetleri yine kendisi tüketmektedir. Bu yüzden, 

nüfus ekonomide çok önemli bir etken olup, âdeta ekonominin gücünü oluşturmaktadır. 

Nüfusun cinsiyet ve yaş yönü ekonomide önemlidir. Erkek nüfus kadın nüfusa göre daha 

üretkendir. Aynı şekilde, genç yaş nüfus üretim gücünü oluştururken, çocuk ve yaşlı nüfus 

daha çok tüketici sayılmaktadır. O halde, nüfus miktarı, üretim gücünü göstermektedir. Ancak 

bu niteliği kazanabilmesi için, bölgenin doğal kaynaklarını, var olan sermaye ile en uygun 

usulde işleyebilmesi gerekmektedir. Bu özellikteki nüfusa, ekonomide “optimal nüfus” 

denilmektedir. Çünkü nüfus, ister bedeni isterse fikri olsun, ekonomik bir değer yaratma 

amacına yönelmişse ekonomide bir güç olabilmektedir; yoksa, bu nüfusun ekonomik bir 

kıymeti yoktur.
 66

  

 

 
 

Huseyn Mu’nis, AtlasuTarihi’l-İslâm, el-Kâhire 1987, s. 72 

 

Arap Yarımadası’nda mutlu kimse suya sâhip bir yerleşim yerinde doğmuş kimsedir. 

O,  evi ne çeşitten olursa olsun hoşnut bir yaşantı içindedir. O, her hal u karda, kıl çadırlı 

evlerden daha iyidir. O, kaynağından aldığı suyu orada içebilmektedir. Orda, su havzaları 

günlerce yakınlıkta değildir. Hurma ağaçları, diğer ağaçlar, yeşillik ve ekini görebilmektedir. 

Erkeklerin, kadınların, çocukların ve satıcıların seslerini duyabilmektedir.  Orada toplumsal 
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yaşam vardır. Eğer, bu yerleşim yeri bir de yolların kavşağı üzerinde olursa, oraya,  kervanlar 

yol ihtiyaçlarını karşılamak, su almak, develerini içirmek, zorunlu ihtiyaçlarını ve yapılmış 

ürünlerini satın almak ve başka yerde satmak için uğrarsa, daha mutlu ve daha medenidir. İşte 

bu yerler, Câhiliyye Medeniyeti’nin varolduğu yerlerdir; bu medeniyetin izlerinden, Câhiliye 

Tarihi çıkarılmaktadır. Buraların sâkinleri, sert çevrede doğmuş ve zorluklar içinde büyümüş, 

dolayısıyla huyu çok kaba, ancak böyle olabilen ve bunda da kendisinin bir dahli olmayan 

göçebe (bedevî) den daha yumuşak tabiatlı (huylu) ve daha kolayca uyumludur.
 67 

  

Arap Yarımadası, ortası ve doğusu, nehirleri olmayan, sadece geçici dereleri ve 

vadileri bulunan geniş bir sahradır. Batısı, dağlıktır; ancak, bu dağlar çorak olup, kısmen vaha 

ve menba barındır. Güneyi de dağlıktır; fakat, bu dağlar, bol sulu vadilerin sahip dağ 

eteklerinin bulundurur. Kuzeyi ise, sulu, verimli, zengin ovalıktır. Burası, Hicaz’da güneşin 

doğuşuna doğru yönelindiğinde sola düşdüğünden şimâla düşen anlamında “eş-Şâm” ve 

toprağın verimliliğine göre de Münbit Hilâl denilmektedir.
68

 

Genel bir bölümleme ile, Kuzey Arabistanlılar, çoğunlukla Hicâz ve Necd’de, “kıldan 

çadırlar”da yaşayan göçebe insanlardı. Güney Arapları ise, esas itibariyle yerleşikltirler ve 

Yemen, Hadramavt ve bunlara komşu sahillerde otururlardı.
 69

 

Arap Yarımadası’nın ortasında yaşayan nüfus göçebe (bedevî) dir. Göçebe, kaba, asi, 

sert, âdetinde olmayan her şeyden nefret eden, bir güce boyun eğmeyen, hiç kimsenin 

yönetime teslim olmayan, sadece başkanında temsil edilen kabilesinin yönetimini kabul eden 

nitelik ve özellikli kimsedir.
 70

 Çünkü, göçebe, ekonomik yaşantısında, otlaklar ve su 

kaynaklarına dayanmaktadır. Bu iki kaynak üzerinde şiddetli çekişmelere girişilmiştir. Bu 

çekişmeler de, varlığın devamı için, savaşlara dönüşmüştür. Bu savaşlar ise, güçlü olmayı 

gerektirmektedir. Güç olmak için, “usbe” aileye ihtiyaç vardır. Bu ise çok evlilikle 

gerçekleştirilir. İşte, san’atla uğraşmak savaşa hazırlığı engellediğinden aşağılık görülmüş, 

zayıflara bırakılmıştır.
 
Yazı da san’atır. Göçebe ortamda ortaya çıkmamıştır. Buna karşılık, 

hıfız, söz, şiir, nazım ve hutbe gelişmiştir. Sürekli yer değiştirme ortak bir dil değil, çokça 

lehçe oluşturmuştur.
 71 

 

Arap Yarımadası’nın batısı, İslâm’ın doğduğu bölge olan Hicâz ise, kısa süreli, fakat 

büyük zararlar veren tufansı yağmurlar sonucu, çöllerin dayanıklı ve çeşitli bitki topluluğunun 

ortaya çıktığı vahalar, bu dağlık alanın yegâne yerleşik yerleridirler. Bu yerleşkeler, Medine, 

Mekke ve Tâif olmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu göçebe hayatı sürmektedir.
72 

Araplaşmış Araplar’dır. “Musta’ribe” denilir.  Hz. İbrâhîm’in oğlu Hz. İsmâl’in zürriyetinden 

Adnan soyundan gelen Palmira’lılar, Nabatî’ler, Necd’liler ve Hicâz’lılardır. Bütün bunlar, 

bulundukları yerin yerli ahâlisi haline gelmişlerdir.
 73
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Arap Yarımadası’nın güneyi, Yemen bölgesidir. Hicâz bölgesinde güneşe doğru 

dönüldüğünde, güneyin sağa düşmesi anlamında “Yemen” adı verilmiştir.
 74

 Toprağın 

işlenmesini temine yetecek kadar düzenli yağmurların düştüğü münbit vadilerdir. Burada, 

bütün sene boyunca canlılığını koruyan bitki toplulukları bulunur. Hadramavt, yeraltı suları 

pek bol vadilerle kaplıdır. Bölgenin doğusunda yeralan ‘Uman da yağmur almaktadır. Arap 

Yarımadası’nın bu güneyine ait yerleşkeler olarak da, San’â, Cudda, Hudeyde ve Maskat 

sıralanabilir.
 75

 Güney Arapları yerleşiktirler ve sahillerde otururlar. Arapçaları, Afrika’daki 

Habeş diline yakın Sebe veya Himyer dili denebilen kendine has bir Sami dilidir. Arap 

Yarımadası’nda kendilerine ait bir medeniyet kurmuşlardır. Arabistan Arabı, “Âriba”dırlar. 

Kahtân soyundan gelmektedirler. Hicret’ten sonra Hz. Muhammed’i bağrına basan Medîne’li 

Evs ve Hazrec Yemen’lidirler. Aynı şekilde, Suriye’nin güneyinde yaşayan Ğassânî’ler ile 

Irak’taki Hîre Lahmî’leri kuzeye yerleşmiş Yemen’lilerdir.
 76 

Buralar, Nübüvvet öncesi 

Cahiliyye Medeniyeti’nin gerçekleştiği yerlerdir. İnsanları, hassas, nazik ve itiaatkardır. 

Yemen halkı, müsamahakâr Arapların en yumuşağıdır.
   

Bu, Hz. Resûlullah’ın, Ebû 

Hureyre’den nakledilen hadisinde şöyle bildirilmektedir: 
77 

“Yemen halkı size geldi. Onların 

kalpleri daha yumuşak, gönülleri daha incedir. İmân Yemen’dendir. Hikmet de Yemen’dendir. 

Küfrün başı ise doğudandır.”
 78

 

Genel olarak, Arap Yarımadası’nda su azdır ve tarıma elverişli arazi de yeterince 

bulunmamaktadır. Bu durum, sâkinlerini devamlı göç etemeye zorlamıştır. Arap 

Yarımadası’nı üç yönden, doğu, batı ve güneyden deniz kuşattığı için, beşerî yayılma kuzeye 

doğru olmuştur. Bu da, Araplar’ın Münbit Hilâl ve kuzey Afrika’daki yayılışını 

açıklamaktadır.
79 

Bu yüzden, yerleşik hayat ancak, kuzeydeki Munbit Hilâl’de, batıdaki 

Hicâz’da ve güneydeki Yemen’de gerçekleşebilmiştir.
 80

 Bunun için, Arap Yarımadası’nda 

nüfus, her zaman az olmuştur. Ekonomisi de basit bir ekonomi olmuştur. Hammaddeler, basit 

katkılarla daha yararlı başka maddelere dönüştürülüp, daha büyük karlar sağlamak için 

pazarlarda satılması şeklinde gerçekleşmiştir. İşte bu darlık ve devamlı göçerlik, Arapları, 

tarımı sevmeyen, ondan tiksinen, çifçiliği aşağılık gören bir toplum haline dönüştürmüştür.
81

 

Öyle ki, bu durum Hz. Peygamber’in hadîslerine bile yansımıştır: 

Muslim b. Ebî Bekre şöyle anlatıyor: Babam’dan şunu anlatırken duydum: Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm buyurdu:  

“Ümmetimden bir kısım insanlar Dicle denen bir nehir yanında, el-Basra adı verilen 

geniş bir düzlüğe inerler. Nehrin üzerinde bir köprü vardır. Oranın halkı çoğalacak ve 
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muhâcirlerin şehirlerinden biri olacaktır. İbn Yahyâ dedi ki, Ebû Ma’mer, müslüman 

şehirlerinden biri olacaktır. Âhir zaman olduğunda, geniş yüzlü, küçük gözlü olan Benû 

Kantûrâ’, bu nehirin kıyısına yerleşmek için gelecek. Arkasından yöre halkı üç topluluğa 

ayrılacak. Bir topluluk sığır ve toprağın uşakları rezil kimseler olacaklar [yani, 

topraklarının peşinde tarımı sürdürmek için onlara uşaklık yapacaklar] ve helâk olacaklar. 

Bir topluluk da, kendi kişiliklerini koruyacak [yani, onlarla anlaşacak]  ve kâfir olacaklar. 

Bir topluluk da çocuklarını arkalarına alıp onlarla savaşacaklardır. İşte onlar şehitlerdir.”
82

 

Ebû Umâme el-Bâhilî’den rivâyet edilen diğer bir hadîs de şöyledir: 

“Saban demiri ve bir ziraat âleti gördü ve şöyle dedi: ‘Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm’ın şunu dediğini işittim: Bu, bir kavmin evine girerse, Allah oraya alçaklık 

sokar!”
83

 

Köleler, Arap Yarımadası’nın her yerinde, özellikle tarımsal yerleşim alanlarında, 

köylerde, ticâretin ve madenciliğin yapıldığı yerlerde iş gücü olarak kullanılmaktadır. 

Yemen’de köleler, büyük tarım topraklarının işlemektedirler. Hicâz’da, tarım arazisinin küçük 

toprak parçacıkları olmasından, toprağın işlenmesinde değil de, oluşturulan büyük 

kervânlarda köleleler, emek gücü olarak çalışmaktadır.
 84

 

 

C. SERMAYE 

 

Sermaye genellikle, “emek unsuruna yardımcı olan ve onun verimini yükselten 

üretilmiş ve üretime katılmış üretim vasıtaları” olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi bu 

tanımda esas, araçların “hem üretilmiş” ve hem de “üretime tahsis edilmiş” olması 

keyfiyetidir. Bundan dolayı, makine, bina, ham ve yarı ma’mûl mal gibi üretilmiş ve üretime 

tahsis olunmuş her madde “sermaye” olmaktadır. Bu tanıma göre, üretim amacıyla kullanılan 

toprak ve para da sermaye sayılmaktadır.
 85

  

Sermâye’ye “re’su’l-mâl” denilmektedir. Kur’ân’da 2. el-Bakara sûresi, 278. ve 279. 

âyetlerde şöyle geçmektedir: “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer 

gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, 

Allah ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, sermâyeleriniz (ana 

paralarınız) sizin (   سُ  فَلَُكم َوالُِكم    ُرُؤُ۫ اَم   ) dir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, 

ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.”
86

,  

Nübüvvet öncesi Arabistan’da sermaye, “el-ibl”, yani deve; “el-‘ayn”, yani altın para 

dînâr ve altın; “el-varak”, yani  gümüş para dirhem; “el-‘urûd”, yani  ticarî mallar (el-emti’a)  

ve ticarî eşyalar (el-bedâ’i’) , kıymetli taşlar (el-cevâhir), madenler (el-ma’adîn), keresteler 

(el-ahşâb); “en-neşeb”, yani taşınmaz mal (el-‘akar) denilen, evler, verimli araziler,  
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bahçeler, bağlar, otlaklar, ağaçlıklar, su kuyuları; “el-hayavân bi-envâ’ihi”, yani bütün 

çeşitleri ile hayvanlar; ve “er-rakîk”, yani  köleler olmaktadır. Çünkü bunların değerleri ve 

fiyatları vardır. Sâhibi için servet ve sermâyedir.
 87

 

Araplar için deve, en çok sâhip oldukları maldır. Bir hadiste, mâlın saçıp savrulup yok 

edilmesi yasaklanmaktadır. Burada, “mâl”dan kastedilenin hayvanlar olduğu 

kaydedilmektedir.
88

  

Köle ticâreti, karlı bir ticarettir. Köle ticaretinin en önemli kaynağı, saldırı ve baskınlar 

(ğazveler) ile savaşlardır.  Sâhibi, köleden iyi karlar elde etmektedir. Köle satın alımı dış 

pazarlardan yapılmaktadır. Sonra, ticari mal olarak satmak için Arabistan pazarlarına, sürekli 

mahalli pazarlara ve panayırlara getirilmektedir. Mekke, Medîne, Tâ’if ve Necrân 

pazarlarında, köle talebi çoktur.
 89

  

Nübüvvet öncesi Arabistan’da, tüccârın, ticâret yapmak için koyduğu mal, “re’su’l-

mâl”ı, yani sermayesi olmaktadır. Mekke’de sermaye sahipleri, sermayelerini ticârette 

kullanmak istediklerinde, ya “el-kirâd” , Hicâz dilinde “el-mudârabe”, yani ticaret ortaklığı 

şeklinde kullanmaktadırlar. Ya da, günümüz deyimiyle “bankacılık”ta, yani sermayeyi ihtiyaç 

sahibine faiz karşılığı vermektedirler. Sermaye sahipleri sermayelerini tarım ve sanat (yani 

sanayi) ortaklığında kullanmak istediklerinde, “musâlefe” şeklide kullanmaktadırlar. Ayrıca, 

sermaye sahipleri sermayelerini kullanma konularına göre, “muşâreke”, yani normal 

ortaklıklar şeklinde kullandıkları gibi, “murâbahe”, yani sadece kar üzere ortaklık şeklinde de 

kullanmaktadırlar.
 90

 

Mekke’li sermaye sahibi tâcir, sadece kendi hesabına ticâret yapmakla yetinmemekte, 

kervanların sermayelerini oluşturmak için Mekke halkından başkalarıyla ortaklıklar 

kurmaktadır. Bu şekilde, kervanlar, ortakların ticâretleri olmaktadır. Ebû Sufyân, tek olarak 

kervanının başında, el-Hîre ile ticâret yapmak için Irâk’a gittiği gibi, karını daha da artırmak 

amacıyla Kureyş’in kervanlarına da ortak olarak katılmaktadır. El-‘Abbâs da, sermayesini 

ticaret yapmak için tüccârlar arasında dağıtmaktadır.
 91

  

Nübüvvet öncesi Arabistan’da “er-ribâ”, Araplar ve Arap Olmayanlar arasında 

sermaye oluşturmanın yaygın bir aracı olmaktadır. Er-Ribâ, sermaye üzerindeki fazlalıktır. 

Yarar karşılığı verilen her borç da ribâ olmaktadır.
 92

 

 

 

D. MÜTEŞEBBİS 

 

Müteşebbis, “üretim amacıyla tabiatı, emeği ve sermayeyi, zarara uğramaya karşılık 

kazanç sağlamak için birleştiren”dir. Müteşebbis, kendi adına ve hesabına üretim faaliyetinde 
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bulunan ve bu amaçla diğer üç üretim faktörünü bir araya getiren bir kişi olduğu gibi, devlet 

veya kamu tüzel kişileri de müteşebbis olabilirler. Müteşebbis ile sermaye sâhibini bir 

birlerine karıştırmamak gerekir. Sermaye sâhibi, sermaye adı verilen üretim unsuruna mâlik 

olan kimsedir. Sermaye sâhibinin müteşebbis olması, yani sermaye ile tabiat ve emeği bir 

araya getirip üretimi düzenlemesi ve yönetmesi mutlaka gerekmediği gibi, müteşebbis olmak 

için de mutlaka bir sermaye sahibi olmak zorunluluğu yoktur.
93 

Nübüvvet öncesi Arabistan’da müteşebbis, ticâreti olup onunla mal kazanan, veya 

ekimi ve hurmalıkları olup kendisini iyi kar getiren, veya develeri olan kimselerdir. İnsanlar 

deveden başka mal bilmedikleri için, Araplar’da deve servet ölçüsü olmaktadır. Yine, geçerli 

bir san’atı olan da müteşebbistir. San’at, ancak şehir ve kasaba halkları için bir uğraşıdır. 

San’at sâhibi, meslek seçiminde ve üretimi artırmayı etkileyen ellerini çalıştırmada yeteneğini 

nasıl kullanacağını bildiği zaman, bundan iyi karlar elde eder.
 94

  

Kaynaklardan, Nübüvvet öncesi Arabistan’daki ekonomide müteşebbis sermaye 

sâhipleri olarak şu kimseleri sıralamak mümkündür: Kureyş’ten Hâşim b. Abdi Menaf, 

Umeyye b. Abdi Şems; Benû Teym b. Murra’dan ‘Usmân b. ‘Amr b. Ka’b  ve babası‘Amr b. 

Ka’b’, ‘Abdullâh b. Cu’dân b. ‘Amr; Benû Mahzûm’dan Hişâm b. el-Muğîre b. ‘Amr’, 

Hişam’ın iki oğlu Ebû Cehil ile el-Hâris; Cumah Oğulları’ndan Halef b. Vehb b. Huzâfe b. 

Cumah, oğulları Ubey b. Halef ile Umeyye b. Halef’, bunun oğlu ve torunu Safvân b. 

Umeyye ile ‘Abdullâh b. Safvân,  ve onun oğlu ‘Amr b. Abdillâh; Benû Kinâne’den Selmâ b. 

Nevfel; Benû Temîm’den Mâlik b. Hanzele; Benû Dabbe b. Ud’dan Cuveyn b. Zahr; Benû 

Şeybân’dan ‘Âmir b. ‘Amr, Kays b. Mes’ûd. 
95

  

Mekke’de zenginler, yemek ve içmekte altın ve gümüş kap kacak kullandıkları, ipek 

elbiseler giyindikleri bilinmektedir.
 96

 

Ta’if’in müteşebbis sermaye sâhipleri olarak da, Mes’ûd b. Mu’attib es-Sakafî ile 

Mes’ûd b. ‘Amr b. ‘Umeyr es-Sakafî sayılabilir.
97

 

Her birinin develer, çiftlkler ve gayri menkûllerden başka, onlarca bin dirhem paraları 

olan, hem Nübüvvet öncesi ve hem Nübüvvet sonrası iki dönemi yaşamış, “muhadram”  

müteşebbis sermaye sâhipleri de vardır. İşte,  ‘Abdullâh b. Cud’ân da bunlardandır. Onun 

serveti geniştir. Mekke’de hiç biri kimsenin onun malının ulaştığı çokluğa ulaşmadığı 

nakledilmektedir. Öyle ki, onun altın tabakta yemek yediği, gümüş kaplarda ve billur bardakla 

su içtiği anlatılmaktadır. Yine muhadram müteşebbis sermaye sâhipleri arasında, el-‘Abbâs b. 

Abdilmuttalib (Hz. Muhammed’in amcası) ve Ebû Sufyân Sahr b. Harb b. Umeyye de 

sıralanabilir.
 98
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II. NÜBÜVVET ÖNCESİ ARABİSTAN'DA 

ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BÖLÜŞÜM 

 

 

Toplumda, sonsuz ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla gidermek zorunluluğunda olan insanlar, 

bu ihtiyaçlarını en iyi bir tarzda karşılayabilmek için, üretim faktörlerini en olumlu, yani en 

fazla verim sağlayabilecek bir şekilde birleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için de, her 

toplumun, hangi mal ve hizmetleri, ne miktarda, ne surette, kim için ve nasıl üreteceğini 

kararlaştırması lazımdır. Buna göre, ihtiyaçların giderilmesinde üretim faktörlerinin niteliği 

kadar bu faktörlerin birleştirilme şekli de, o derece önemli olmaktadır.
 99

 

 

 

A. ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ  

 

1. Tarım’da Üretim Faktörlerinin Birleştirilmesi 

 

Nübüvvet Öncesi Arabistan’da, zirâ’ât işiyle uğraşanlar (çiftiçeler), “el-muhâkala”, 

“el-muzâra’a”, “el-muhâbara” ve “el-musâkât” şeklinde Tarım’da üretim faktörlerini 

birleştirme işlemlerini yapmaktadırlar:
 100

 

El-Muhâkala, toprağı buğday, altın veya başka bir şey ile kiralamak ve işlemektir.
 101

  

El-Muzâra’a ise, üzerinde uzlaşılan, üçtebir, dörtebir veya daha az, ya da çok, yahut 

hurma ve arpa evsakı veya dinar ve dirhem gibi belirli bir pay üzere zirâ’ât ortakçılığıdır.
 102

 

El-Muhâbara, bu, el-Mu’âkera’dır. Bu da, toprağa ekilenden belli bir pay üzere 

zirâ’ât ortakçılığıdır. Yani, yarı yarıya, üçtebire veya belirlenen bir pay üzere, ancak arazinin 

ürününden yapılan zirâ’ât ortaklığı olmaktadır.
 103

 Bir hadiste, “Biz muhâbara ortaklığı yaptık. 

Bunda da, Râfi’nin, Rasûlullâh’ın ondan nehyettiğini bildirinceye kadar bir sakınca 

görmedik.”
 104

 diye bildirilmektedir. 

İslâm, el-Muhâkala, el-Muzâra’a ve el-Mu’âkera (el-Muhâbara)’yı yasaklamıştır. Bu, 

toprak sâhibiyle toprağı işleyenin (çiftçinin) arasında anlaşmazlık olması, bölüşümde 

haksızlık ve ürünün dağıtımında ihtilaf nedeniyledir. Fukahâ da, bu yasaklamanın, (meçhul) 

ancak, sözleşen iki taraf arasında vuku bulan anlaşmazlığın sebebinin belirsiz bir şey üzerine 

anlaşma yapıldığı için olduğunu bildirmektedir.
 105

   

El-Musâkât, suya muhtaç olan toprak sâhibinin,  su sâhibine su karşılığında ürünün 

bir kısmını veya para, ya da bir bedel vermesini taahhüt ettiği ortaklıktır.
 106
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2. Ticâret’te Üretim Faktörlerinin Birleştirilmesi 

 

a) El-Muşâreke  

Her bir ortağın kendindeki mal üzerinde tasarrufta bulunup, sonra hesap sırasında, kar 

ve zararı çıkarmak için geri dönüp konulan malı çıkarması biçiminde yapılan ortaklıktır. Eş-

şerîk , yani ortak, el-halît , yani birbirleriyle karışan ve kaynaşan demektir. El-halît, mülkiyet 

haklarına ortak olur. Kureyş Tüccârları, müşâreke ortaklığı ile ortaklıklar kurmuşlardır. 

Ülkeleri katetmişlerdir. Bizans, Habeşistan, Mısır’a gitmişlerdir.
 107

 

 

b) Mudârabe (emek-sermaye ortaklığı) 

Bir taraf emeğini, diğer taraf sermayeyi koymak suretiyle en az iki kişi arasında 

kurulan bir emek-sermaya ortaklığıdır. Mudârabe, müteşebbis ile sermaye sâhibi arasındaki 

güvene dayanır. Yatırımlarda kullanılamayan tasarruflar veya proje üreten girişimciler, bu 

ortaklıkla değerlendirilmiş olur.
108

 

Câhiliye’de, Mekke’de Harem sınırları içinde kalmak, Kureyş tüccarının elini kolunu 

bağlamış ve yeterli sermaye temin edemeyenler sık sık iflâs etmişlerdir. Bu tâcirlere “i’tifâd” 

denilmektedir. Hz. Muhammed’in dedesi Hâşim, onlara çare olarak, “mudaraba”yı 

getirmiştir. Buna göre, tâcirler, sermayelerini bir araya getirip kervân oluşturacaklardır. 

Bunda, küçük yatırımcı güvene alınıp, tüccâr da sermayesini daha önce benzeri görülmemiş 

ölçüde bir büyüklüğe ulaştıracaktır. Bu şekilde, ticârî sermayenin örgütlenme mahiyetini 

değiştiren Hâşim, îlâf’lar ile Mekke’de,  Arap Yarımadası’nın dışına çıkabilen büyük 

sermayeler oluşturmuştur.
 109 

 

c) Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Yollar 

Cahiliyye şiirlerinde isimleri geçen konaklama yerlerinden
110

, Nübüvvet öncesi 

Arabistan’daki yollar ile Nübüvvet sonrası İslâmî dönemdeki yolların hemen hemen aynı 

olduğu, ancak  Nübüvvet sonrasında, bazıları daha kestirme yapıldığı, bazılarının üzerinde 

yine yerleşim yerlerinin kurulduğu, bazılarının  uzun mesafeleri arasındaki konaklama 

yerlerine kuyuların kazıldığı kaydedilmektedir. Bu yollar da, hacıların, yolcuların ve 

tüccârların kullandıkları yollar olmaktadır. 
111
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Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’l-Târîhi’l-‘Arabiyyi’l-İslâmî, Dimaşk 2005, Sayfa 28 

 

 

aa) Mekke Medine Yolu 

 Mekke’den Batnu Merre’ye, oradan ‘Asfân’a, oradan Kudeyd’e, oradan el-Cuhfe’ye, 

oradan el-Ebvâ’ya, oradan es-Sukyâ’ya, oradan er-Ruveyse’ye, oradan es-Seyyâle’ye, oradan 

Melel’e, oradan eş-Şecere’ye, oradan da Medîne’ye varılır.
 112

  

 

bb) Mekke el-Eble (Basra) Yolu 

Mekke’den Bustânu Benî Âmir’e, oradan Zâtu Irk’a, oradan Evtâs’a, oradan Vecra’ya, 

oradan Merrân’a, oradan Kuba’ya, oradan Defîne, oradan Felce, oradan Cedîle’ye, oradan 

Dariyye’ye, oradan Tıhfe’ye, oradan Emerra’ya, oradan Râme’ye, oradan Karyeteyn’e, 

oradan Avsece’ye, oradan Nebbâc’a, oradan Semeyne’ye, orada Yensû’a’ya, oradan Zûtu’l-

Uşar’a, oradan Mâviyye’ye, oradan Hafer’e, oradan Harcâ’ya, orada Şeciy’e, oradan 

Ruhayl’e, oradan Hufeyr’e, oradan Menceşâniye’ye, oradan da Basra’ya varılır.
 113
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cc) Sâhilden Mekke Umân Yolu  

Mekke’den Cudde’ye, oradan Menzil’e, oradan eş-Şuaybe’ye, oradan el-Hicrâb’a, 

oradan Ağyâr’a, oradan es-Serayn’a, oradan Haley’e, oradan Dankân’a, oradan ‘Asr’a, oradan 

Hakem’e, oradan el-Hırde’ye, oradan Akke’ye, oradan Galâfika’ya, oradan Zebîd’e, oradan 

el-Mendeb’e, oradan er-Rakeb’e, oradan el-Mencele’ye, oradan Benû  Mecîd’e, oradan 

Megâdu’l-Lu’lu’ye, oradan Aden Ebyen’e, oradan Lahc’e, oradan Abdullâh b. Mezhic’e, 

oradan Kinde’ye, oradan el-Kundur’a, oradan eş-Şecr’e, oradan Sâhil Heba’ya, oradan 

Avkalân’a, oradan Fırak’a ve oradan da Umân’a varılır.
 114

 

 

dd) Sâhilden Umân Basra Yolu 

Umân’dan es-Sebeha’ya, oradan Katar’a, oradan el-‘Ukayr’a, oradan Sâhilu Hacr’a, 

oradan Hamad’a, oradan Museyliha’ya, oradan el-Kurâ’ya, oradan Hesân’a, oradan 

Huleyce’ye, oradan el-Muarras’a, oradan ‘Asâ’ya, oradan el-Mikarra’ya, oradan  ez-

Zâbûka’ya, oradan Arfacâ’ya, oradan el-Hadûse, oradan Abbâdan’a ve oradan da Basra’ya 

varılır.
 115

  

 

ee) Irak’tan ve Şâm’a Birinci Yol 

Irak’ta sudan, yiyecekten ve yeşillikten uzaklaşmamak için Fırat nehri sâhilini izleyip, 

sonra kuzeye doğru Bizans toprakları üzerinden Şâm’a varan yoldur. Bu yol, çoğunlukla 

Bizans’ın elindedir; ancak, bazı zamanlar İranlılar tarafından işğal edilmektedir. Bu yolun, 

ekonomik ve askeri önemi vardır. Bu yüzden, Bizans, Şâm’a veya Irak’a yönelen kervanları 

sıkı denetler ve transit geçen tüccârlara da zorluklar çıkarmaktadır.
 116

 

 

ff) Irak’tan Şâm’a İkinci Yol 

Aynu’t-Temr’den el-Ahdemiyye’ye, oradan el-Hafiyye’ye, sonra el-Halat’a, sonra 

Suvâ’ya, sonra el-Uceyfir’e, sonra el-Ğarraba’ya, sonra da Busrâ
117

ya doğrudur.
 118

 

 

gg) Rakka Şâm Yolu 

Rakka’dan Rusâfe’ye, oradan Zerrâ’a’ya, oradan Kastal’a, oradan Selemiyye’ye, 

oradan Hıms’a, oradan Şemsîn’e, oradan Kârâ’ya, oradan Nebk’e, oradan Kutayfe’ye ve 

oradan da Şâm (Dimaşk)’a varılır.
 119
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hh) Hîre (Kûfe) Şâm Yolu  

Hîre’den Şâm’a çıkan bir tüccâr, el-Kufe’ye yakın olan el-Kutkutâne yolunu tutar el-

Buk’a’ya gelir. Oradan, el-Ebyad’a, sonra el-Hûşâ’ya, sonra el-Cem’a, sonra el-Hatay’a, 

sonra el-Cubbe’ye, sonra el-Kalûfey’e, sonra er-Râvarey’e, sonra es-Sâ’ide, sonra el-Bukay’a, 

sonra el-A’nâk’a, sonra Ezri’ât’a, sonra Menzil ve sonra da Şâm’a varır.
 120

 

 

ıı) Mekke Şâm Yolu  

Mekke’den el-Menâzil’e ve oradan da Medîne’ye varılır. Oradan Zî Huşub’a, oradan 

es-Suveydâ’ya, oradan el-Merra’ya, oradan Zî’l-Merve’ye, oradan er-Ruhaybe’ye, oradan 

Vâdî’l-Kurâ’ya, oradan el-Hicr’e, oradan el-Cuneyne’ye, oradan el-Akra’’e, oradan el-

Muhdese’ye, oradan Tebûk’a, oradan Serğ’e, oradan Zâtu’l-Menâzil’e, oradan Menzile ve 

oradan da Şâm’a gelinir
121

. 

 

jj) Mekke Mısır Yolu 

Mekke’den el-Menâzil’e ve oradan da Medîne’ye varılır. Oradan Zî Huşub’a, oradan 

es-Suveydâ’ya, oradan el-Merra’ya, oradan Zî’l-Merve’ye, oradan er-Ruhaybe’ye, oradan 

Vâdî’l-Kurâ’ya, oradan el-Beydâ’ya, oradan es-Serhateyn’e, oradan Bedâ’ya, oradan Şağb’a, 

oradan el-Kilâbe’ye, oradan Menzil’e, oradan el-Agrâ’ya, oradan Medyen’e, oradan Hakl’eye, 

oradan Eble’ye, oradan Menzil’e, oradan el-Hafer’e, oradan el-Kursiy’yeye, oradan ez-

Zenbe’ye, oradan ‘Acrûd’a, oradan Menzilu’bni Bunduka’ya, oradan el-Buveyb’e, oradan el-

Cubbe’ye ve oradan da el-Fustât’a, yani Mısır’a gelinir.
 122

 

 

kk) Mekke Taif  Yolu 

Mekke’den Bi’ru’bni Murtefi’ye, oradan Karnu’l-Menâzil’e, oradan Taife’e varılır.
 123

 

 

ll) Mekke Yemen Yolu  

Mekke’den Bi’ru’bni Murtefi’ye, oradan Karnu’l-Menâzil’e, oradan Futuk’a, oradan 

Safın’a, oradan Terba’ya, oradan Kerâ’ya, oradan Ranye’ye, oradan Tebâle’ya, oradan Bîşe, 

oradan Cusdâ’ya, oradan Benâtu Harb’e, oradan Yebembem’e, oradan Kutne’ye, oradan 

Succe’ye, oradan Surûm Râh’a, oradan Curaş’a, oradan Mahcera’ya, oradan Araka, oradan 

Sa’da’ya, oradan A’şemiyye’ye, oradan Hayvân’a, oradan Asâfet’e, oradan da Yemen 

topraklarına San’a’ya varılır.
 124
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B. ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN ÜRETİMİNİN BÖLÜŞÜMÜ (FİYAT 

OLUŞUMU) 

 

 

1. Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Pazarlar  

 

Arabistan’da mal ve hizmetlerin tedâvülü ile fiyatın oluşarak bölüşümün gerçekleştiği 

yer “Pazar” olmaktadır. Şimdi, Nübüvvet öncesi Arabistan’daki bu pazarların önemlilerini 

aşağıda sıralayarak açıklamaya çalışayım: 

  

Aşağıdaki harita Ceziretü’l-Arab’da meşhur Pazar yerlerini göstermektedir. 

 

 

 
 

Şevkî Ebû Halîl, Atlasu’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Dimaşk 2003, Sayfa 35 
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Aşağıdaki harita da Ceziretü’l-Arab’da meşhur Pazar yerlerine gidiş yollarını 

göstermektedir. 

 

 

 
Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (II), s. 1004. 

 

 

a) Dûmetu’l-Cendel 

Şâm ve Hicâz arasındadır. Rabî’u’l-Evvel ayının (yani Kamerî  yılın üçüncü ayının) 

ilk gününden ortasına kadar toplanılır. Sonra zayıflar ve gelecek ayın başına kadar devam 

eder. Daha sonra insanla ondan ayrılıp benzer bir diğerine giderler. Etrafındaki kabileler, 

Tay’, Cedîle ve Kelb kabileleridir. Pazarın krallığı, önce el-‘Abbâdî iken sonra es-Sekûnî olan 

Ukaydır ile, el-Kelbî olan Kunâfe arasında değiştirmektedir. Bu pazarda, kral, dilediğini 

yapar. Her istediği satışı yapması için, kendi izni olmadan hiç kimse bir şey satamaz. Pazarın 

öşürünü alır. Burada, Arapların alış-verişte anlaşmaya varmaları taş atma ile bildirilmektedir. 

Bazan birçok taş bir mal üzerinde toplanabilir. Bu durumda, taş sahipleri satıcı ile pazarlığa 

girişir. Hangisi kabul ederse, taşını atar. Hepsi kabul ederse, hepsi de taşını atar. Yemen ve 

Hicâz’dan çıkan her tüccâr, Mudar bölgesinde olduğu sürece, Kureyş’ten korunma ister; 
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çünkü, Mudar, Mudar tüccarının yoluna çıkmaz. Irak yolundan çıkan tüccarlar ise, Benû ‘Amr 

b. Mersâd’dan korunma ister. Benû ‘Amr b. Mersâd, Benû Kays b. Sa’lebe’dendir. 
125

 

  

b) El-Muşakker 

Bahreyn’de, Hecer’in yakındır. Cemâdiyu’l-Âhire ayının (yani Kamerî  yılın altıncı 

ayının)  ilk günü toplanılır. Bu ayın sonuna kadar devam eder. İranlılar denizi geçerek 

satacaklarıyla hepsi gelirler. Etrafındaki kabileler, Abdulkays ve Temîm kabileleridir. Buranın 

karlları Temîm Oğulları’ndandır. Bunları, İrân kralları atamaktadır.
 

Bu kral da  öşür 

almaktadır. Bu pazara yönelen tüccârlar, Kureyş’ten koruma isterler; çünkü, buraya ancak 

Mudar bölgesinden gelinebilir. El-Muşakker pazarında satışlar, işaret (mulâmese) veya fısıltı 

(hemheme) ile yapılmaktadır.
126

  

 

c) Suhâr 

Umân’dadır. Recep ayının (yani Kamerî  yılın yedinci ayının) ilk günü toplanılır. Beş 

gece devam eder. Kralı, el-Culandâ b. el-Mustekbir’dir. Tüccârlardan öşürü toplar.
 127

 

 

 d) Debâ  

Recep ayının son günü toplanılır. Sind (Pakistan), Hindistan, Çin, Doğu ve Batı 

tüccârları gelirler. Bu pazarda satış pazarlık etmek ile yapılmaktadır. Buranın da kralı el-

Culandâ b. el-Mustekbir olup, öşürünü o
 
toplamaktadır.

 128
 

 

 e) Eş-Şihr 

Mehre’dedir. Şa’bân ayının (yani Kamerî  yılın sekizinci ayının) ortasında yapılır. Hûd 

aleyhi’s-selâm’ın kabrinin olduğu dağın gölgesinde toplanılır. Benû Muharib etrafındaki 

kabiledir.
 
Burada öşür yoktur; çünkü, bir krallığın toprağı değildir. Tüccârlar, Benû Muhârib 

b. Harb’den koruma isterler. Benu Muhârib b. Harb, Mehre’dendir. Pazarda satış, taş atma ile 

gerçekleşir.
 129

 

  

f) ‘Aden Pazarı 

Ramazan ayının (yani Kamerî  yılın dokuzuncu ayının) ilk günü toplanılır. On gün 

devam eder. Burada, hiç bir kimseden korunma istenmez; çünkü, burası bir kırallık toprağıdır 

ve durum sağlamdır. El-Ebnâ’, öşürü toplar. El-Ebnâ’, Habeşliler ile savaşıp, Yemen’i 

Vihriz’le beraber fetheden Fars Oğulları’dır.
 130
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g) San’â’ Pazarı 

Ramazan ayının ortasında toplanılır. Bu ayın sonuna kadar devam eder. El-Ebnâ’, 

tüccârlardan öşürü alır. Tüccârların satışı, ellerle dokunmak ile yapılır. 
131

 

  

h) Er-Râbiye 

Hadra Mavt’dedir. Kinde kabilesinindir. ‘Ukâz pazarıyla aynı gün toplanılır. Zî’l-

Ka’de ayının (yani Kamerî  yılın onbirinci ayının) ortasından bu ayın sonuna kadar devam 

eder. Buraya, ancak korunma istemekle ulaşılır; çünkü, bir krallığın toprağı değildir. Gücü 

yeten arkadaşını ğasp eder. Kureyş, Benû Âkili’l-Murâr’dan korunma istemektedir. Diğerleri 

de, Âlu Mesrûk b. Vâ’il’den koruma almaktadır. Âlu Mesrûk b. Vâ’il, Kinde’dedir. Bu iki 

aile, korumayı karşılıksız yapmaktadır. Benû Âkili’l-Murâr, Kureyş’in yardımıyla diğer 

insanlara başkan (eğemen) olmaktadır. Bazı insanlar buraya gelirken, bazıları da ‘Ukâz’a 

gitmektedir; çünkü, ikisi de aynı günlerde olmaktadır.
 132 

 

  

ı) ‘Ukâz 

Necd’in yukarısında, ‘Arafât’ın yakınında, Mîlâdî II. yüzyılın ortalarında kurulmaya 

başlayan
133

, Arapların en büyük pazarıdır. Buraya Kureyş, Ğatafân, Havâzin, Eslem ve el-

Ehâbîş gelir. Zî’l-Ka’de ayının ortasından bu ayın sonuna kadar devam eder. Ne öşür, ne de 

koruma isteme yoktur. Tüccârların satışı, gizli söz birliği (sirâr) ile yapılmaktadır. Satış icâb 

ettiğinde, tâcirin yanında, almayan ancak alışı arttıran, kara ortak ettirdiği bir dostu 

bulunur.
134
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‘Ukâz Pazarı, İslâmiyet’te de kurulmuştur. Müslümanların Mekke’den Medîne’ye 

hicret etmesiyle zayıflamıştır. Hâricîler’in Hicrî 129, Mîlâdî 747 yılında Mekke’de isyân 

etmeleri üzerine, birdaha dönülmemek üzere günümüze kadar terkedilmiştir.
 135

 

 

 ‘Ukâz pazarı, Arapların en büyük pazarı olduğu için, burada, ‘Ukâz’ın işleyişi ile 

ilgili ayrıntılı bilgi, diğer pazarların da iyi anlaşılmasına açıklık getireceğinden yararlı 

olacaktır: 

  

aa) Pazarın Başkanı 

 Pazar, bir krallık toprağında ise, kral, başkanı olur. Değil ise, sezon girdiğinde pazarın 

açılması, insanlar arasında mal alım satımı yapmaya izin verilmesi, pazarın işlemesi ve 

sözleşmelerin doğru yapılması için pazara bir başkan gerekir.
 136 

‘Ukâz pazarının başkanları 

Benû Temîm’dendir. Benû Temîm’den  iki adam, biri tek başına Ukâz’ın Yargısı’nı, diğeri de 

tek başına Pazar’ı üstlenmektedir. Yargı ve Pazar’ın birlikte kendisinde toplandığı Temîm’den 

kimseler, ilki Sa’d b. Zeyd Menât b. Temîm, sonuncusu da Sufyân b. Mucâşi’’dir. Sufyân b. 

Mucâşi’’in ölümünden sonra bu iki iş ayrılmış; artık, bir tek kimsede birleşmemiştir.
 137

 

  Buna göre, Benû Temîm yargı işlerinde veya hükümde (kararda) uzmanlaşmıştır. 

Onlar, bundan başka Pazar’ın Başkanları’dır. Vaktinde pazarın başladığını bildirirler. Pazarın 

alım satım anlaşmaları yapılmasına izin verirler. Vakit dolunca pazarı sona erdirirler. İnsanlar 

da, başka pazarlara giderler.
 138

 

 bb) Yargıcı (Kâdısı) 

 Pazarda, bir yargıcın, ya da hakemlerin bulunması gerekir; çünkü bunlar, insanlar 

arasında hüküm verirler. Anlaşmazlıkları çözümlerler. İstek üzerine alım ve satım işlerinde 

çıkan çatışmalardaki haksızlıklara bakarlar. Genellikle, bölgesinde Pazar kuran krallar veya 

kabile reisleri insanlar arasında yargı işini yaparlar.
 139

 Ya da, yargı işini yapan kimseler, 

kabilelerinin reisleri, cömertleri, cesurları, Araplar’ın örf, âdet ve geleneklerini bilenleri, 

onların soy ve soplarından haberdar olan kimsedir. Bunun nedeni, yargının bir değerlendirme 

ve boyun eğme (itaat) konumunda olmasıdır.
 140

  

 Burada şunu belirtmek yerinde olur: Arap şâirleri, sezonlarda ‘Ukâz pazarına gelirler, 

yeni şiirlerini, şâirlerin yargıcına okurlar. Onlar arasında hangisinin sözünün daha iyi, 

cümlesinin daha nazik, betimlemesinin daha açık, belagatinin daha çok olduğu hükümde 

bulunmak için, şiir yargıcının önünde şiirleri ile yarışlar. Mîlâdî VI. yüzyılın ikinci yarısında, 

en-Nâbiğe ed-Dubyâniyy şiire hüküm veren şâirlerin yargıcıdır.
 141
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 cc) Pazarda Arapların Mahkemeye Başvurması 

 Pazarlar, şikâyet sâhiplerinin dava açmak için randevulaştıkları (sözleştikleri) 

yerlerdir. Bu davalar genellikle alım, satım, borç, rehin, aldatma ve haksızlıklar  ile ilgili 

anlaşmazlıklardır; ancak, cinâyet, diyet, soy ve sopa hakaret davalarına da bakılmaktadır.
 

Yargı için, Pazar topluluğu birden çok yargıç seçemez. Yargıcın davalı ve davacı ile ilgili 

kararı, onların lehine yeniden yargıca dönmeye veya yeniden davaya bakmaya zorlamaz. 

Belki, başka bir yargıca taraflar anlaşarak başvurabilirler. Yargıcın kararının yerine getirme 

yükümlülüğü de yoktur.
 142

 

Nübüvvet öncesi aktarılan rivâyetler, ‘Ukâz’da hüküm vermek için oturan bir Pazar 

Yargıcı’nın olduğunu göstermiştir. Anarşi yoktur. Yazılı olmasa da güçlü  kurallar egemendir. 

Pazarın konukları, reisleri, ileri gelenleri, idarecileri tarafından herbir kabile kontrol 

altındadır. Br yargıç hükmü ile yükümlü tutulan pazarda ortaya çıkan çekişmeler, Benû 

Temîm tarafından ikaz ile karşılık görür.
 143

 

 dd) ‘Ukâz Pazarı’ndaki Ticârî Mallar 

 ‘Ukâz’daki ticâret mâlları, çokluğundan dolayı sayılamayacak kadardır. Orada 

insanların, hatta kralların ve reislerin istedikleri her çeşit mal bulunur. ‘Ukâz’a,  krallar ve 

reisler temsilciler gönderirler. Kendileri için ihtiyaç duydukları ve ‘Ukâz’dan başka yerde 

bulunmayan malları, bu temsilcileri satın alırlar. Örneğin, Hîre Kralı en-Nu’mân b. el-Munzir, 

‘Ukâz Pazarı’na, güzel koku ve buğday yüklü develer gönderip onları orada satmayı ve onun 

parasıyla kendisine, debbağlanmış deri, ipek, deri tulum (kırba), ayakkabı (bot), düğümlü 

kumaştan pahalı yemen elbisesi, işlenmiş süslü kumaştan elbise, çizgili aden kumaşından 

elbise almayı adet edinmiştir.
 144

 

 Arapların bölgelerinin, uzak yakın ülkelerin, ister doğa üretimi veya ister yapma 

üretim meşhûr her şeyi, ‘Ukâz’a getirilmektedir. Bunlar arasında şunları sıralanmaktadır:
 145

 

 Pahalı kokular, Misk, Anber, Kâfûr, Buhûr, çeşitli Kokular, Za’farân, Tütsü, Mürsafi, 

Klorofil, Zamk (Reçine), Sakız ve Kına… 

 Altın veya Gümüşten Bilezikler, Halhallar, Gerdanlıklar, Zincirler, Taçlar, Bardaklar, 

İbrikler, İnci, Akîk, Boncuk, Balgamtaşı… 

 İşlenmiş süslü kumaştan elbise, Çizgili aden kumaşından elbise, Bedevîlerin dokuma 

kumaşından elbise, Keten, Pamuk veya İpek kumaştan elbise, Takım Elbiseler, Cübbeler, 

Ridalar, Gömlekler ve Abalar.. 

 Çeşitli Hurmalar, Şaraplar, Kuru Üzümler, Beyaz Buğday Unu, Zeytin, Sıvı Yağlar, 

Kurutulmuş Balık, Bâl, Baharatlar, Buğday, Tereyağı, Tuz… 

 Koyun Yünü, Keçi Kılı, Deve Kılı, Debbağlanmış Deri Çeşitleri, Altın Kemerle, 

Eğerler, Semerler, Palanlar, Yün Halılar, Keçi Yününden Kilimler, Devekuşu Tüyü…. 

 Kılıç Çeşitleri, Hançerler, Mızraklar, Yaylar, Oklar, Zırhlar… 

 Develer, Sığırlar, Davarlar, Maymûnlar… 
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 Câmdan, Ağaçtan ve Deriden Kaplar… 

 Sandıklar, deve üzerindeki Bineklik (Tahteravan), Çekiçler, çeşitli sınıflardaki Ev 

Eşyaları… 

 Erkek ve kadın köleler… Hz. Hatice, Zeyd b.Hârise’nin sahibesidir. Hakîm b. Hizâm, 

onu Hz. Hatice’ye 400 dirheme ‘Ukâz pazarında satınalmıştır. Hz. Muhammed ile evlenince 

Zeyd’i ona hediye etmiştir. 

  ee) ‘Ukâz Pazarı’nda Alım Satım (Ticâret Yapma) Düzeni 

 ‘Ukâz Pazarı’nda ticârette uyulan bazı genel kuralların varlığı bildirilmektedir. Bunlar,  

Ticârî Tahkîm, Vergilerin Yokluğu ve Ticârî Markalar.
 146

 

 aaa) Ticârî Tahkîm 

 ‘Ukâz’ın yargıçları, anlaşamayanlar arasında, bir kimsenin diğer kimseye 

zulmetmemesi için hüküm veriyorlardı. ‘Ukâz Pazarı, bir kralın veya bir kabile reisinin 

egemenliği altında bulunan bir toprakta kurulmadığından, çekişmelere, şan ve şeref 

yarışlarından doğan davalara bakılmamış, sadece kalite bozma (el-ğişş), maldaki kusuru 

gizleme (tedlîs) , dolandırıcılık (hidâ’), fiyatlarda aldatma (ğabn), borç ödemesini erteleme  

gibi sırf ticârî davalara bakılmıştır.
 147

 

 bbb) Vergilerin Yokluğu 

 ‘Ukâz Pazarı’na getirilen ticâret malları öşürden (mal vergisinden) ve tüccârlar 

maksden (tâcir şahıs vergisinden) muaftır. Zirâ, ne tüccârdan “meks”i tahsil eden (isteyen) bir 

“mekkâs” ve ne de alım satım anlaşmasından “’öşür” tahsil eden “‘aşşâr” vardır. Çünkü, 

‘Ukâz Pazarı, ne bir emirin ve ne de bir kralın egemenliğindedir.
 148

 Bugünkü terim ile, ‘Ukâz 

Pazarı, Nübüvvet öncesinin “serbest bölge”sidir.
 149

 

 ccc) Ticârî Markalar 

 ‘Ukâz Pazarı’na gelen her mal, aslı, menşei ve “ticârî marka”sı  bilinmiyorsa, isterse 

malın kendine ait bir işareti olsun satılmaz. Çünkü, aslı bilinmeyen bu ticârî mal, insanlardan 

onu alacak veya ona yönelecek birini bulamaz. ‘Ukâz Pazarı sezonlarından bir sezonda, 

Araplar’ın hırsızlarından bir hırsız, tüccâr kıyafetine bürünmüş olarak ‘Ukâz’a, pazara gelir. 

Develeri satmak için yaklaştırır. Develerin markasının ne olduğu sorulur. Kekeler. 

Sıkıştırıldığında, Her devenin aslı devedir, diye bağırarak develerin her kabileden olduğunu 

bildirmek istedi. Bunun üzerine, onun hırsız olduğunu bildiler. O, kabilelerin hayvanlarına 

saldırıyor ve develeri çalmak için sürüyor. Sonra onları çarşıya getiriyor. Arapların 

kabilelerinden her bir kabilenin, aslının bilinmesi için hayvanlarını işaretlediği özel bir işareti 

vardır. Bunun için, “bu devenin ateşi nedir?, yani işareti nedir? sorusunu sormak onların 

adetlerindendir. İşaret, ateş olarak adlandırılmıştır. Çünkü, ateş ile işaretlendirilmektedir. Bu 

yüzden, develer için şöyle diyorlardı: “aslı ateşidir, yani işareti aslını gösterir. Bu da, ticârî 

malın aslı bilinmediğinde onu kimsenin satın almayacağını ortaya koymaktadır.
 150
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 ddd) Satış Biçimi ve Çalışma Şekilleri 

 Kaynaklarda, ‘Ukâz’da, satış biçiminin “bey’u’s-sirâr” olduğu kaydedilmektedir. 

Açıklaması da, satış icâb ettiğinde, tâcirin yanında, almayan ancak alışı arttıran, kara ortak 

ettirdiği bir dostu bulunması şeklindeki satış olarak yapılmaktadır.
 151 

Ancak, bu açıklama, 

çağdaş yazarlarca kabul edilmemektedir. İrfan Muhammed Hammûr, “bey’u’s-sirâr”ı 

sözlüklerde araştırırken gördüğü,  “Bey’u’s-sirâr, senin, ben elimi çıkarıyorum, sen de elini 

çıkar, eğer yüzüğümü senden önce çıkarırsam, satış bu kadara, sen yüzüğünü benden önce 

çıkarırsan da, satış şu kadara dersin, birlikte çıkarırlarsa çıkarmaya yeniden başlarlar.”. 

açıklamanın da, şöhreti ve oturmuşluğu olan ‘Ukâz Pazarı’nın satış biçimi olamayacağını 

söylemektedir. Ona göre, ‘Ukâz’da, satış çoğunlukla pazarlık edlip alıcı ile satıcının 

anlaşması üzerine yapılmaktadır. Es-Sirâr’ın sözlük anlamı da, “sırrını söylemek”, yani 

“dostça karşılıklı sırları birbirine fısıldaşmak”, “sırrı ifşa etmek (açıklamak)”, “sırdaş olmak” 

demektir.
 152

  

 Araplar’ın alım satım akidlerinde çalışma şekilleri ise, parayladır. Paralar, Yemen’de, 

Habeşistan’da, Nebat Ülkesi’nde altından, gümüşten ve bakır gibi madenlerden basılmaktadır. 

Bu paralar, “dînâr (altın para)”, “dirhem (gümüş para)” ve “dânik (gümüş para)” diye 

bilinirler. Yine, altın ve gümüş ölçüsü ile yapılan alış verişler gibi takas, yani değiş tokuş ve 

bir vadeye kadar borç ile alış veriş şekillerinde de yapılmaktadır.
 153

  Bu bir vadeye kadar borç 

ile alış verişi, Hz. Muhammed, Sekîf İslâm’a girdiğinde yazdığı yazıda, “Onların bir rehin 

karşılığı sâhip oldukları bir borç, ödeme zamanı geldiğinde, Allâh’ın beri olduğu satış ile 

ribayı birbirlerine yapıştırmadır. ‘Ukâz’a kadar bir rehin karşılığı bir borc, ‘Ukâz’da sadace 

ana parası ödenir.” 
154

 diyerek, borçlunun yükümlülüğünün sadece borcu ödemek olduğu; 

vade farkının ribâ (faiz) sayılacağını bildirmektedir.
 155

 

 eee) ‘Ukâz’da Senet Yazma 

 Mîlâdî 605 yılında, ‘Ukâz’ın etkinliklerine ‘Amr b. el-Hâris b. eş-Şerîd es-Sulemî 

katılır. Oğlları Mu’âviye ve Sahr da kendisiyle birliktedir. Ma’mer b. el-Hâris el-‘Uzrî de 

pazara gelmiştir. ‘Amr’ı gördüğünde onu durdur ve karşısında durur. Oğluna, ona hizmet 

etmelerini ve ona saygı göstermelerini buyurur. Onlar da yaparlar. Pazar dağıldığında, Amr b. 

el-Hâris, oğulları Mu’âviye ve Sahr’ı çağırır. Onlara şöyle der: Gerçekten, Ma’mer, 

Araplar’da hiçbir kimsenin yapamayacağı iyiliği bana yaptı. Onu ödüllendirmek istedim. 

Oğulları cevap verdiler: Düşündüğün gibi yap! Bunun üzerine, bir kâtibi bir sayfa ile birlikte 

çağırdı. Özet olarak şunu yazdırdı: Bu, ‘‘Amr b. el-Hâris b. eş-Şerîd es-Sulemî’nin Ma’mer b. 

el-Hâris el-‘Uzrî’ye bağşıdır. Yesrib taraflarındaki el-Vahîde’de kendisine ait olanları, 

vergisiyle, harabeleriyle, evleriyle, su yollarıyla, ağaçlarıyla, bitkileriyle, bütün hayvanları ve 

madenleriyle, gökyüzü onun için yağsın, toprak onun için yeşersin, işte bu ‘Amr’ın dışında 
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Ma’mer’in oldu. Teşekkür üzüntüsü onu bozmasın, ne de çalışma… Sonra, sayfada onun Fîl 

Senesi’nden otuz beş yıl sonra yazıldığı bildirilmiştir. Ma’mer b. el-Hâris’e bir belge olarak 

gönderilmiştir.
 156

 Bu olay, Nübüvvet öncesi Araplar’ın genel hukuk kurallarına uygun olan 

“yazılı temlik senedi”ni, yani birisini birşeyin sâhibi yapma senedini bildiklerini 

göstermektedir. Aynı şekilde, ticarî hesapları kaydetmeyi bilmektedirler. ‘Ukâz’da senet 

kâtipleri, sayfalarıyla birlikte yazı yazmaya hazır katipler bulunmaktadır.
 157

  

 

i) Zî’l-Mecâz  

‘Ukâz pazarına yakındır. Zî’l-Hicce ayının (yani Kamerî  yılın onikinci ayının) ilk 

günü kurulur. Et-Terviyye gününe kadar devam eder. Zira Hacc, 9 Zî’l-Hicce’de ‘Arafât’ta 

vakfe de ve 10 Zî’l-Hicce’de de Minâ’da bulunulmaktadır. Zî’l-Mecâz’ın kuzeyinde de 

Mecenne pazarı kurulur.
 158

 

  

2. Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Gelir Dağılım (Bölüşüm) 

 

a) El-İtâve 

Nübüvvet öncesi Arabistan’da, toprak sâhipleri veya kabile başkanları “el-itâve” 

almaktadırlar. Bu el-İtâve, rüşvet, bağış ve harâc olmaktadır. Toprağının borcunu, yani 

harâcını ödedi denilirken, “itâvetu ardihi” denilir. Onlara el-itâve vuruldu, denildiğinde, 

“vergi toplandı” anlamına gelmektedir. “El-itâve”, toprak sâhiplerinin, kabile reislerinin 

re’ayaları ve kendilerine tabi olanları üzerideki haklarıdır. Bunu, kendilerine ödemeye onları 

zorlarlar.
 159

 

 

b) El-Meks 

 Yine, Nübüvvet öncesi Arabistan’da, Pazarlar’da mal satan satıcılardan “el-mâkis” 

denilen, vergi memuru tarafından,  “el-meks” diye bir çeşit gümrük vergisi tahsil 

edilmektedir. Bu el-meks, dirhem olarak alınmaktadır.
 160

 

 

   c) El-‘Uşr 

“El-‘Uşr” ise, satılan malın onda birinin alınmasıdır. “El-‘Uşr” de ticâri vergi 

olmaktadır. El-‘Uşr’ü tahsil edene “el-‘Aşşâr” denilir. El-‘Uşr, Nübüvvet öncesi Arabistan’ın 

ekonomik hayatının özelliklerindendir.
 161

  

 

 d) El-Cizye ve  El-Harâc  

Nübüvvet öncesi Arabistan’da “el-cizye” ve “el-harâc” da bilinmektedir. 
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“El-Cizye”, başın harâcıdır. “El-Harâc” da Araplar’da, “el-ğalle” anlamında olup, 

çifçilerin ödediği bir çeşit toprağın bir kirası veya, bir getirisidir.
162

 

 

e) Er-Ribâ 

Nübüvvet öncesi Arabistan’da “er-ribâ”, sermaye oluşturmanın bir aracı olurken, aynı 

zamanda, er-ribâ, sermayeden alınan bir kira gibi bölüşümü gerçekleştiren bir araç olarak da 

işlev yapmaktadır. Yine, bir yarar karşılığı verilen her borç da, sanki vadenin (zamanın) 

karşılığı olarak ribâ sayılmaktadır.
 163

 

 

 f) Ücret 

Taşımacılık hizmetinin, örneğin Mekke’den Medîne’ye bir aileyi götürmenin 5.000 

dirhem ile gerçekleştirdiği nakledilmektedir.
 164

 Sağlık hizmetinin, örneğin, hacamat yapan bir 

adama ücret olarak 1 dirhem verdiği bildirilmektedir.
 165

 Bozulmuş bir muzâra’a ortaklığında, 

işçiye, “ecru’l-misl”
166

 verilmektedir. Bu da, her gün 1 dirhem’dir.
167

 Medîne’nin başkentliği 

dönemindeki işlerden biri de, odun toplamaktır.  O zamanlar, 1 adamın, odun toplamaya gidip 

15 gün sonra döndüğünde, eline geçenin 10 dirhem olduğu bildirilmektedir.
 168

Hamala verilen 

ücret olarak, Medîne’de su taşıması karşılığı her delvu, yani kova su için 1 habbe kuru hurma 

ödendiği aktarılmaktadır.
 169 

 

g) Kâr 

1 dinarın 12 dirhem’e sarfı yapıldığında, bundan 3 dirhem alındığı 

kaydedilmektedir.
170
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SONUÇ 

 

“Nübüvvet Öncesi Arabistan’da Ekonomik Hayat” adlı konunun anlatımında sonuç 

olarak şu yargıları sıralayabiliriz:  

Nübüvvet Öncesi başlangıç Mîlâdî IV. yüzyılda Kureyş’i toplayıp, bir çeşit Kureyş 

krallığını kuran Kusayy b. Kilâb ile başlamak gerekmektedir. 

Ekonomi, “bir toplumda üretim, bölüşüm, mübadele ve tüketim olaylarına ait 

faaliyetler” dir.  

Bu anlamda,  Kur’ân’daki “me’âyiş” kelimesi, günümüzde ekonomi (iktisat) 

olgusunun  adı olmaktadır.   

Vahiyin getirdiği İslâm Dini’nde müslümanın ekonomik faaliyetlerini düzenleyen 

kural ve kurumların bütününe, “Fıkıh Ekonomisi” denilmektedir.  

Bu şekilde, İslâm’ın getirdiği ekonomi, ne bir kapitalist, ne bir sosyalist, ne de bir 

karma ekonomi olmayıp, “Fıkıh Ekonomisi”dir.  

Buna göre, İslâm’da “İlmu’l-Metâ’”, ya da “İlmu’l-Me’âyiş”,  Ekonomi Bilimi 

olmaktadır. Türkçe karşılığı ise, “Geçinme Bilimi” ya da “Geçim Bilimi” dir. 

Nübüvvet öncesinin dünya ticareti olan Akdeniz-Hindistan ticareti, Hıristiyan Bizans 

ile Mazdek (Mecûsî) İran Sâsânî düşmanlığından, Kuzey’de, Bizans ve İran’dan herbiri için 

kesintiye uğrayınca, Arabistan önemli olmuştur. 

Bizans, Arabistan’ın Batı’sında, İranlılar da Doğu’sunda tam etkili olurken, 

Arabistan’ın Güneyi, yani Yemen, Bizans ve İran arasında el değiştirmiştir. 

Buna göre, yerli Hıristiyan Araplar, Bizanslar’a eğilim gösterirken, yerli Müşrik 

Araplar ve Yahudîler ise, İranlılar’a eğilim göstermişlerdir.  

Mîlâdî IV. asırda bir başpapazın Hubbâ bintu Huzeyl adlı kızı ile evli Kusayy b. Kilâb, 

Hıristiyan Roma İmparatoru I. Theodose (dönemi  Mîlâdî 379-395)’dan aldığı destek
 
ile, 

Ka’be’nin işlerini ve Harâm’ı idâresini elde ederek, Kureyş ve mu’ahid kabilelerin Melik 

(Kral)’i, olmuştur.  

Mekke’de o zamana kadar Ka’be’den başka ev yokken, kendisi de Dâru’n-Nedve’yi 

yapmıştır. Kureşy, bütün işlerini Dâru’n-Nedve’de hükme bağlanmıştır.
 
 

Nübüvvet öncesi Arabistan ekonomisinde Kureyş, , îlâfları, mudâraba’yı, kredi 

işletmesini, kervân teşkilini, kervan muhafız kıtalarını, tüccar konaklama evlerini, yolların 

ışıklandırmasını gerçekleştirerek, el-eşhuru’l-hurum’da panayırlar ve kervân seferleri ile 

Mekke’de Câhiliye kapitalizmini oluşturmuş ve bu kapitalizmi,  Mekke’ye hums (ithalatı 

yasaklama) getiren, hılfu’l-fudûl’lu kuran, put ile fal oku vergileri koyan düzenlemelerle 

korumuş   ve bir Kureyş üst kimliği meydana getirmiştir.
 
 

Nübüvvet öncesi Arabistan ekonomisinde ticâret biçimi üretim ile sermaye birikip, 

Arabistan’nın sosyal yapısının maddi temeli, günümüz terimiyle kapitalizme doğru değiştikçe, 

kabile esasına dayalı kurumsal yapı, bunu taşıyamaz hale gelmiştir.  

Böylece, Nübüvvet öncesi Araplar’ın örf ve âdetine dayanan kurumları bozulmaya, 

dolayısiyle sosyal bir birim olan kabile çökmeye başlamıştır. Kabile başkanları da otoritelerini 

kaybeder olmuşlardır.  
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Kabilede, zengin ve fakir arasındaki uçurum artmıştır.  Bu düzeyde, sermayenin sosyal 

dayanağı küçülmüştür. Zenginler, sosyal şiddetin tehditleriyle karşı karşıya kalmışlardır. 

Kabile, günümüzde ulus devlet ve ulusal ekonomiye benzeyen bir hal almıştır. Nasıl 

günümüzde ulusal kapitalist ekonomi için, ulus, dar bir sosyal temel oluşturmuş ve 

küreselleşmeye gidilmişse, o vakitler bu açılımı büyük sermayeye, İslâm sağlamıştır.   

Bu da,  Hz. Muhammed alehi’s-Selâm’ın, tek ve sürekli otorite olan Allah inancına 

çağrısı ve bu çağrıya cevap verenlerin, kabîleden daha geniş bir sosyal yapı olan Ümmet’i 

oluşturmasıyla gerçekleşmiştir. 

Ümmet, büyük sermaye ve zenginlerin, sosyal çevrelerini genişletmiş, onların konum 

ve servetini daha güvenli hale getirmiştir. Sonunda, sermaye kabîle içinde boğulmaktan ve 

kabîle zayıflarına karşı maddi sorumluluklar altında ezilmekten kurtulup, serbestiye kavuşmuş 

ve gelişmiştir. 

Bu yüzden, Arabistan’daki, büyük sermaye sâhipleri, İslâm’a girmede çıkarlarını 

görmüşler, maddî kaynakları ile İslâm’ın yayılmasının gerekli alet ve silâhlarını sağlayarak, 

organizelerini yaparak, idâreciliğini üstlenerek, Hz. Muhammed  alehi’s-Selâm’ın düzenlediği 

sosyal, ekonomik ve siyâsî yapıya hizmette bulunmuşlardır.  

Nübüvvet öncesi ekonomik hayatın faizinin, belirsizliklerinin ve zulmünün terk 

edilmesinin, sermayelerine olan olumlu katkılarına tanık olmuşlardır.   

Böylece, Pazar’ın ıslah edilen kurallarına uymuşlar, simsarlık yapmamışlar, aldatma 

ve kandırmada bulunmamışlar, olmayan bir şeyi satmamışlar, fiyatla oynamamışlar, ne aşağı 

ve ne yukarı fiyatla alış-veriş yapmamışlar, karaborsacılık etmemişlerdir. 

Sonucunda, Hz. Muhammed alehi’s-Selâm’ın getirdiği İslâm, Kureyş’e, Kusayy b. 

Kilâb ile yaşadığı krallık yerine, ikinci olarak insanlığın dalga dalga girmeye koşuşturdukları 

Dünya İmparatorluğu’nu yaşatmıştır. 

 

 


