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Abstract
|NTIR_RELIGrOU§ AFFAIR§ AND THf, BA§IS oF DlALoGuli lN ıSLAMıC TRADt,tıoN THtr CON!-RON,1,1NG oı;
MuHAMMAD wrTH TIIE A}IL AL_K|TAB: This paper focuses on how the relationship between Muslims

and the People of Book (Ahl al-Kitab) had developed in early Islamic tradition after Prophet
Muhammad encoı,rntered them in order to discover thç başis of thiş relation and the meşsage
which modern Muslims can get from this relation. Prophet Muhammad lıad encountered them
in his own historiçal context in suçlr a way that occasionally he approved their some attitudes
while disapproving their some other attitudes which yielded finally intelleçtual, economical and
military conflicts between Muslims and the People of'Book. Nevertheless it is obvious that
Prophet Muhaınmad had taken Qur'anic view of hrıman rights, jtıstice, honor. morality, and
virtue into consideration in every oçcasion and never disregarded these universal values which
are indispensable for the futııre of humanity.
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Giriş

Peygamberlerin risalet serüveni, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s,) ile başlayıp
Hz. Muhammed (a.s.) ile son bulmuştur. Bu süre zarfinda çok sayıda peygamber, aldftları
mukaddes görevleri en giizel şekilde yerine getirmeye çalışmışlardır. Onlar, Allah'a kulluk

etırek iizere yaratılan insanoğluna', gerek Rabb'ine karşı görevleri, gerekse diğer insanlar ve
kainatla olan ilişkileri konusunda aydınlatıcı mesajlar getirmişlerdir. Bu mesajlann öncelikli
rnuhatabı olan peygamberlçr silsilesinin nihai halkası konumundaki Hz, Muhammed (a.s.) ve
diğer btltiin peygamberlet, Allah katında 'bir've 'aynı'Ö|andini yani 'İslam dtnini ' insanlığa
tebliğ etmişIerdir.l Dolayısıyla temelde bütün peygaınberleriıı getinıriş oldüğu ana prensipler
de aynı olmuştur. Nitekim Peygamber (a.s-) da "peygamberler, tıpkı analcırı ayrı babrıları hiı,
kardeşler (gibi)dirler; dinleri ise aynıdır"3 buyurmak suretiyle bu gerçeğe işaret etmiştir.
Kur'an'a göre, insanlık tarihi kadar 'eski ve köklü'bir diıin 'yeni ıebliğcisi ' olarak
gönderilen* Allah'ın son Elçisi'nin (a.s.) misyoııu son derece açıkhr: O'ıırın göı,evi,
kendişinden önce gönderilen elçilere iırdirilen vahiyleri onaylamak. zamanla uğraııış
oldukları tahıif ve bozulmalardan arındırmak, Allah katında 'bir ve cıynı olan bu dini'
tamamlayıp olgunlaştırmak, geçmiş toplumlann yüklenmiş oldrıkları ağır yükümlülükleri
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Enbiya.48 (lVll42); Müslim, Fed6il. l43-5 (lI/lE32); İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ini'|-Azim, l1163. Hadislerde
_ ççen bu tarz ithdeler için aynca bk. Buhirt Menikıb, l8 (lV/l62-3); Tirmizl, Emsöl, 2 (Yl|47); Menikıb. l (V/586).
' Ahkat 46/9: "De ki: "Ben ıüredi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem, Ben södece bana
vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir ııyarıcıyım,"
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ilk dönemlerden itibaren, bu yönde mesajlar aimaya

Mekke'de n6zil olan surelerin birinde, "Ibrahim ve Mtısu'nın

sahifeleri"nden bahsederkenb, bir diğerinde de buıılarda yer alan prensiplerden övgüyle söz
etmektedir: u..Yokra kpndisine haber verilmedi mi, Mı|ı,ya'nın sahilblerinde ve çok vefalı
jbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçeklerden'/: IIiç bir g,ünahkar, bıışkcısının günah
yülatnü yüklenmez, İnsana çalışmasından başka bir şey yokiıır..."1
Kur'an'daki bu ayetler, Kitab-ı Mukaddes'te bunlarla öıtüşen ifadeler8 ve aynca aynl
coğra$,ada birlikte yaşama tecrübesi, Hz. peygamber'in Ehl-i kitap diye bilineıı toplumlarla
yakınlaşmasının önemli amillerindendir. Esasen Ehl-i Kitab'ın, İslam'ın sosyal' ve kültiirel
hayatında diğerlerinden daha faz|a yer işgal ediyor olması, bu vakıadan kaynaklarımaktadır.
Bu girişten sonra şunu söyleyebiliriz ki, biz bu makalemizde, Hz. Peygamber i|e Ehl-i Kitap
arasındaki ilişkilere dair bazı sorulara Aevaplar bulııayı amaçlıyoruz: Peygamber (a.s.) Ehl-i
Kitap'la hangi ortamda ve nasıl bir ilişki ağı içerisin<ie karşılaştı? Resülii Ekrem'in (a.s,)
öncelikle insana bakışında hangi insani değerler rol oynamıştı? Yaşanaı tarihsel tecnibede,
genelde Gayr-i Müslimler öze]de ise Ehl-i Kitab'a karşı takmılan tavlrda olmazsa olmaz hangi
temel ilkelçr öncelenmişti? Ayrıca Peygamber (a,s.), genel olarak uluslar arası ilişkilerde nasıl
bir yol ve yöntem iz,lemişti? İşte bıı gibi sorular bu makalenin içeriğini belirleyen hususlar
olmaktadır.

A) Hz.Peygamber'in Ehli Kitap'la Buluşması: Tarihi Bir Bakış
şüphesiz I{z. Peygaınber'in Ehl-i Kitap'la ilişkileri, yalnızca nazari plarıda
kalmamış, bilakis aynr veya komşu coğratyalarda birlikte yaşamaları dolayısıyla ameli olarak
da gelişmiş ve zamanla daha da yoğun bir ilişki kontaksı oluşmuştur. Nitekim İslam'ın
doğduğu yıllarda Yıüudiler, Yarımada'nrn Medine, Hayber, Teyına ve V6di'l-Kur6 gibi
şehirleriyle Yemen, Bürelırı ve Umman gibi bölgelerinde yerleşik durumdaydılar.
Kaynaklarda, Mekke'de olmasa da Medine'de şehir nüfusunun henıen hemen yarıya
yakırunın Yahudi olduğu, kabileler halinde yaşadıklan, Beyn'l-Midrfls (Bilinı Evi) adı verilen
bir eğitim ve yargl müessesesine sahip oldukları
ayrıca her bir kabilenin şehirde yaşayan
^ve

Hiç

Araplarla anlaşmalı oldukları belirtilmektedir.' Ancak bazı kaynaklar, Mekke'de de
Yahudilerin yaşadığına işaret etmektedir ki. sözgelimi,Kabe'nin yaplmı sırasında teııelinde
bulunduğu iddia edilen Süryarıice bi yazıyı, o sırada Mekke'de bulunan bir Yahudi'nin
okudugu rivayet edilmektedir.l0 Btı gibi rivayetlerdeıı mlaşılacağı üzere. Yalıuciiler Mekke'ye
daha çok ticari maksatla gelitler ve bu esnada Kureyş'iıı pı"ıtlarına da-saygı göstermek
ll
suretiyle itişkilerinin devamlılığırı sağlamal isterlercli.
Arap Yarımada'sındaki llıristiyanlara gelince, onlar, Habeşistan, Yemen ve Srıriye gibi
komşu ülkelerde ve özellikle de Necran'da önemli bir nüfus yoğunluğıııa sahiptiler. Necran

Hıristiyanlan, İslam'dan önce Yahudi kra\ı Ztı Nuvas'ıfı Yemen'de hakimiyeti ele geçirdiği
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kaldrmak ve alemlert barış ve rahmet elçisi olmaktır.'Zira Peygamber (a.s.) Kur'an'ın önceki
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Mukaddes. Çıkış, 20, bibtaki on emir.
Bk. Muhaınmed Hamitiul lah, İslanı Peygambe ri, |! 552, 57 0-57 |.
l0
ibn ishak, Siretü ibn ishök, s.86. Ayrıca bit başka rivayete göre, Mekke'de Abdulmuttalib'in himayesinclc Er!ııiye adlnda
bir Yahudi şehir pazarında ticaret yaparken, t{arb b.Ümcyye Yahudi'yi çekemeyip Kureyş'ten Amir b,Abrlilmeıı^i'ı tahrik
ederek öldürtmüştü, Abdulmuttali[ı dc, 1-1arb b.ümeyyc'<lcn maktulün diyetini zorla alıp sahipleri olan yahudilcrc
vermişti. Bk.t}elflzuri, KitAbu'l-Cümel min Ensibi'l_Eşrflf, }/8}.
:I
YaşıırÇclikkol" İslaın Öncesi Mekke, s.I83_184.
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dönemde bir müddet oldukça zor şartlar altında yaşamışlar, kral onlara karşı büyük bir zuliim
uygulamış, derin ateş çukurları açtırarak çanlı canlı bu insanları yaktırmıştı - ki, bu olayın
acrklı hatırası Kıır'an'da bile dile getirilmektedir.l2 - Necran'da yaşayan bu iı,ısanlar, Hz.
Peygamber döı,ıemine kadar varlıklarını siirdürıırtişlerdir.l3 Kaynaklar, Mekke'deki Hıristiyan
nüfusun Yahudilere göre oldukça farklı bir konı"ımda olduklarına ve Kureyş kabilesi içerisinde
bile Hıristiyanların brılunduğrına işaret ederler.|'i Ancak Kureyş Hıristiyanlarıııın toplumda
etkin bir dini faaliyetlerine rastlaırınadığı gibi, sırf Hıris{iyan oldı.ıkları içiıı toplunrdan
dışlanmış da değillerdi. Sayıları az da olsa, Kureyş'teıı Hıristiyanlığı seçenler arasında,
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Peygamber (a,s.)'la birlikte bu bölgede yaşadığı belirtileıı kinıi
Hıristiyanların isiınlerinden bahsedilmçktç ve Krır'an'da da bu ilişkiye işaret eden bazı ayetler
bulunmaktadır.|8

Hz. Peygzuıberin risaletteı,ı sonra Elıl-i Kitap'la gerçekleştirdiği ilk taı,ihi buluşma,
Habeşistan'daki Hıristiyanlarla olnıuştur. Peygamber (a,s.). 609 yıiında Mekke'de tebliğ
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bir ilişkiniı: .:

Miisliiman olciuğu

Uhud savaşına katı[dığı nakledilmektedir.l6
Bilindiği gibi, Hz. Peygamber, kendisine peygamberlik verildikten sonra ilk kez
Mekke'de bazı Hıristiyanlarla karşılaşmış ve lıatta vahyin ilk günlerinde eşi Hz. Hatice'nin
yönlendirmesiyle, İbranice bildiği ve İırcil'i Arap harfleriyle yazabildiği ifade edilen Varaka
b. Nevfel ile görüşmüştü. Varaka şair, hatip ve ilinı sahibi biriydi. Hz. Hatiçe, ona
Peygamber'in (a.s.) durumunu arz etmiş, o da, ontın son peygamber, kendisine gelenin de
N6mus-u Ekber (Melek Cebrail) oltiuğunu söylemişti.l7 Hz.Peygamber'in Mekke'cte yaşayan
ve köle statüsünde bulıuıan bazı Hıristiyan şahıslarla t-erdi ilişkileıinin olması da mııhtemeldir.

Bk,Burüc, 8513-1: "Ş1hiılik etlene ve şat iılik edilerc andolsun ki, (ınii'ainleri ytıkmak için) hewlek kıı:ıp (içiııde) alevli
cııeş yakanlar lanetlenmiştir. o vakiL deşin eıra|inda oıu,nıuş, mü'ninlere yaptıklaruıı seyrediyorlardı. "
ıJ
Bk. Hamidutlah, İstım Peygamberi, l/6l8.
|a
İbn Hazm, Cemheretii Ensibi'|-Arab, tl/49l.
'' Çelikkol, İshm Öncesi Mekke, s.l85.
16
Hamidullah, İslam Peygamberi, li6l7-6l8.
'' Buhari, Bed'ü'l-Vahy,3 (l/3_4); Enbiy6.23 (|Yll24)ı Telisİ,, sürc 96 (VI/88)i Ta'biıu'r-Rü'1.6. | (VlII/67-8)i Müsliın,
Ymaı,252 {lll39-42); Tirmizi, Rü'y6, l (IV/540-1); Ahmed b.Hınbcl, U3l2; Yll223, 233. Hz.Peygamber'in Varaka ile
görüşmesi müsteşriklerin de oldukça dikkatini çekmiştiı. Meşhur müsteşrik M. Watt, Hz.Muhamıned (a.s.)'ın Varaka ile
düa erken bir devirde sıkı bir alış-veriş içinde olduğunu, lıatta'Alak süresindeki "O (ircana) kalemle öğretii: insanl
bilmediğinİ öğreıti" şeklindeki ayetlerin, daha önceki vahiylere işaret eıtiğini belirtcrek bunların 1-1z.Muhamıned'e
Varaka'ya olan nıinnet boıcunu hatıriatrnış olabileceğini iddia etıniş vo sonta şöyle dcmiştir: "Dtılıcı sonrcıki İslrıııi
diişı|inceler, sö: gelinıi Hz. Muhaınmetl'e (a.s_) gelen vcıhlıiıı dcıhtı önccki vcıhivlerle ilişkısi gibi, çoğunlukla l'artıkı'ııın
fikirleriyle şekiltenmiş olabilir," (Watt, rlz. Muhammed Mekke'«le, s.56) l,i. [)ernıengheın du ayııı grrr|işlctliı. ÖyIc
anlaşılıyor ki. müsteşrikler burada rııevçut tarihi verileri aşaıak hayali bir takırn kurgıılaı,tiretmişlerdıı. Oysa nc brı ne de
başka rivayetlerdc. bu bilgileıin dışında Varaka'nın Hz.Pcygaın[ıcr'lc göIüştiiğiil)e ya da lIıristiyanlığa veya iIgili ktıısal
kitaba davöt ettiğine daiı herhangi bir biIgiye ıastlanman,]aktzıdıI. Bu rivayetlerde oakledilen şey sadece Vııraktinın. olayı
Hz. PeygambeCden öğrenince oııun Tevrat vc İncil'de mü.jdclenen Allah'ın Elçisi olduğtınu söylemesinden ibaı,çttir. Bıına
t,ağmon müsteşriklerin yaptığı gibi. tarihi vc ilmi verileri gözardı etlerek hayali biı takını yorrınılara dalmak, bilinıscllik vc
gerçeklikle bağdaşmayan önyargılı tuhmun bif ifadesi olsa gcrdktir. Bk.Osman Ctincf. Resiilüllah'ın Ehl-i Kitap'la
Münasebetleri, s. l0I - l 02.
18
Nahl. l6/10]: "Biz onların "oııa bb iıısan ijğreıiyor" ıleılihteriııi bili.yoruL ftakk'ıon sapıırıık kencliıinc .voneldikleti
adamın dili a'cemi (yabancıdır, açık değildir). bu ise uptıçık ılropça bir dildir." t;ıırkın- 2514: "Inka, ecknleı': "l]ıı
(Kur'an) yalandan başka bir şey cleğilcliı,. (Muhanınıed) onıı ul,clıı,clu, hoşko bir lopluluk (Yalıudiler ve.ya haşkalnrı) ıla
kendisine yardım elü." ılediler de l<esin bir hııksalığa ve iliiı,aya vardılar." Bı ayellerin yorumu vc siiz konusu şııhısların
kimler olduğu hakkında bk. İbn Hişam, es_Siretü'n_Nebeviyye, ll/33-4; Süheyli. er-Ravdu'|-Unut lV/375; ilahruddin cıRdzi, Melhtihu'|-Gayb, V/52l; C6rullah ez-Zemahşeri, el-Keşşif an Hakiiki't-Tenzi|, ll/429; Kurtubi. el-Cimi'u li
Ahkf, mi'l_Kur'6 n, Xl 177 ; Suyitİ, Lühabu'n-Nuk0l fi Esbfi biln_Nuzül, l/272.
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görevine başladığında, yerli aristokı,asiden hiç Lüınmadığı çetin bir nuhalefetle karşılaşmıştı.
Putperestlerin ilk Müslümaılaı,a reva gördüğii naddi ve maılevi baskı]ar üzeriıre, inaırçlarınııı
gereğini daha uygun bir ortamda yaşayabilmek maksadıyla, zulmün dokunınadığı başka bir
ülkeye hİcret etınek tek çare olarak görütmiistü, Bu ınünasebetle Hz. Peygamber

müminlerden. idaıesi altındaki insanlara zulmetıneyeıı ve adil bir hiikiimdar olan Necdşi'nin
ülkesi [Iabeşistaır'a lricret etınelerini istemişti. Miiıııiı-ıler. btıırun tizerine bu ödil Hıristiyaıı
htikünrdarın ülkesine gitmişler ve orada serbeştçe yaşana iınkaı-ıı bulmuşlartlı. İslami
kaynaklarda, brı l-Iıristiyan Habeş htikümdarı Nec6şi ile Peygamber (a.s.) arasında sanrimi ve
dostane bir ilişkinin geliştiği, karşılıklı ııektı_ıpIaştıklarü ve daha sonra bu htiktimdarın
Miislüman olclı"ığu kaydedilınekteclir.19 Peygamber'in 1a,s,) Hıristiyanlarla olan ıniiııasebetleri
peygamberliğin ilerleyen dönemlerinde dalıa faı,klı boyutlarda devanr etmiştir. Sözgelimi 632
yllında Necran'dan gelen 60 kişilik bir Hıristiyan heyet Medine'ye gelmiş, Mescid'de
Peygamber'le (a.s.) göriişmi_işler ve ibadet vakti geldiğinde Mesçid'in bir kenarında doğııya

doğu yönelerek ibadetlerini yerine getiımişlerdi. Harııidullah'ııı ifadesiyle, "Al-i
Suresinin

iik 89

İmran

ayeti, Necranlı Hıristiyzuılarla Resuliillah aıa§lnda cereyan etmiş bulunan
münakaşaların can]r bir hatırasıırı muhafaza etmektedir."20

Peygambeı,'in (a.s.) Yahudilerle o]an iiişkileri .ise, 622 yılında Medine'ye hicret
etmesiyle birlikte başlamıştıı,. O yıllarda Medine'cle asleır Yenıeırli olaıı Evs ve llazrec

kabileleriyle, Kaynuka, Nadir ve Kureyza gibi Yahudi kabileleri birlikte yaşıyorlardı.
Yaklaşık onbin civarındaki şehir nüfusuııun yarıya yakınını (tahminen 4000 civarında)2l
Yahudi kabileleri teşkil ediyordu. Bu kabilelerden Kai,nııkalılar ticaret ve kı.ıyı.ııncı,ılııkla.
Nadirliler tarrm ve ziraatla, Kı,ıreyzalılar ise dericilikle rığraşnrak sı,ıretiyle şehriıı sosyal ve
ekonomik hayatına canlılık kazandıı,ıyorlardı.22 Önoeleri şelrirde egemeı-ıliği ele geçirınek
maksadıyla kendi aralarında bir çok savaşlar yapmışlar, ancak daha soıTa baztlat,ı Evs,
bazıları da Hazrec'le anlaşma yapmak slıretiyle, lıer biri bir Arap kabilesiyle anlaşmalı
(mev6li) duruma gelmişlerdi. Brınruıla birlikte lıicretten öırce Mediııe'<ie şehir devleti

denilebilecek siyasi ve idari bir mekanizma heniie kurı,üabilmiş değildi.23 Yahudilerle çok sıkt
iliŞkiler içerisine giren Medineli Araplar. dini yaşarıtılarında her ne kadar putperestlikten ödiin
veımeseler de, Yahudi kültüriinün etkisiyle Allah, peyganıber, vahiy ve şeriat eibi kiübi
dinlerde ortak olan bir çok mefhuma aşina olmuşlardı. Bu durum, Hz. Peygamber'in Mekkeli
Araplar araslnda yaymaya çalıştığı ilahi mesajın, Medineliler tarafindan düa çabuk ve daha
kolay anlaşılmasıııda önemli bir ı,ol oynamıştır2a.
Hz. Peygamber Medine'ye vaı,dığında, şelrirdeki toplumsal lrayatı belli preıısipIer
ÇerÇevesinde düzene koymak maksadıyla önce Mrılracirlerle Eırsar arasıırcla, dalıa sonra da
Miislümanlarla Yahı"ıdiler arasındaki ilişkileri taıızim edecek bir tür şehir devleti
nizamnamesini yüıriiı,lüğe koymı"ıştrır.2s Mecline şehir devletinin aııayasası olaıak kabııl edileıı
bu nizamnanıe, giiııiimiiz ınodern hııkuk sistematiği ile karşılaştırıldığında, içerik olarak
]9

Hamidullah, İslam Pcygamberi, I/l09; Güner, Resülüllah'ın Ehl-i

'" I,Iamidullah. islam Peygamtıe ri, Ilb20.

Kitıp'la Münascbetleri,

s. I

l0_4.

''

lbn Hişam. es-Siretü'n-Nebeviyye, llIi252,
Iiamidullah. İslam Peygamberi. ll513-514.
" Mehmed Said Hariboglu. "flaşgörli ıIçısın<ltırı i\,liisli,iııanlar ve F,hl-i Kiıeıb", Ulutıırarası Hoşgörü Kongrcsi Bildirileri,
,, Antalya, Antajya, s. l ]8.
'- M.S.Hodşon, lslam\n Serüveni, İsuınbul. l99j. Vl l2ı t{aınirlullah, İslım Pcygamberi. Ul62.
-' Merhum Haınidtıllah ilgili eserinde, "bu anayasa, ilk İslam Devletinin Anayasası o]masından başka, aynı zamanda
YerYüzünde bir Devleıin vrettiği ilk yazılı anaylsa olma hususiyetine satıiptir" şeklincieki sözleriyle, bu nizaıınameııin
r2

dünYa hukuk tarihi açısından ne<lenli önenıIi bir yerc sahip olcluğıına işaret etmektcdir. Bk.İslam Peygamberi, l/l89-190.

25

TEoİorl{fl oAKyJIbTETI,ıHI4HkIJllLMI4İı,X(yPtIAJIbı

TEoJo]

devletin şekli yapısı, siyasal egemenlik, bireylerin eşitliği ve güvenliği, yasama ve yüriitme

Medine'ye hicreo

yetkisi, sosyal sigorta, dış ilişkiler ve anayzısanın üstiinlüğü ve bağayıcılığı gibi temel
nitelikleri ihtiva etmektedir. Tamamı 47 maddeden oluşan btı metnin, 24-47. maddeleri
doğrudarı

Yüudilerle

i

naz*ıran

1gilidir.26

Hz. Peygamberin Ehl-i Kitapla yaşadığı tarihi tecrtibeleri ve karşılaşma imkanını ana
hatlarıyla bu şekilde ortaya koyduktan sonr4 bu ilişkiler ağı içerisinde O'nun onlara karşı
nasıl bir tavır takındığını, bu ilişkilerin hangi prensipler çerçevesinde şekillendiğini ve

iken, Yahudilerin

yer aldığnı

bazılar

yahudilerin bürü\

etmiş ve hatta ara]annda
nifak sokmak suredyle i:

onlaıın bu tavırlan la.:

Islam'a davet etnıele der
miinakaşa ve polemi[r_

yakın itişkileri bu]ı,na"

yankılandığını görmel,

ve mücadelesinin yegane ınaksadı, hiçbir ayrrm
yapmaksızın bütün insaıılara yönelik tebliğ göreviıri yeı,iıre getirmek29 ve onlarıı,ı hidayete
kavuşmalarına vesile olmaktı.30 O'nrın dikkate aldığı en genel ve kapsamlı ilke budur. Bu
nedÖnle Peygamber (a.s.) bunu kendisiııe gaye edinmiş ve attığı her adımı. yaptığı her
1'aaliyeti bu gayeye ulaşmak için bir vesile addetmiştii. Nitekim O'nun Mekke'de 13 yıl

Allah'ın size söylediğ

ise yumuşak ve meriıcı

namazlarında, rüld edt rı
iz ve işaretleri ileftqiıa

onların meseli: onlo,
'! Bk.Hamiduııah,

hakkında bk.Sebe' . 3412Ü A' rEı{. 7 / | 58.
hiclayeıe erc!irrıek sana

'o Bakara, 21272: "Onları

aiı cleğitdir. Fakaı Alltıh, rlilediğini hidayeıe erdirir-" l"dtır.

35/8:

'Şüplusiz Allah tlilediğini ıapıırır, dilediğiııi hida.veıe cruli,,ir. (b..y l{ıılıamnıed!) Önlar için dııyıduğın ibijnılilcr yü.iindan
_.kendini helak eınıe! Şüphesiz ki Allah onların ytıpııklcırını hcıkkıy!a btlerulit, "
'' Bk.üIamidullall İslam Peyqamberi, l l/ l 0J l.
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ıe, Vl55-.lİ

rdf, 7 / l57 :'' Onlar,
1.anlt*
Onlara iyiliği emreder .4-_ 1
L':erlerindeki ağr yi*le.. ıt
indirilen nura (Kur'an'a, n.u aycıleri Mcden?'dir. Bk. \l.cz-..

?6

19Şu'arf.26/214:"Bundanböyleenyakınakı,abalarnıikazedipııyarulır...",,Hicr.
l5l()4:''/EyMuhaınıııed!)Şimcli sen,sana
emrolunanı açılcça orlrya koy ve ılllah'a orıak koşanlcıra ulrlırış eınıe. " Ayrıca lebliğin htitiin insaıılara yiinclik olduğu
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"Rahmarı ve Rahinı o,a
(I\{fısa)'nın getirdiği bırEy TevrAt'a t6bi oluı oı

l) İshm'ı Tebliğ Prenşibi
Peygamber'in varlığının

Ta'bir, l)" Bk.İslam Peygamberi,

ı çekimser klı:_:ş

itibaren İslam dareuı.

Hz.

""(Buh6ri.
'"
Ilamidulla.lı. lslam Ptygamberi. lIll030.

açıkla;nr__.ı:_

olmuştur.35

topluma kazandırmak suretiyle, süıınete uygun, doğru tavırlar sergileyebilınek mümküındiir.

Bu metnin tamamı için bk.Hamidullah, MecmOatu'l-Veslliki's_Siylsiyye, s.1-7,
[{amidullü'ın ifadesiy|e,"1jit gelen)vahyiıı yaraıtığı defueı hati, sonra bir sılkunet ve olanlardan hoşnutluk devıesi,
bundan sonra da yeniden bir vecd ve kendinden geçip istiğrak alcınine dalnıa imkanı bekleyip durma vc sonuncla da ycis vc
ünıitsizlik içine düşme! Bu sonunçu devre ile ilgili o|arak tarihçilerin bize naklettik]eri şey. onun hiiytlk ycis vc iiztintü içinc
gömüldüğii bu sıı,ada. Muhammed {a.s.)'ın canına kıymak iizere yiiksek knyalıklara bir çok dejhlar çıkrıus olduğudur-

,

gerçek leştiri len sar aşic-t

sayesinde Peygamber (a.s.)ın gösterdiği bu enrsalsiz gayret ve çabaların ötesinde, bu
mukaddes görevin başarıyla tamanılanmasında ve mutlu sona ulaşılmasında etkİn metot ve
prensiplerin önemli rolü vardır. Hz. Peygaınber tarafindan takip edilen bu prensipleri, genel
ve özel olmak iizere ikiye ayırarak müta]aa etmek mümkündür. Bunlardan 'genel olanları',
çeşitli zümre, aşiret ve halk kesimlerine göre değişmeyen umdeler; 'özel olanlcırı' ise,
bölgelere ve halklara göre farkhlaşan, Mekke ahdlisine, Araplar4 Yahudilere veya
yabancıların himayesi altındaki topluluklara göre değişkenlik arz edeıı prensipler olarak
değerlendirmek miinıkiindür.28 Esasen O'ndan bize ka]an en önemli miras da, bu metot ve
prensipleri bireysel ve toplumsal hayatımızda içselleştirebilmektir. Ancak bu prensipleri

"

l

keni
e;isı;

yahudiler tarafinrlrı
r
göstermiştir. Ancak bt^w

Peygamber (a.s.), Allah'ın kendisini insanlara bir rehber ve kılavı,ız olarak
görevlendirdiği ilk gi.inlerinden itibaren büyük bir sorunılulıık ve ağıI bir yükümliilük altına
girdiğinin farkına varınıştı.27 Bunrınla birlikte iıısa:rlann dilnya ve ahiret saadetine kavuşması
ve yeryüzünde iyiliğin hakiın kılınması gayesini gerçekleştirııek içiıı, bedenen ve rı-ıheıı, gece
ve giindüz hiç durmadaıı, dinlenmeden çalışmaya başlamıştı. Hiç şüphesiz Allah'ııı yardımü

ibarettir.3]

ıe

liderleri olmak uzeıs

yahudilerinin de

gtiniimi.lz toplumlarına hangi bireysel ve beynelmilel ilkeler kazandırdığını izaha geçebiliriz.
B) Hz. Peygambere Özgü Tavır ve Yaklaşımlar

boyunca verdiği mücadeie, çektiği sıkıntılar, gördüğü ha.karet ve işkenceler, her şeyiı-ıi geride
bırakarak Medine'ye hiçret etmesi, orada bir devletin tesisi, apayrı bir topltım olıışttırriiası vs.
işte bütiin bunlar, O'na göre bu ulvi gayenin gerçekleştirilmesine yönelik vasıtalaı,dan
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Medine'ye hicretüen sonra Peyganıber (a.s.)'ın burada edindiği ilk intiba, Mekke'ye
nazaran Medine'nin tebliğ açısından daha sorunsuz ve da}ıa miisait bir alan olduğu
şklindeydi. Zira hicretten önceı Medine'ye öncü olarak İslam davetçilerini göndeımiş ve
bunlardan Mus'ab b. Umeyr'in gayretleri sonucgı.ıla başta Evs ve Hazrec kabilelerinin
'etmişti.32
liderleri olmak üzere bir çolİ kimse islam'ı kabul
Peygamber (a.s.), Mediııe
Yüudilerinin de kendi davetine olumlu karşılık vermelerini bekliyordu. Zira daha Mekke'de
iken, Yahudilerin ellerindeki Mı"ıkaddes Kitap'ta kendisinin geleceğiııin bildirildiği haberinin
yer aldığını açıklaınıştı." Btı nedenle O (a.s.), Medine'ye varışıntn iik aylaıından itibaren
Yahudiler taıafindan kendisinin Allü'ın bir Elçisi olarak tanınması yönünde gayret
göstermiştir. Ancak buna karşı gösterilen tepkiler faıklı olmuş; bazıları bunu kabul etmiş,
bazı|arı çekimser kalmış, bazı|an ise Peygamber'in davetine karşı direnmişler ve O'na karşı
gerçekleştirilen savaşlarda baş rolü iistlenmişlerdi.]a Bunıınla birlikte hicretin ilk giinlerinden
itibaren İslam davetini kabul eden Yahudiler arasında en şöhretlisi Abdullah b. Selanı

olmuştur.35

Yüudilerin büytik bir kısmı Peygamber (a.s.)'ın daveti karşısında iruınçsızlığı tercih
etmiş ve hatta aralannda göriinüşte İslam'ı kabul ettiklerini söyleyip de Müsltimanlar arasına
nifak sokmak suretiyle İslam'ı içeriden çökertmek isteyenler bile olmuştur.36 Hz. Peygamber,

onlarrn bu tavrrları karşısında asla iimitsizliğe kapılmamış, bıkmadan u§anmadan onları
İslam'a davet etrneye devam etmiştir. O'nun bu gayret ve çabaları, onlarla aralarında pek çok
miitıakaşa ve polemiklerin doğmasına da sebep olmuştur. Nitekim Medine'deki dindaşlarıyla
yakııı ilişkileri bulıuıan Hayber Yahudilerine gönderilmiş olan şu mektupta bu diyalogun
yankılandığuıı görmek miirnkündür:]i

"Rümarı ve Rahim olan Allah'ın adıyla!.,.Allah'ın Resülii, Müsa'nın dostu ve kardeşi,

(Miısa)'nın getirdiği bütün şeyleri tasdik edip doğrı"ılayan Mtılramıned'den (bir nıektuptı.ır):
Ey Tevnit'a t5bi olup onun etrafinda toplaııan'insaı,ılar! Dikkat edip biliniz ki gerçekten
Allah'ın size söylediği şu sözleri sizter kendi Kitabıruzda bulacaksınız; "Allah'ın Elçisi
Muhammed ve onunla birlikie bulunan kimseler, ktifirlere karşı sert ve şiddetli, sizin aranızda
ise yumuşak ve merhametlidirler. Onları, Allah'ın fazilelleri ve onun rızdsı peşinde
namazlarında, rül€ı ederken, secdede iken görür durursun; onların alınları, yüzleri bunların
iz ve işaretleri ile(kaplıdı1). Tevrat'ta da bunların mesel ve kıssalarını bulursun. İncil'de
onların meseli: 'Onlar, filizini yatıp çılrarmış, giıgide onu lcuwetlendirmiş, kalınlaşmış,
Bk.Hamiduııah, ıe. I/l 55- I 57.
A'tiıf,7ll57: "Onlar, yanlarındaki Tevrat'ıa ve lncil'de yaılı butclukları Resile, o ümnıi peygambere uyan kimselerdir. O,
o1ılara iyiliği emrecler, onLarı kötüliikten alıkııyar. Onlara iyi ve ıemiz şeyleri helal, kijıü ve pis şeyleri hcıram hlar.
Üzerlerindeh ağır yiüeri ve ziııcirleri kalılırır. ana inıcın İdenler, onn'rİyg, gösterenler, ona vardım edenler ve ona
indirilen nura (Kur'an'a) uyanlar vor ya, işıe onlar kurtuluşcı erenlertlir,"'A'rif stiresinin l63_170. ayet|cri Mekki, diğer
aYetleri Medeni'dir. Bk. Muhammed Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'an Dili, lV/7. Ayrıca Medeni biı sürc olan Saf sfıresinin
6. aYeti de konuyla ilgilidiı,: "Hani, Meryenı oğlu İs«, "Ev İsrail oğılları! Ş-iiphesi: ben, Alloh'ın si:e, benclen önce gelen
'fevrat'ı doğrulayıcı ve benıJen sonra gelecek Ahmecl adını!ı bir peyganıherİ müjtleleyici (otaı,cık
_qijndertligi)
t}emişli. Fnknı (İsa) onlarrı aptıçık muci:eleri grıitince. '' Bıı. ıpaçık bir .sihirdiı"" dulile r. "
PeYgamberiyim''
.,
'- Hamidulla[ İslam Peygamberi, l/574.
" Abdulüah b. Selim'ın Mus|üman oluşuyla alakalı bu kapsamlı rivayet için bk. Buhlri Men6kıbu'l_Ens6r,
'6 Bakara, 2ll4 "iman eclenterle karİılİşı,kları zııman, "jnantlık"'derler. Fakaı şeyıanlarıyla (münafık dosılurıyla) yalnız
l«ıldık]arı zaman, "Şüphesiz, biz sizin!e beraberiz. Biz ancak onlcırla alalı ecliyorıız" derler" ayelin yortıınu vc konuyla
ilgili diğer ayetler hakkında bk. İzzpt Dervez.e. Kur'an'ı Cöre [lz. Muhamıned'in }layatı, Ill/l67-1(ı9, ibn Hişıim.
Yahudilerden Sa'd b.Huneyf, Zeyd b.Lusayd. Numan b.Evlh. osman b. Evfh. Rdtİ b.Hureymile.Rtiöa b.i/.cyit. §llsilc
b.Berham ve Kindne b.Süriy6 gibi kimselerin isimierinin bulunduğu bir liste sunınaktadır. [lk. es-Siretü'n-NebevŞye.
IIi205-206 (trc.)
'? Ho.idullah. İslam Peygamberi, U575.
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TEoJoI

sapları üzerine doğulup kalkmış bir ekine benzerler ki bu ekicilerin hoşuna gider,

buncı

gerekli değerlendirmeıi
kendilerine gökıen bir
bayigınu istemişler v

mukabil kafirlerin öJkelenişine sebep olur. Allah,iman edenlere (ve iman edip de) iyi ve güzel
hareketler (ameli salih) gösterenlere af ve mağfiret ile büyük nimeüler vaat elmişlir"38
Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, aynı şekilde, sizlerden ewel gelip geçmiş
kabilelerinizi men ve selv6 ile rızıklandıran aşkıııa, baba ve dedelerinizi Firavun'ı.ın elinden ve
fiilinden kurtarmak için denizi krırutan (Yüce Varlık) aşkına, bana söyleyin: Allah'ın size
vahyettiğ Kitapta, Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir?
Böyle değilse bana haber verin. Aksine şayet Kitabınızda bu(kaydi) bulamazsanız(o halde
mesele yok, beninı dinimi kabul etmçniz için) size hiç bir zor da kullaırılacak değildir.

Gerçekten de yanlış
Re

ile gerçek yol birbirinden ayrılmış buluııııraktadır. Sıei Aileıh'ın

sülünün y o ltına dav et e deri m

" .3

9

onları yıldırım çafpıı

buzağıyı üanrı ediıdiler.
Hamidullah bu ayetle it,
Müs6 onlara bunu eedıG

Allah'ın onlara I(iıaıı uz
Peyganıber (a.s. rs

ve

Ancak Medine topralaı

yüzü geçmiyordu. Bu ıet
eleştiriler getirmemeke
Resülüllah'ın Medine'de
olduklaıını, zora ve hilei:
Peygamber (a.s.)'ın Hıru
krırulan diplomatik iliskil

Haybet Yahrıdilerine yöııelik bu tebliğ girişiııi istenileıı etkiyi gösterememiş ve onlar
Peygamber (a.s.)'ııı bu isteğine olumltı cevap verrnemişlerdi. Hz. Peygaınber Bedir
savaşından sonra Kayırukalıla.ra aiI Pazar yerine giderek orada btıltıiıan topluluğa şöyle bir
konuşma yapmlştff: " Ey Yahudi Cemcıali! Kureyş,lilerin başına gelen beleı ve Jbluketlerin size
de bulaşmcıması için Allah'ıan korkıın ve İslam'ı (din olarak) kabul edin! Zira biliyrırsunuz ki,

ben Allah'ın gönderdiği bir Elçiyim. Siz bunun bay.le olduğunu kendi Kiıabınızda da
O halde Allah şizi bununlrı kayıtl,amış durıımdadır." Yahudi|er bı-ı davete.
kendilerinin savaşçı bir millet olduklarnı, kendisiyle karşılaşmaları durumunda ne biiyük
savaşçl olduklarını göstereceklerini söyleyeıek karşılık,vernıişlerdi.a0
Hz. Peygamber her firsatta Yahudileri, haddizaünda kendilerinin de kabul ettiği bazı
gerçekleri hatrlatarak, İslam'a davet etmeyi ihmal etmiyordu. Buhiri'nin kaydettiği bir
rivayette, Peygamber (a.s.) ashabını da yanına alarak Beytü'l-Midr6s'ta bulunan Yahudilere
gider ve onlara şöyle seslenir: "Ey .Yahudi lopluluğu! İslam'ı kabul edin ki, emniyet ve
selamette olasınız!"; onlar da buna; "Bu konuda sen bizi ikaz etmiştin, ey Ebrı'l-KAsıml (Bu
yeterli)" diye karşılık verirler. Peygamber (a.s.) bu daveti üçüncü kez tekrar ettikten sonra
onları şrı sözlerle uyarır "Şunu iyi bilin ki, yeryiizü Allah'a ve ()'nun Elçisine aitlir: ıırtık ben
sizi bu balgeden sürüp çıkcırınak istiyorıım; sizlerden kimin neyi vcrsa onu satsın; (yine tekrar
ediyorum) şıınu iyi bilin ki, yeryüzü Allah'a ve O'nıın Elçis,ine aiılir."alKaynukalılarııı bu
diyalog sonrasında siirgiiır edilmeleri, Müslümanlarla Yahı-ıdiler arasındaki ilişkilerin daha da
gerginleşmesine neden olmuş ve tabiatıyla Peyganber (a.s.) dini yaytna gayretieriı-ıde daha
önce hiÇ göriilmedik bir şekilde zorlrülarla karşılaşınıştır.a2 Öyle ki, Yahudilerin İslam'a karşı
gösterdikleri bu inat ve dik kafalılıklarından dolayı, Kur'an bu konuda Miisliimanları teskin
etmek maksadıyla. D6vut ve İs6 peygamberlerin de dhha önce onları lanetlemiş olduklarını

,

Vi, yılında Mekkeli mış

görüyorsunuz.

sonra komşu ütke|ertı hİ
göndermiştir.4i Nitekiıı

emİrİne, onun vasıtasıvla
meşhur hadis mılellifl*ni

"Esirgeyen ve bağşlal.an

Allah'ın kulu

ve

Resl]ıl

t

_.

rl

Selam hidayete tabi olanlaı
Demem o ki, seni İslam
ı
sana mükafatını iki kaı re
ehli/ Bizimte sizin oranı-.f.,

ortcık koşmayalım. Allah
ı
çevirirlerse. del,in 1r' ..*.

,

Bu davet mektuplan

saygı{ı bİr tavır takrrı-L,§

göndermişlerdiag. Elçi.lere
ka

tslam'ı kabul eden olmarnrş

belirtmiştir.a]

Hasılı, alalaıııın geçmişte peygamberlere yaşattıklaı talihsiz olaylar ve Yalıudileriıı
Medine'de Müslümanlara reva gördiikleri olumsuz tutun,ı ve davranrşlar dikkatle
incelendiğinde, Kur'an'da ifadesini bulan İslam davetinin onlara doğrudan sunulmuş olınası,
]8

]9
a0
{]

Fetih,48/29.
İbn Hişam. es-Siretü'n-Nebeviyye,

Il238 (tıc.); Hamidullü, Mecmüatu'l-VesAiki's_Siyflsiyye,

s.24; İslam Peygamberi,

U575-

ibn tıişaın, es_Slretü'n_Nebeviyye, IlI/65 (trc.): Hamidullah. islam Pdy.gamueIi,

ayctlerinin bu olay

i,i;ıeı

ine indiğini traklctlnekıe(liI

Buhari, Cizyc. 6ı İkrah, 2: İ'İisam.l8: Müslim, ('ihAci.

"' Hanidullah. İslam Peygamberi,

"' Bk.

imı6n süıtsi l2 ve I3.

I/576. İbn tlişam.

^ı-i
o.

l/_5$Q,

MAide. 5/78: "İsrail oğullarındın inkar eılçnlcr, Davud vc Meryem oğlu isa diliylc lanetlencli. I}rı, oıılarııı isyaıı
etmeleri ve had]eriııi aşlyof olmalaı]idan ötiirilydli."

28

*
Nısa +/ıs_ı
*

Hu*idrllaü,. İslam
,_--...vJ64tlELlj§
Peygambai i
.?,Yerveze. Kur'an'a Göre Hz
rıangı sahabiieıIe kimlere
mei,::*.ı
ayrııhlı bir şekilde iza}ıı için

iS
lfıl,

5_

uıplomatik Mektubu.

s.7.]

Medine Toplumu. s.22I ırl

-." Buhiri,

ıt İ
rr. .i-

tsed'u'l-Vah;. l, İjl,.--. r:
.Hanbel. I/262: İuıl33.İ... ,.
., P.ij]rİ| Diplomatik Mel.tubu. s ;
ıbn Sa'd, et-Tabakitü'|-Kübrib,

ncoıyeler arasında iki ıane
de cıvcİat eden oğlunu dünyıya

_

.1

r _-

g«,-.i

.ı

I

TEoJof l4fl oAK

'!t ç [ıı

yJtbTE,r

I{H

l{H

ıİ

JII{Mil Iı x{yPH AJrbI

gerekli değerlendirmeyi yaplp karar vermeleri içiır yeterli olnıamtşhr: "Kllcıp ehli, senden
kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar" (Buna şaşma!) Müsd'dcın, hunclan dahu
büwğünü isıemişler ve "Allah'ı bize açıkça göster" demişlerdi. Böylece zulümleri ,sebebiyle
ıınlcırı yıIdırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından (tuttular)
buzağıyı tanrı eİinİiler. Biz bunu da qffaıikve Mfısd'ya apaçık bir güç ve yetki verdik."JJ
Hamidullah brı ayetle ilgili olarak şu yonımu yapar: "Btı insanlara Kitap ne fayda eder...
Müs6 onlara bunu getirdi ve verdi, lakat onlar yine de karıaat getirmeyip" bizzat keııdi eliyle
Allalı'ın onlara Kitabı uzatıp vefmesini istedileı..."a5
Peygamber (a"s.) İslam davetiııi, Yahı"ıclilere olduğrı gi|-ıi Hıristiyaıılara da yöneltmiştir.
Ancak Medine topraklarında yaşayan f{ıristiyaırların nüfiıstı oldukça azdı ve sayıları birkaç
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yüzü geçmiyordu. Bı"ı nedenle olsa gerek, Medine 'de inen Kıır'an ayetleri, onlara yönelik sert
eleştiriler getirnıemekte ve hatla onlardan yumuşak biı, iislı"ıpla bahsetmektedir. Bu,
Resiılüllah'ın Medine"de kaışı|aştığı I:lıristiyanlarııı yunııışak huylıı ve güzel alrlaklı l<imseler
olduklarını, zataye hileli yollara başvurmachklarıni göstefnıekted;r.46 lslami kaynaklara göre,
Peygamber (a.s.)'ın Hıristiyanları lslam'a davcti daha çok Medine dışındaki toplıılııkiarla
krrulan diplomatik iiişkiler ve mektuplar _v-olrıyla gerçekleşmiştir. Hz. Peyganrber, lıicretin

VL ylmda Mekkeli

müşıiklerle Hrıdeybiye'de karşılıklı saldırmazlık aniaşıııası yaptıktan

sonra komşu ülkelerin hükrimdar ve krallarına, kendilerini İslam'a davet eden ınektuplar
göndermiştir.a7 Nitekim bunlardan biri Dıhyetii'l-Kelbi adlı sahabi tarafindan önce Basra
emirine, onu1 yaslta§ıyla da Bizans hükümdarı Hirakl'e ulaşmıştır. Buhdri ve Müslim gibi
meşhrır hadis ınüelliflerinin eserlerinde de yer alan brı mektubunun metni şöyledir:
"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla,

Allah'in kulu

ve Resülü Muhammed'den Rrım hiikümdarı Hirakl'e,

Selaın hidayete tabi olanlara!

Demem o ki, seni İslanı'ı kııbııle ılavet ediyorıım. İslaın ol, kıırtıılıır,ııın. Islcım'tt gel, Allah
sana mükafatını iki kat versin. Eğer reddedersen, blitüıı tebaanın giinahı sanadır, " Ey kitcıp
ehli! Biziınle sizin qranızdcı ortak bir söze gelin: \'ulnız Allah'a ibııdet edelinı. }ncı hiçbir şeyi
cırtakkoşmayalıın, Allah'ı bırakıp dü.ı.kimimiz kinıinıizi ilah ediııme,çin." Eğer oııltır yine yüz
çevirirlerse, clel,in ki. "Şahit olıın, biz Müs!,ünıanlrırı:.\A|-i lmrAıı, 3/64)"a8
Bu davet mektupları sonucunda, Kayser, Nec6şi ve Mııkavkıs son derece anlayışlı ve
saygılı biı, tavır takınmışlar; hatta' Nec6şi ile Mulçavkıs, elçiyi hecliyelerle Medine'ye
göndermişlerdiag. Elçilere karşı gösterileıı tüm brı iltifatlara rağıııen, buı]ardan Nec6şi'ııiır dışıırda
İşlam! kabul eden olmamıştı. O, İslan,ı\ liabrıl ettiğini ve Resülü]lah'ın diğer istekleriııi yerine
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re l3,

NiSa. 4/ l 53.

Hu*itluülrüı İslam Peygamberi, liS85.
De

,r"r", Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in lIayatı, Ill/23l
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Hangi sahabileı,le kimlete mektupların gön<ioriIcllği, içeriklerinde nelerin'[ıuJunduğıı ve hııtıların ıncvsükiyeli gibi konulaıın
ayrıntılı bir şekilde izahı için bk. l-laııidullah, Mecmüatu'l_VesAiki's_SiyAsiyye, s 30 vii.ı tlz. Peygamber'iıı Altı Orijinal
Diplomatik Mektubu, s.73 vd.; Abidin Sönmez. RasOlullah'ın İslanı'a Davet Mektupları, s.79 vd.; }jkı,çııı Ziva Ijnıcı'i.
Medine Toplumu, s.22l vd.
o'
Bu hari, Bed'ıı'l-Vahy. l ; Cih6<l. 98: Trıvhiıl. 52:, M üsli m, Cihatl. 74: Ebü Dav uıl. I-,t]cb. 1 2tJ; 'f irm izi, İ:t i'ziııı. ]-1. A h ın ect
b, Hanbel. |1262; l|l/l3'3,44I; tV/74-5: ]laııidul]ah. ]Vlecınüıtu'l-Vesiiki's-Siyisiyye, s,35; Hz.Peygaınber'in Altı
Orijinal Diplomatik Mektubu, s. l l],
'" ibn Sa'rİ.
et-Tabakirü'l-Külıri, l/258-260: lahçrl. Tirihu'l_t'|menı ve'|-Mulıih, lli652-653. ö57. Mukall*ı:'ın 1öııc|crriigi
hcdiyeler arasında iki taııc tie cariye vzu,rli ki, bunIardan Miiriye aclında[<i cariye Peyganıbcr (zi.s.)'ın İbrahin ndındaki kiiçük yaŞta
ve{ht eden oğlıınu dünyaya gctiımişti. Bk, Hamıclullnh. İslam Peyganıberi,,I/344,
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getirdiğini bildiren bir de mektııp göndermiştis0. Bu Habeş Necöşisi, hicri 9lmiladi 630 iıiında
vefat eden Ahsam b.Ebcer'dir ki, C6bir b. Abdullah'ın rivayetine göre Peygamber 1a_s.) onun
vefatı üzerine: "Bu gün Habeşli salih bir kul vefat etti; haydi onun nzunazını kılın|" ıierııiş re
5
cenaza namazlnı kıldırmıştı.
Hz. Peygamber, İslam davetini Hıristiyanların yoğrıı-ı olduğu Necran'a da ulaşıırabiimek
İçİn, onlara, mrütemelen lriçri 8-9. yıllarda yazıldığı aı-ılaşılan ve giiııün-ıüze kadar ;l.sınış
bulruıan şöyle bir mektup göndermişti:
"Mrıhammed'den Necran papazlarına,
İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahının adıyla,
|

Ben sizleri, kullara kulluğu bırakıp Allah'a kul olmaya; kullarla ittifak yapma_k 1erine
Allah'la inifuk yapmaya çağırıyorum. Eğer bundan kaçınırsanız cizye vermeniz gerekir. Şal,et
bıından da kaçınırsanız, size karşı savaş ilan ederim, bilesiniz..."52

Oyle anlaşılıyor ki, biı mektııp ulaştıktaır soııra Necranlılar. Peygaıııber (a.s.ı'ia }üz
yiize görüşüp konuşmak, dini ve siyasi konulaı,da anlaşnıalar yapmak iizere 60 kişılik bir
heyetle Medine'ye gelmişlerdi. Bu heyette eğitim ve adli işlerin göriildüğü \{idras'laıinın
başkanı ve aynı zamanda en bi.iyük din adamlaı,ının reisi olan Ebü Hörise b Aikame,
yardımcısı Abdrılmesih ve kafile başkanı e[-Eylem vardı. Mediııe'deki Pe1 garıber
Mescid'inde gerçekleşen bu buluşmada, önemli bir diyaiog süreci yaşanmiş, Pe 1gamber
(a.s.)'la onların dini liderleri arasında uzun mtinakaşalar cereyan etmiş ve bu münakaşalarcia
başta Hz. İsa'run şahsiyeti ve ulühiyeti olmak üızere heın Hıristiyaıılığın ve hem de _r,eni din
İslamiyet'iır bu konulardaki yaklaşımları gündeme getirilmiştir. Nitekim alimlerjn ortak
kanaatine gOre, Al-i İmrön süresiııin ilk seksen kusur ayeti bu olayların a}ıabincje nazil
olmuştur,s3 Bu görüşmede,Hz,Peygamber onlarr, İslam'ın en değişmez prensibi olan ıevhid

ilkesini kabule çağırmrş, kabul etmemeleri iizerine de Krır'aıı'ın yönlendirmesivle kaşılıklı
'müb6hale' (lanetleşme)ye davet etmiştir.5a Bunu kabule yan_a_şınayan Necran heyeti,

Peygamber (a.s.)' la bir anlaşma y apar ak Medine' den ayn lmı

şl

ardır.

) 5

Peygamber (a.s.) İslam'ı tebliğ görevini yerine getirirken, hiçbir zAman zor
kullanmamış; yüce Allü'ın bu eıryensel mesajını onun yüceliğine ve büyüklüğüne ya}<rşır
biçimde gönüllere arz etmiş ve bunu gerçekleştirmek için de eıı güzel vasıtaları kullanmıştır,
Kur'an'ın öngördüğü metot gereğince, muhataplarına "iıasi,hqi edip 3ıumuşak söz srıy/lemiş")('
ve "Rabbinin yoluna hikmeı ve güzel öğütle rlaver"J7 eİııiştir. Peygamber (a.s.)'ın davette
izlediği bu metodun, zaman|a ne btiyük etki gösterdiği ve iıısanlık tarihi adına ne büyük bir
inkılaba sebep olduğu anlaşılmıştır.
50 Bk.Taberi, Tirihu'l-Üme m,

|11652-653, 657; t-lamidullah, MecmOatu'|-Vesiiki's-Siyisiyye, s.]]-j4ı İstam
Peygamberi, I/333.
5ı
Buheri, Cen6iz,4.54-5,61,65; Menökıbu'l-EnsAr. 37; Müstim, Cen6iz. 64.Ebü Davud, Cen6iz. 58.
52
Hami<iuüüalı, Mecmilatu'|_Vesfl iki's-Siyisiyye, s.92.
'J Nisabüri, Esb6bu'n-NuzOl, s.61,67;Yazır. Aak Dini Kur'an Dili, ltl287; Hamitlııllah. İslam Peygamb_eri, I/62().
'" 'A,lubdhale', "hangi tarafyalaııcı ise Allah ona lanet etsin" ıliye karşılıklı lanctleşınck dcmektir ki, bıı. Al-i lınrin süresiniı
6l. ayetinde öngörülnıcktedir: "Samı (gerekli) bilgi geldikıen sıınrcı arıık kiııı bıı koııııda seniııle tıırtıştıctık rılıırsa ıİe ki:
':Celin, oğullarımızı ve oğullarıııızı, kadınlarımızı »e kadınlarınızı
çağıralım, Biz de siz de loplanalııı. Sonrcı gönijklen dun
edelim de, Allah'ın lanetini (arcımadan) yakın söyleyenleı,in iisiiıne atahm." Bu olay hakkında.ayrıırtı|ı açıklanralar için
bk. Mustafa Fayda, "Hz. Mulıammed'in Necranlı Hıristiyankırla Görijşmesi ve Miibdhale", [slflm llimleri Enstitüsü
Dergisi Il, s.l46-147.
55
Bk. İbn Hiş6m, es-Siretü'n-Nebeviyye, lIl309 (trc.); Hamidullah, İslam Peygaınberi, l/62l; Derveze, Kur'an'a Göre
Hz. Muhammed'in Hayatı, IlI12l9; Mehmet Aydın, Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdğı Retldiyeler ve Tartşma
Konuiarı,.s.30.
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Haklarına Saygı İtkesi

Hak, insanın ferdi ve toplumsal hayatında kullanabileceği beşeıi menfaatler demektir.
Kavram olarak 'insan hakları' ise. diline. dinine, ıfktna. ainsiyetiııe, sosyal , statilsaine ve
rengine bakılmaksızm insana sırf insan olduğu içiıı tanınan haklardır. Tabii hukı.ik doktrinine
göre insan doğuştan bazı temel haklara sahip olarak dünyaya gelir. Bunliir şahsa bağlı,
devredilmez, vazgeçilmez haklardıı,. İnsaı tabiatı gereği bunlara kendiliğinden sahip olur ve
başka bir gücün, iırsanın doğuştan kazaırdığ bu haklaır ihdas etmesiııe g§rck'olmadığı gibi.
ihlal etme hakkı ve yetkisi de yoktur. fJuııun pratik sonucu olarak, ferdin devlete karşı
dokunuiınaz bir özgürlfüler alani elde etmesi, devletin de bunlara müdahalede,bulunmaması
esastır.58

İslam'da iırsan hakları, Hz. Peygamber tarafindan Islanı'ın tebliğ edilmesiyle birlikte
başlamıştır. Esasen Kur'an'ın gönderilmesiı"ıiı-ı tenıel hedefı de, daha önceki kutsal kitaplaı'da
olduğu gibi, insan haklarını yeııiden tespit edip insana hak ettiği değeri tekrar kazaırdırmaktır.
Dolapsıyla "hak ve adalet" gibi kavramlaı,, doğrudaıı doğruya yüce Allah'ın peygamberleri
vasıtasıyla insanlığa gönderdiği "ilalıi vahye" dayanmakta, kaynağını buradan alnıaktadır." O
halde İslami anlayışa göre, iıısaı-ı hakları da dahil bütiiı haklar, bir varsayıma değil. yaratan ve
var eden Allah'ın iradesine dayanmaktadır. Bu ytice Allah'ın. 'en gÜzel biçimde vo,tıttığı6u
ve 'yeryüztinün halifeliğini ı,erdiği 'u' inrana bir ititt-rı ve.ihsanıdır. Dolayısıyla Adem (a.s.)'ın
yerytizjine "tbrklı ve üshin" bir varlık olarak yani "a[<ıI ve irade sahibi" birey olarak
gönderilip hilafetle göreviendirilmesi, insana bir takım hakların tarrınnıasını zorrınlıı lıale
getirmiştir. Sistematik olarak bakıldığında, yükiimti_ilüklerinin gereğini yerine getirebilmesi
için insana tarunan bu hakları, 'şahsi, manevt ve sosyal haklar'olmak üzere üç grupta mütalaa
etınek mtimkiindiit.
Hz, Peygamber'in risaleti boyunca izlediği davet ve mücadele stratejisinin her bir
kesitinde, insanrn belli bir ırka veya inanca mensubiyetinden dolayı değil de. doğııştan
kazanmış olduğu bu hakların korıınmasına titizlikle riayet ettiği ve ihlai edenleri de şiddetle
uyardığı görülmektedir. Zira O'ıra göre insaıı, dili. dini. ırkı ve vatanı ne olursa olsun her
şeyden önce sırf insan olduğu için saygıya layıktır. Doğrudan insana gösterilmesi gereken bu
saygı anlayışı, Peygamber'in hem sözlerinde ve hem de ı-ıygrılamalarında yankısını bulmuştuı.
a) üşillik ve Yaşama llakkına Soygı., Kur'aıı'ın miibelliği olan Peygamber (a.s.), onun
öngördüğü mesajlar ve ilkeler doğrultusunda, insaııların yaratılış itibariyle 'eş,iı' olduklarınıo'
ve aralarında hiçbir ayrım yapmaksızın yeryüziindeki bütiin insanların Allah'ın kulu olmaları
itibariyle63 yaşama 1ıakkına sİhip olduklarını kabrıI etmektedir^
Hz. Peygamber, insaıılarıır yaratılıştan gelen özeliikleri itibariyle eşit oldııkiarını, aırcak

bazı insani erdemleri taşımaları itibariyle de doğal olarak bir birleriıre

i
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üstünlük

kurabildiklerini şöyle beyan etmektedir: ".9y lnscınlar! Rabb'iniz birdir. Babanız rlcı birelit,.
Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. İdenı ise lopraktandıı,. Allah katında en değerltniz, ona
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Aslan Giindüz, "İnsan \Iak],arı", T.D.V. İslam Ansiklopedlsi, XXltRz4.
L[üseyin Hateıni, "İşlöm'cla jnscın flakkıve Atlalei Kavramlcırı", Doğu'da ve Batı'ela İnsın
6o,nn,
5*
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Bakaıa, Zl30; Sed, 38/26
"ty ireanlar! Sizi bir tek nefrsıefryaral(ın ve onc]cn cla eşiııi
birçok erlıekve kııtlın (nıeytltııü geriı'ip)
"ı,cırtı!aıı; ikisinclen
yayan Rü]bbinize karşı gelnıekten sakınffi, " (Nisa, 4/||; " L,lı insaıılur! Şüpho yok ki, biz si:i bir erkek v? biı, di.ik{ail yar*llık
ve. birbirinizi lt]nLmlnü: içln si:i boylarcı ve kıbilelere ayu,tlık. Allıh kaıınclu eıı cleğerli altııını:. ()'ruı l«ırşı gtlnıeklen en
çok sakınarunızdır. " (Hucuret, 4L)ll3): "O, sizi bir ıck can.lan y(ıraıandır." (6/2ü ".4llah şi:i bir lcA neli.ılcn vr,alün \,e
kenJisi ile hu:ur bıılsuıı diye eşini de oııclaıı ı,ar edeııtlir. " {7Jl89)
__
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karp gеlmеktеп еп qok saktпctпlz (еп gok saygl giistereпiпiz)dir. Аrар'lп Дrар оlmауапа
'Дllаh'а sayg' ОlQйsйпilп dtstпda hiqbir lislliпliiýii yoktur."ou Вir bagka ifadesirrde ise:
"iпsапlаr tpkl taraýtn disleri gibi birbirleriпe eqittirler"65 Ьuуurrпаktаdrr. Dolayrsryla Ehl-i
Kitap da trpkr diýег insanlar gibi, Allah'rn kullarr ve yiikiimliiliiklere muhatap оlmаlаrt
itibariyle, Allah (с.с.) ve Peygamberi (a.s.) nezdinde e9it уаrаtrlmrglаrdlr. Ёsttinltjk ve fazilet
ancak, iman че takva sahibi olmak, Allah'rn еmirlеriпе uymak, ilim ve salih arTel sa}ibi
olmak gibi бzellikleri taqrmakla mtimktindtir. Niteki,n РеуgапrЬеr (a.s.) Ьuпu pu sёzleriyle
ifade etmiqtir "Cdhiliye dёпеmiпdе hayrlt оlап, ilim ve .fazilet йzere (/akih) olursa, islami

dёпеmdе de hayrlt оlur."б6. Keza О'пuп anlayrqtna gёrе, Ьiг insantn farklr Ьir dine merrsup
olmast da, onun saygrnhýnr ortadan kaldrrabilecek bir nederr deýildir. Rivayete gёrе bir girn
Hz. РеуgаmЬеr'iп, Oniinden Ьir cenaze ge9erken ауаýа kalktrýrm gбrеп sahabiler опu
uyararak: "Еу Allah'rn Elgisi, о bir Yahudi сепаzеsidiц nigin kalktrnrz!" demeleri tizerine: "О
da bir iпsап deýil mi?" kargllrýrnr vermi9tir.67 О halde insan, yaratrlrqtan kazandlýr Ьu tabiiЬе;еri Ozellikleri ve Allah'rn kulu olmasr dolayrsryla sayglya layrktrr.
Peygamber (a.s.), Medinc'de Yahudi ve Hrristiyanlar]a birlikte olugturduýu toplumsal

yaprlanmada, 'сап gйvепliýi (уаsаmа hakh) ilkesi'ni еп temel insani haklardan Ьiri olarak
gбrmiig ve teminat аltша аlmr$rг. О, Medine'de farklt inang gruplarryla birlikte hazrrlamrg

olduýu Medine Sбzle;mesi/Anayasasl sayesinde, ёncelikle Medine'de

yaýayan

Мiisltimапlаrш ve Gауr-i Miislimlerin aynl gatt altrnda toplarrmalarrnt saýlanrr; ve ongcirdtiýii
hiikiimlerle de qеhrе dtgandan gelebilecek saldr.rrlara kагgr Medine'de уа9ауап herkesin сап
giivenliýini saýlamayl amagiamrqlr. Mekke'de опса уФапап insan haklarr ihlalleгinderr sопrа,
bu оlugumа katrlanlartn сап gtivenliklerini saýlamak ve Ьцпr.m igin de mutlaka уаrdtmlаqmа
ve dayanrgma iginde olnrak gerekiyordu. Bu nederrle arrayasada уег alan ;tt mаddеlег, calr
giivenliýini saýlamak amactyla kor-rulmuEtu:
Madde 21: Herhangi Ьir kimsenin hakstz yere Ьir miiminin Oltirntine sebep olduýr"t kesin Ьir
delille sabit оlur ve maktСrlun velisi de rlza g0stennezse, ktsas htikiimlerine tбbi olrrr. Вu
durumda biittin miinrinler ona kargr olurlar; ancak hirrlаrа sadece bu kaidelerin tatbiki igirr

harekette Ьuluпmаk helal (doýTu) оlur,

Madde 37la;...ýЁphesizbu sc)zlesmede gбsterilen kimselere sava; аgапIаrа kагqt, onlar kendi
aralannda yardtmlaqacaНardrr ve aralannda dayanrqma ve iyilik hakim olacakttr. (Kurallara)
mutlak riqlet edilecefr, bunlara ауkш haTeketler olmayacaktш. 37lb-_,.Hig kimse mйttфkiпе
kary ciiriim iqleyeпez;9iiphe yok ki, mazluma da yardrm edilecektir.68

РеуgаmЬеr (a.s.) ve aslrabtnпl Mekke'de yaqadrklarl zulйmden ,sопrа Medine'de
akdcdilen Ьu ilk anlagmada, Kur'atr'ln ёrrgdгr"isiine tlygun Ьir qekilde,69 iпsапlаr агаslпdа
hеrhапgi Ьir,аупm yaprlmaksrzrrr, insanln hayat hakkrna saygl gcistermeyi ve kогumауt

Й Tirmizi,
ТеtЬiгu'I-КurIiп, 50,
65
Ahmed Ь. ilапЬеt. Miisn€d, V/4l l,
* Вuhбri, ЕпЬiуД, 8,14; Miislim, Fediil. l68. Kamil
Milas brr hadisi уоrumlаrkеп 1ёуlе tliуоr: "Cihiliyet dечгiпсlе teГiviit
(Ustiinliik), neseple ve ecdбdtn 5erefinc izalЪtle idi. islam nazallnda ise iпsапlаr arasrndalii fhгk, ilim ve tirzi|ct (sahibi
olmaya) baýlrdrr." Bk.Kimil Мiгаs, Sahih-i Вчhiri Mшhtasarl Tecricl-iSiгih Tcrcemesi, lX/l l0.
u'
Вчhаri, Сепбiz, 50; Mйslim, Сепdiz, 78.
б8
Bk, Hmnidullah. Mecmfiatu'l_Vesf,iki's-SiyДsiyye, s. 4. 5.
ý9
isГrA, l7l3З; Епаm, 6/l5l: "НаШ bit,sebip оЙаdftqа Allah'm hаrаm ktldфt 1yasaklactlýl) сапа ktупауп''; Мiiсiе, 5/З2:
"Kim bir Сапl; сапа karlthkya й yeryiizliпde bir bozgunculuýa karyhk оlmсlЬсtп ёldйrйrsе, Ьiitijп iпsап!аrt dldiirmiiý

gibiolur.Kimdebirhayatkurtaпrsa,bijtiiпinsaпlaппllayahrukurtarпtsgibiofur,,.";Nis6,4/92:
"НеrkimЬirmiimiпi
kаstеП бldtirйrse, eezast igiпdе ebedi kalacaýl сеhеппепdir,.,"; Bakara, 21178-179 "Еу imап edenler! Оldiirйlепlеr
hаkhпdа size krsas farz kllпdt. IIйrе hiit, kёlеуе kбle, kаdtпа kadtп {ёldйrй!й)..,Еу аhl sahipleri, ktsasta siziп igiп hayat
yardr. Umulur ki, sttq islепеИеп sakпtrstпtz."
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amaçlayan bu maddelere yer verilüriş olınası oldlıkça ınanidardır. Zira İıısaıılık oılurLına
yaklşan, insana btı tabii haklarıııı taı"ılmak ve gi.ivençe altıııa alnıaktır. Öyle ki. Peyg;ımber
(a.s.) kendi idaresi aitındaki bir zimminin 1ıaksız yere öldüırülmesiırin ııe büyiik bir cürüııı
oldrığrınu ifade çderken, bu suçıı işleyenleri şöyle ı"ıyarmışlıt: "Llalııız yere hir zimmtyi
öldüren, cennetin kokıısunu alcıünaz. LIalbuki anlın kokıüsıı kırk yıllık mesclbden bile
cluyulabiliı"'7o Ay.r"" meşhltı, Vecla hı-ıtbesiırde clc bıı konuya teıılas ederkell, caı1 gil\,eülliği
ilkesinin asla ihlal edilmemesi gcrcktiğine şiiyle işaret etnıiştir:
"Ey insanlarl I}u giinünüz na.\il mııkacldes bir giin, hu ayınız nq,\ıl mukaLldes biı,ay, bu
şelıriniz nüışıl mlükcıddes bir şekirse, biliniz ki, canlarınız, nxallarınız ve n(tmlıslarmu dLı
öylece mukaddestir. Her türlü teccıvüzclen kıırıınmuştur. "7l
Peygamber (a.s.)'ın bu hitabı bütiin insanliğı kuşatmaktadır. Birlikte yaşadığ1 toplumda
sadece Müsliimanların değil aynl zamanda Yahudilerin, Ilıristiyanlarln ve lntta Müşriklerin

biie yaşama haklarına saygl göstermiş; toplumsal di_izeni bozmadıkları ve klsasi gerektiren bir
ci,irüm işlemedikleri sürece, bı"ı hakkın koruırmasına biiyi-ik özen göstermiştir.
fl İnanç Özgürlüğü Hakkıııa Saygı: Peygaıııber (a.s.)'in Mediııe sözleşıııesinde ve
Veda hutbesinde giivence altına aldığı en tenıel haklardan biri de diıı ve vicdan özgiirliiği.idiir.
Medine anayasastlla göre O, şehir devletiniıı tartışnrasız licleri oldı"ığrı halde, Yalıudi ve
Hıristiyaırlara İslam'ı kabul etır"ıeleri içiır kesiıılikle baskı yapmamış hatta ytrpllmaıllası
konusunda kendilerine yazılı bir teminat bile vernriştir. Medine sözleşırıesiniı-ı 25. Macldesi bu
konuda şıı hükmii içermektedir:
"(Medine) Yahudileri müminlerle birlikte bir ümınet (bir toplilıık)iı.ır. Ycıhudilerin dinleri
kendilerine, miiıniıılerin dinleri de kendilerinedü,. Bıı hlikijııı, heııı kentiileri heın cle .s,özleşmeli
oldukları kimseler için geçerliclir. "12

Buna göre, Yahudilere dini ve hukuki özerklik tanlnııtş ve dinlerini
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kanunlarıyla onları baş başa bırakıyordrı7a.
Medine sözleşmesinin dışında, Peyganrber (a.s.)'ııı tarklı diıı mensı"ıplarına iııaırç
özgtirlüğü tanıdığını gösteren bir ıiiğer vesika da. O'rıun Necran Hıristiyaırları ve komştı
ülkeleıış gönderdiği şu medeıriyet abiciesi sözleşnredir:
"...Necran ve komşularının cankırı, mıılları, tlinleri, loprakları, hcıycıIttı olunlurı ve
olmayanlcırı, mabetleri, stıret ve hcıçları Allah'ın Resulii Mı.ıhaınıııed'in zimmeti/ krırı,ınıcısı
altındadır. Kinıse dininden döndürülmeyecektir; hcık ve hukııklarına, şuret ve heıçlarıno
Ebİ Dİvud, ('lhAd. l 5.}, l ö5.
İmaret, J6: İbn MAce, MenAsik.84; AhnıedNaiın^ Tecrid-i Sarih Tercümesi
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yaşamaları, anayasanın özel bir ı-ıraddesiyle teminat altrna alınmıştır. Bu ayırı zamanda
Islaıı'ın pratik alanda yabancılara tanıdığı din ve vicdan htiı-riyetinin yazılı, bir belgesi
mahiyetindedir. Ayrıca her ne kadar anayasa metninde açıkianmamış olsa da, Kuran'da,
Yahudi, Hıristiyan ve diğer toplumların keırdilerine lras dini preırsipleri tatbik edebiiecekleri
de açıkça belirtilmiştir7'. Nitekim I,Iz. Peygamber drjııenrincle Yahtıdiler. keııcli atalarıırcla
gelişen olaylar için Tevrat'a başvuruyor ve hahamların verdiği hükün-ıleri ııygıılııyorlardı.
Medine'de çocuklarına din eğitimi verdikleri. ibadctlerini ifa ettikleri, dini ve sosyal konlıları
miizakere ettiklefi Beytü'l-Mıdras adıııdaki müıesseseleri f-aal durumdaydı.- Buna rağmen
bazen Resüliilla]ı'ın hakemliğine nrüracaat ettikleri de olrıyor; bu dunuııda O, Kuran'ın
lıiıkı-ırüne uygıın olarak kiıııi zaııraıı aralarında adaletle hükmediyor, kimi zaınaıı cla keırdi

lanidullah. Mecm iatu'l-Vcsiiik i's_Siyisiyye, ı.4.
'3 Maide. 5/+2-50.
7o
Derveze, Siretü'r_Resül, I l/t48ı Haıııdul lah. İ slanı Peygamb eri, l l2|3
t
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ТЕОЛОГИЯ ФЖУЛЬТЕТИНИН ИJIИМИЙ ЖУРНЛЛЫ
dоkuпulmауасаНtr; rahip rahipliýiпdeп, papaz papazllýmdaп, kilise balqclst gdrеviпdеп

uzaklasttllmayacakПr. Опlаrа zulijm vе iskeпce уарilmауасаk, cahiliye deyri kап dpyqýt

gйdillmеуесеИir. Опlаr, savasmak йzere tарlапmауасаklаrt gibi, kепdilеriпdеп ёsйr/опdа bir
vergi аlmmауасаk ve topraklarmct da ordu ayak basmayacakttr, Nесrап'dа q,qlаrцdа Piri
hakklп istediýiпd_e, insaJla hareket edilecek; опlаr пе zulijm edecek, пе de zulmе m|aruz

ktlacaklardtr","75

rlece bu
Ыr anlasmalart
чаr
kalmamtq. aynt
Hz. РеуgаmЬеr sadece
anla;maiarr yapmakla

l7,amanda brrnlart hеm

bizzat kendisi uygulamtq hern de uygulanmaлtn bizzat takipgisi olmu;ttrr. Nitekim

Necran'dan Medine'ye gelnri; оlап l{lristiyanlaг ibadet etmek istedik[erinde, ashabrn
mrйalefet etmesine ,ig-Й, Mescicl-i Nebi'yi ibadet etmeleri igin опlаrа tahsis etпriqti..'б В.,
uygulama, РеуgаmЬеr (a.s.)'rn diýer din menstrplarttrtn inang ve ibadet alrlayiqlarlna kar;l
nedenli toleranslr davrandrýпrr agtkga ortaya koymaktadtr. Вu diizeydg Ьir шiiраmаhа
anlayrgr, insanltk tаriЫпdе e;ine gok az rastlarrlr Ьir tavtr olsa gerektir. Bu ayrlga gunrt da
gОýtеrmеktеdiг ki, din ve vicdan бzgtirliiýii konustrnda insana Иrп bir htiTriyet tamnmlýttr.
Zira Кur'ап, bir yandan islam'rn Allah katrnda yegane din olduýuntr чtшgulаrkеп," diýеr
уапdаrr da iпап9 konusunda insanlara hегhапgi Ьir baskr yapllmamaýlna iliqkin kesin ve agtk

hf*iimlеr igermektedir: "Diпdе zorlama yoktur. Дrttk doýruluk, saptkltktaп iyice
ayrtlmцtr..."'u "ЕЕr, RаЬЬiп dileseydi, уеrуizйпrlеhilеriп hepsi toptaп iп?ап ederlerdi. О
halde sеп mi iпsапlаrt iпапmаlаrt igitt zorlayacaksm?"79 че "De ki: Hak (Кurап) bizdeпdir,
Дrtft dilеуеп imап еtsiп dilеуеп iпkur еlsiп. "80
РеуgаmЬеr (a.s.), ya9adlýl siirece gеrеk М{isliiтпаllапп bu l-rakkr eide еtmеlегi ve

gerekse gayr-i mtislimlerin is]am toplumunda iпапgiаппrп gereýine uygun Ьir qekilde
ya;amalannr saýlamak igin briytik bir miicadele оrпеýi g0stermi;tir. Esasen опuп уарmlý

olduýrr savaglarur terrrel hedefi de, irrarrg ёzgiirlilýйnti giivence alttna almak че iпsапiаrr zогlа
diпlегiпdеп ddndiirmek isteyen zorbalara firsat чегпrепrеktir. Кurап'rп ifadesiyle, "..ýay9t,
Дllаh, Ьаа iпsапlаrt diýer bir taktm iпsапlаrа karqt korumamls оlsауй, iEler.iпde Дllаh'm adt
qokqa апllап mапаsttlаr, kiliseler, havralar уе mescitler ykilr giderdi. "'' Nit"ki* "diпdе
zorlama уоИur" ayetiniл ntizul sebebiyle ilgili olarak naklediien qtr olay da, РоуgаmЬеr
(a.s.)'rn Ьu konudaК itinalr tavnnr agrk bir qekilde оrtауа koymaktadш: islam бпсеsi
dёnernde, gосuýu оlmауап bazr Araplar Allah'rn kendilerine Ьir gocuk vermesi durumuпdа
onu kitabi olan Yahudi dini lizere yetigtireceklerine dair sёz чеriгlеrdi. iqte hicrettell sопrа

Medine'de buna gёrе yetiqmi; bir miktar gосй ve geng vardr, Benfl ltia{it Yahudileri,
РеуgаmЬеr (a.s.)'la aralarrndaki апlаgmауа ihanet edip stirgiin cezaýlna gaTpttrrltnca, bu

gocrЙlart da yanlannda gбttirmek istediler. Ancak gocuklann Mtisliiman aileleri (yani ЕпsАr)
Ьuпа engel olmak istedi. Bu durum Peygamber (a.s.)'a intikal edince, О, "dirlde zorlama
уоИur" ayeti gereýince Ьu gocuklarrn da опlаrlа birlikte'gitmelerine mtisaade etti.82
Dolaysryla РеуgаmЬеr (a.s.), Ehl-i Kitab'ln inang esaslarl ve ibadet yaý€mtllarlnda
tevhid inancryla baýdagmayatr убпlеriп brrlr.rndr-rýunlr bildiýi igin onlarr islam'a davet etmi;,
75

ЕЬ0 Yusuf, Kitfibu'l-Harac, S,l95 (trc.); Hamiclullah. Mecmffatu'|-Vesýiki's-Siyisiyye,
s.92-94.
'О ibn Higam, es-Siretii'n-Nebeviyye, lll290 (tгс.); ltamiclullah, islam Peygimberi, I/620.
7'Bk. Al_i imriп,
3/l9.85.
zВ
ваkаrц 2/256,
79
YOпus, l0/99.
80

8|
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й

adalet ile sahitli*

Keht: 18/29
Насс,22140.

1

i

37
88

l61125,

Ankebfft, 29146.

Ahmet Yаmал. islrm
s.l8-19.
Bk,Alrmect ozel. islam
Nisa" 4/58,

Maide,5i8. Ayrrca

Hl\&
Hrr.lr

bi \а-,

lэц

ıq_lsı

T E o JI

of

I,1

J{

öA

K

yİ

},

T E, t

I,I

H

I,{

H

14

J

lI.1MI4i4 )t( y

P HA

Jbl

ancak diıılerinin gereğini yerine getirme ve Islam'ı kabııl koııustıncla oırlarrn özgtiı,iı,adelerine
asla baskı yapnlamış ve yapılmanıası yöniinde de gerekli ı.ıyarıiarda bı"ürınmuş ve önlemleri
almıştır. Nitekiın ondan neşet eden brı ıı,ı[isan-ıahalı tavıı,İslaın tarilıiı-,ıin ileı,leyeır
dönemlerinde de etkisi gösternıiştir.
3) Mücadelede Ahlflkilik ve Erdemli|ik Prensibi
Hz. Pcygamber'in tıhl-i Kiıap'la iiişkilcri, lıcır zııınıın barış ve stilriın ortaı-ırında gelişnıiş
değildir. l}u ilişkilerde Ehl-i Kitap. iı-ısaııi değerlerc ttygun erdeıı-ıli davranışta btıluırı-ıp bauş
ve siikiııreti tercih etnıek yerinc, çoğtınlrıkla Peygaıırbet'iır (a.s.) dave,tiı-ıe karşı diııi kaygılarla
bir taheunnıtilsüzlük ve saldırganlık hissiyatına kapılmış ve doğal olarak btı tavır zkabinde bir
nücadele ortamınin vriciıl bulınasıııa sebep olınlıştLır. Kur'aıı bı"ı tavır karşısında Peygamber

(a.s.)'a, nıticadelede ahlakilik ve crdemlilik ilkesiırdeıı asla ödiin vermeınesi tavsiyesiııde
bııluırmrıştı"ır: "(Ey Muhcımmecl!) lla.bhinin yolı.ıncı, lıiknıetle, giizel ijğiitle çcığu, u-e oııIıırla en
güzel şekilıle mücadele et. Şı;iphesiz s,enin llcılıl:ıin ke ntli yolıınclun,sapcın.kırı tıı iyi bilendir. (),
doğrtı yoltla olanları da en iyi !ıilcni]ir. "8,' Bir başka yercie dc cioğruclaır bhl-i Kitab'a yöııelik

":'_ _J.r

tavn şöyle belirleıniştir: "İçlarindeıı.ıılm,:dcnler htıriç, Kitup ehli ile ancuk eıı giizel bir
yolla mücadele edin ve (onlurıı) şo1,,le deyiıı, "I]iz, bize iııtlirilcne cle, si.ze intlirileııc de
incınclık. Bizim ilcıhırııız ve sizin ilcıhınız bi,tlir (İılını ilahtu,,). []iz s,cıclecc oııcı üe,ı-liın olnııış

j'

Rlnl,Splerl:

",;a

,,8-1

Dolayısıyla Peygamber (a.s.) Elrl-i Kitap'la n-ıticaclele yönteınini Kur'aır'ın öngördtiğii
şekilde, ahlakilik teııeli üzeı,ine kurgulamıştır. Bı-ı çerçeve, geııcl olarak cliırler ve klilttirler
arası ilişkiler söz konusu olduğıında. barış, adtılet, iyi[ik, yardıııılaşına ve ahde veli gösternre
gibi evrensel insani değerlcri kıışatnıaktadir.*' tIz. Pcygamber'iıı ]:ılıii Kitap'la ilişkilerinde
savaş bile söz koııustı olduğuı-ıda. bu temel değerlerin asla ihmal edilıııediğiııi göımekteyiz.
a) Adalet İIkesine Bağlıtık: Adalet, Peygan-ıber (a.s.)'iıı, gerek beşeri ilişkilerde ve
gerekse milletler arasl münasebetlerde esas aldığı en temel ilkelerdcn biridir. Zirabu prensip,
toplrımsal hayatın diizenleırmesiırdc ve ihiiyaçlarıır karşılanmasında vazgeçilırıez, zorunltt bir
ilkeciir.86 Kıır'an'ın, Peygamber'e ve biitün insaıılığa brı koırııdaki mesajı çok açıktır: "Allalı
size, emanetleri mutla.ka eJı.l,ine vermenizi ı,e insııııIar ıırasıntlrı hükıneltiğiııiz zamün {ıdaletle
lıükmetmenizi emrediyor." 81 "Fy iman edenleı,! ılttrıh için hukkı. titizlikle cvcıklcı ü.ı.ıtcın,
adalet ile şahitlik eden kimseler oluıı. Bir loplııma karşı ıılan kininiz sizi aılalelsizliğe
ilmesin, Adil olun. Bıı, Alluh'u kuı,,ş,ı gelnıekten,ı,akı.nmcıycı ılulıcı.u-akınclır. AllcıLı'cı kar.şı
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Btı ırıesajlarıır vurgtıladığı husııs, topllınısal yaşantıda sosyal barışln sağlaırnrası için
ad6let ilkcsinin nıutlaka hakiırı kılıırıııası gelcktiğidir. Iliç ştlpl-ıesiz haksızhkların, zrılın|iıı ve

-LL

çaresiziiğiıı mevcut olduğlı bir ortaıııda adilct ilkcsiııdeı1 baiısetmek inıkaıısızdır- Dolayısıyla
adAletin tesisi de, bir yöniiyle sosyal dayaırışnıa ve yardımlaşmanın gerçekleştirilıııesine
bağlıdır. Peygamber (a.s.). Mcdiııe topiunruııtla gerek Yahı"ıdilc,rle birlikte yaşaı,ken ve
gerekse l{ıristiyanlarla akclettiği aııiaşırıalarda. kendisi bı"ı ilkeyc sadık kaiııış. aclaletle
hükmetmiş, haksızlık yapmamış, zulmetııemiş, haddi aşınamtş, gerektiğinde onlarla
yardımlaşmış ve dayanışma içerisinde olmuşttır. Nitekim Medine Sözleşmesinde bu ilkenin
*'Nahı. ı6lı25.
'u Ankebüt. 29i46.

E'Ahn]ct Yaırıan, İslam tiukukuntla Liluslararası İüiştiler, s.47. (iiincı. Resiiüllah'ın
Ehl-i
,ı.i11-1!).
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Bk,Alrnıc<l Özcl. İslıın Hukukuııla Millctler Arısı {Vliinascbetltr ı,c {]lke
Nisö, 4/58,
Maide, _5/8. Aytıcı bk. Nah!. _l6l9Q; Sa(l. .J8/2]r.: Nisa. 4I.]İ vct.
_]5

Kavrııııı, r.]()-3J.

Kitap'lı ]!liiıasebetleri,
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тЕол(Еl

ve 17. maddelerde deniliyor ki:
"yаhudilеrdеп bize tdbi оlапlаr, zalпe аýrапшуасвklаr, diismапlаппа yardtm edilmeyecek ve
boyleliHe уаrйm ve esitliф hok kazanacaklatdtr." " Мйmiпlеr аrампdаЬаrц,dа tekdir. Hig bir
mйmiп Дllаh уоluпdа savastkeп diýer mйmiпlеriп dlEmda bir barry апlд$пqgц olЫedemez: barý
;:,
i.
апсоk lоруеkiiп vе adalet еsаslап iizere yapilacaИtr."8g
Yahudiler, bu anayasarrrn hiiktimlerine gOге Medine 9ehir devletinin vatandaql оlаrаk
genel уаsаlаrа uyma zorundaydilar. Ancak aralanndaki anla;mazltklaгda genellikle Tevrat'tn
hiikiimlerine baqvuruyor ve hаhаmlаrrшп sdzlerine uyuyorlardr. Bazen de РеуgаmЬеr (a.s.)'rn
hakemliýini tercih ettikleri оluуоrdu. Bu kопudа Kur'an'tn РеуgаmЬеr (a.s.)'a tavsiyesi qёуlе
yansrmalanm gormek mЁmktindiir. Sёzlеqmепiп 16.

,

olmuqfu: "Eýer sапа gelirlerse ister aralartпda htikiim ver, ister опlаrdап уйz qevir.
Опlаrdап yiiz gevirecek оlursап sапа asla zarar yeremezler, Eýer hйkmedecek оIаrsап
аrаlап,пdа adaletle hйkmеt, Qt)пИ Дllаh, ddil dаvrапапlаrt seyer."n0 Nitekim Yalrrrdilerden
Ьir grup, РеуgаmЬеr (a.s.)'a gelerek Bentr Кurеуzа iie'Benfr Nadir kabile]eri arasrrrdaki karr

diyeti anlaqmazlrýrna gбziim getirmesini istemiglcrdi de; geleneýe gёrе Kureyza'nrn Nadir'den
talep ettiýi kап diyeti, опlапп kan diyeti tutarlnln yallslna (уапi 70'е kargr 140 vesk htrrnra
miktanna) egitti. Hz. РеуgашЬеr yaptlgi Ьu hakerrrlik sonrasrnda, ,aralarttrda adaletle
hiikmctmiq ub kan diyeti Йktаr,пrrr-";it ol-*,n, hiikme baýlamr;tr.9l Аlimlеriп gоýuпuп
Ьеуапrпа gбrе, yйanjaki ayet bu olay hakkrnda nazil olmu;tur.g2
Ha РеуgаmЬеr aynr adaletli yaklaqtrnl, Medine'ye gеlеrеk kendisiyle апlа9пrа akdetnrig
olan Necranlrlara karqt da gёstermiqtir. Upllnrasr gеrеkеп oldukga ауппtrh hiikiimlerin уеr
aldrýr bu anlagma metninin bazr уеrlеriпdе egitliýe riayet edileceýi, hakslzhk ve, zultim
yaprlmayacaýr gibi hususlara чt]rgц yaprlmaktadrr: "...Опlаr (Nесrапlilаr) пе krylапl,р bir
araya getirilecekler vе пе de keпdileri аsйr vergisiпe tabi tlltulacaklardtr. Торrаklqruпа hig
bir as]reri birlik ayak ЬаsrпауасаИt. Опlаrdап herhaпgi biri аlасаýtпt talep ettiýiпde,

arqlarmda цitlфе riayet edilecektir. Onlar пе zalmedeceklet, пе de zu|.lmе maraz
kolcicaklardtn.. Опlаrdап hiq kimse Ьаskаstплп фlеdiýi bit sug ve yapttýt bir hakstzltktaп
dolayt sorumlu t utalmayacaktr... "93

Hz. РеуgаmЬеr'iп, herhangi Ьiг ауrrm gёzetmeksizin, hеm Mtisliinranlar arastnda ve
hеm de gayr-i Miislimler arasrnda Ьu ilkenin mutlaka tlygLrlanmastnr ёпg0ltiуоr olmasr,

Ьuпrш, hi9 bir qekilde deýiqmez, sabit. zorunlu ve evrensel Ьiг ilke olduýr.rnu gбsterrnektedir.

Ь) Ahcle Vefa itkesiпe Sadakqt: Ahde чеfа da, trpkr adaiet gibi, hеm ferdi henr de
milletler arast rniinasebetlerde Кur'ап'tп ve РеуgаrпЬеr'iп ёng0rdtiýii ve ihlaline asla

mtisaade etmedikleri bir prensiptir, Nitekim Kцr'an'daki Ьiг gok ayet, higbir kaytt vе istisna

koymakstzm чеrilеп sбzlerde dttrulmast

ve yaprlan

anlaqmalara sadakat gбstcrilmesi

hususunda gok agrk hiiktirnler getirmiqtir: "Дпtlаsmа yaptlýtпtz zаmап, Allah'ш ahdiпi уеriпе

getiriп vе Дllаh\ йzeriпize qahit tularak, pekiqtirdikteп sопrа уеmiпlеriпizi Ьоzmауlп," 94
Аупса sёziinde dr.rrmayan че ahdine sadakatsizlik edenlere de аýrr ikazlar убпеltilmigtiг;

"Дllаh'а kary

7
'аl
vefa itkesiB

topl

90

0l

Hamidullah, Mecm{iatu'I_Vesfl
Maide, 5/42.

iki's_Siyisiyye,

s.З.

Ebfi Davud, Akdiye, l0; Nesai, Каsdmе. 7-9: Hamidu]Iah, islam Peygamberi, li588,
"'Kurtubi, el-Cf,mi'u li Аhkimi'l-Кur'ýп, Vlll22l lbn Кеsir, Теfsiru'|-Кчr'iпi'I-дzim, {l/58.
Наmidчllаlц M.cmfiatu't_Vesiiki's-Siyisiyye,
islam Peygamb Bri,l,/622.
'З
* Nahl, l6l9t. Ауrrса bk. Nahl, lбl92: "Bir s.9З;
topllm ctiýer Ьir lорlluпсlап (sctytca ve mа!са) clafut gok оkluфl iqiп
yemiпlerinizi, arantzda bil" ksal aract edinerek ipliýiпi saýlanlcl) bijktijkteп sопrа, |Ozijp Ьоzап (kaclttt) gibi о!]лlауп.
Дlkth, Ьuпuпlа sizi imtihоп elmektedir. flakkпda ihlilafa diiýпekte olduýtlпttl qeyi kryаmеt giiпiiпdе пцtlаkt si:e
agtklayacaktr," isri, 17l34:"Verdiýilliz sёzii с!е уеriпе getiriп. ('l:jпki уеrilеп sёz, sorutпltlhlýu gereklirir, " Miiminurl,
2318: "Yiпе опlаr (о tпiimiпlеr) ki, епuхlеtlеriпе \le ahitleriпe rkryel atlerlar." ld.
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",4llah'a k,cırşı verdikleri sijzıi 1)? ye,fliü,ılcriııj cız hir hetlella tleğişlircrılart: gclin(e, işlc
bıınlarııı uhirette biı, 1.ıu.vı yOkıLır. Kıyanıat gi,inli Allul,ı 0nlurl0 konu,ymu.ytıctık, rırıkıru

baknıtı.ı;at:tık \)e onltfi,ı tenıi.zt ç,ıkcırınl\r(ı(-,(tklt. ()nlo, için ük,ü bir ,rzr,lı r,rırrl,,,,""5
Ahde vefa ilkesine saclakatle ilgili Kuı,'an'üı1 bLı blıvııikları-lLz. Peygaıııbcr'iıı bcşeti vc

toplrımsal miinasebetierindeki tavırlarıııı [ıelirlcı,ici olı,ııiıştiır. O, i,erdiği sözIere ve yapttğı
anlaşnalara biiyiik bir sadakat göstcıdiği gibi, ashabıııü cla bLı krıırularda sadakatli olnaya
teşvik etmiştir. Btı tavrını, hem sözleriı-ıde. licııır ü,azışırızılarında vc henı dc eyleıırlerinde
bizzat göstermiştir. Nitekiııı O. aiırle vclhsızlığııı Mı-islünraı-ı'a asla yakışııraclığıııı ve "^ıd:
verdiğinde (veıııı ahclettiğintle) sözınılle dıırnı.cınuı "nın bir ııırinafı[<lık vasfı tılcluğuı-ııı açıkça
ifade etmiştir.oo Ayr,.a ':ALıcline kim ı,e./Lısızlık acli1ı boztıı".ı,tı, ılltah nıuülak.cı ona hir cliişmunı
m.u.gallat eder'07 bııyunnak stıfetiyle de [-ıu illicyc bağli lralıııanın dini biı, vcçibe olduğunıı
bızzat ıtade etmıştlr. "'

Ilz.Pcyganrber, sadece {'crdi ilişkileıde

değil ayırı zamanda topluıılar

O. yapılaıı

anlaşnıaya sadakatsizlik gcisterıııe

ıniş ve lıatta lıeırtiz

aıılaşn-ıaııııı

mürekkebi kurunıadaıı Mck[<e'den liaçıp Pcygaınber (a.s.)'a iltica talebiııde bı-ıltınan [ı[-ıiı
Cen<lel'i. anlaşına geıeği ıı-ıiişril< cılaır bal,ıası Stiheyl b.Aıırr'a cııacıkta tesliııı etıniştiı.|(]0
Peygamber (a.s.) Elıl-i Kitapla da pek çtık anlaşııa.yi}ptlıış; verdiği sözlere bağlı kalmış
ve asla sadakatsizlik etmeıııiştir. Nitekim Mediııe'ye l,ıicretteıı lıeırıen soııra Mtisltinıaırlar.
Ya.lıudiler ve Müşrik Araplar ıırasıııda akcleclilen Mecliırc Sözle şnrcsi hiçbiı, şekilde
Peygamber (a.s.) taraiindaıı ilılal edilınenıiş; I-Iayber. VAdi'1-1(ur6, Fcdek, 1-eymA, Maknd,

CerbA

ve Azruh gibi

bölgelerde otutaıı Yalıudilerle yapılaır arılaşmalara

da

sadakat

gösterilmiş; keza Necran'dan Medine'ye gelerek Peygamber (a,s.)'la barış aırlaşnıast yapan
Necran Hıristiyanlarıyla alidcdilen anlaşma hiikiimleriııe de riayet edilmiştir. Heniiz
peygamberlik gelmeden önce topl,unıda "enıin" (sözüne sııclık, giivenilir) bir kimse olarak
vasıflandırılan f'eygamber (a.s,), bu ııiteliğiıii risırletteır soı,ıra da devarrr ettirnıiş ve iıısaıılığııı
huzur ve mı"ıtlultığuııa katkı sağlayacak gvreırse] bir illtcyi o günün koşullarında yeniden
landırnı ış ve insanl ı ğa arınağaıı etm i şti ı,.
c) Ahıle Vefosızlığa Karşı Miiey7-irle., l'eygaınber (a.s.), böylesine evreıısel bir ilkeye
lıiçbir şekilc,le sadakalsizlik göstermenıiş <ılsa da. airlaşıı-ıa yapılaır karşı tarafiıı çoğrı kez
anlaşma hiikümleı,ini ihlal cclişiyle ı,e ilıaırctle kıırşı karşıya kalııııştıı,, Bı-ı dtırı-ıırrcia l(tır'aıı'ııı
can

göriırsiin.
_.
''"
rii

arası

münasebetlçrde de bu ilkeyc bağhlığa özen gösternıiştir. Zira o peygambcrliğinin gereği
olarakgg hem bireysel hem de topituıısal hayatla erclemli bir yaşaırtıırıır nasıl olınasl gerekliğini
bizzat kendisi gösternıek isti,vordu. Bı.i neclenle gerek ıı-ıüşriklerle gerekse Elıl-i l(itapla olan
ilişkilerinde bu ilkeye sadakatten asla ödüı-ı r,crnıeııiiştiı:. Nitckinı l)eygamber (a.s.). lıicri VlI.
yılda Mckkeli müşriklerle t,ttıcleybiye'de biı, lıarış aıılaşması akdetnriş_ ilk bakışla arılaşınanıı,ı
lıiikiinıleri Müsliiııranlaıln aleyhinc tılduğu içiır ashabı l<eırclisine tavır alıııış. ancak bıına

rağınen,

nfFm

JIof

l'iııc de sen onları aJJbl vc ıılı}ırış eüıııe Ş'ıiplııısi: Allııh i.ı,,ilikedeulcri,;ever." vd.
Buh5ri. inıin.24: Ciuyc. l7; Müşlinı, iınlııı. lOb-x; Ebfl l)iivu(i.5rliiı. IJu; l'irnıi/i, lııılın. l4.
Muvatta, Cihaıl, l2, 26. İnıaın Malik bıı hadisi senctsiz oioıak ı,tvaycL cttnlştıI.
9E
Pe,'gamber (a-s.)'ııı şu hadislerindc clc bu ilkcyc sadakat göstc],mcrıiıı gcrckliiiği açıkça vrııgulaıını ışııı,: " Kıı,cıııet gıinıiııtlt,
her veliısız için bir saıcak (dikilecck) ve 'Bıı filanın w/iısı:lığırlır' deııilecektır. " Ebü Divuıl, CihAd, l59: "Enaneıe
riayeti olma)ıanın iıııcınL ahde veftı .ı:ıısüernev-eıiıı de clini vokıur. " z\]ıırıed b.tlanlıel. 1lİüsned. lll/l]5,15,1,2l0,25 ].

9i

on

Bk.Ahzab. ]3/2 ı.

's Buhari, Şuriıt. l5:

Ahme<l b.tlantıcl. lVIüsned, IV/32],.l30: I.{anılılullah.

37

islaın PcyPaınberi,

I/259,

тЕо-кп

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНА.ЛЫ
cmTi gereýince ahdini bozup ihanet edenlere karqrllk vermesi de mukadder olmuqtur:
"(Дпtlаsmа уарПýлп) bir kаvmiп haiпlik еtmеsiпdеп korkarsaп, sеп de апtlаqmауt hоzdчýuпu
ауru qekilde опlаiа bildir. Qйпkа Дltаh haiпleri sеvmеz. "lal
Nitekim Medirreli Yalrudiler, ba;langrgta Medine S.Ozle;rnesi'rrin kendileгine saýladrýr
hak ve yiikiimliiliikler gergevesinde qehirde barr; igerisinde уараmауа sбz vermi9 olnralartna

rаЕmеп, sonraki dcinemlerde FIz, РеуgаmЬеriп ntifuzrr htzla аfimауа, davetin etkisinirr Medine
drgша taqmaya ve insanlarrn bёliik bбliik Allah'rn dinine girmеуе baqlamasryla birlikte, kerrdi
niifuzlannln tehlikeye girmesinden teia;a kaprlmlglar ve btrndan rr-riltevellit rahatsrzlrklaпnr
hеr flrsatta ifade еdеr оlmuqlаrdtг. Artrk bir zalnan sопrа yaptrklarr anlaqmayl ihlal etmeye ve
lslam'a karEr briyf* Ьir husrrmet duymaya Ьаglаmrрlаrdrr.l02
РеуgаmЬеr (a,s.) Yahudilerin Ьu tutumlan kar;tsmda, baqlarrgrgta yaptrklarrna sadece
sabrediyor, nifak grkaranlara gбz уumuуоr ve inanglanna saygr gёsteriyordu. Ancak опlапп

islam'a ve Mtisltimanlara kar;t girigtikleri bu haince tavrrlarl neticesinde, artrk onlarla
kesinlikle dostlй kurulamayacaýrru ve qehirdeki toplumsal hayatrn selameti igin artrk onlara
kargr gtig kullanmamn Ьir zorunluluk olduýu оrtауа grkmrgtrr. Nitekim hicretirr 20. aytnda
anlaqmalr Аmr b.Avf Yahudilerinden Ebfi АfЪk че Ebil Ratt' Miisliimanlar'r hicvettiýi ve
dinleriyle alay ettigi igin Hz, Peygamber'in еmriуlе бldiirtilmtiEt0r.|0] Yine Bedir sava;rnda
Miisliimanlartn zaferini gekemeyip апlаgmауа aykrrr olduýtr halde, Mekkeli mO9гiklеrе gidip
бliilеriпе аýrtlаr yakan ve опlаrt Miisl0manlara kаr;r tahrik eden Ка'Ь Ь. EEref, qiirleriyle
islaml ve elgisini hicvettiýi igin }Iz. РеуgаmЬеr ta,afindan h.2.ytlda katledilmiqtir,.'ua Daha
sonraki dёпеmlеrdе Medine'de yaýayan Yahudi kabilelerinden Kaynuka, Nadir ve
Кurеуzаlrlаr da Ьепzеr пеdепlоrlе Medine'd,en sЁriilmliqlerdir. Каупшkаlrlаr, kendi
gargrlannda alrq-verig уарап MOslйman bir kаdша sarkrntrlrk ve ёrtiisi,iyle aiay ettikleri igin
Medine'den kovLrlmuglardrr,'05 Nadi.liler de, Hz. РеуgаmЬеr'lе aralarrndaki anlaqmaya ilranet
ederek kendilerinden istenilen diyeti vermedikleri ve опuп risaletine son чеrmеk amactyla
kendisine suikast diИenledikleri igin siirOlmtiglerdir.106 Кurеуzаlrlаr ise, Miisltimanlarla
mevcut arrla;mayr giýneyerek Hendek sava;r gibi Miisliirnanlarrn бliim-kalrm miicadelesi
verdikleri Ьir anda, diýmanla iqbirliýi yaprp islam'r ve Мýsliimалlаrr yok etme girigiminde
bulunduklaп igin imha edilmiglerdir.

l

07

d) AdiI Savaq ilkesi veya Капslz Savag Politikasl., Hz. РеуgаmЬеr'iп medeniyet tarihine
еп biiytik katkrlanndan biri de adi! savas kurallmrnr insanlrýa kazandrmtg olmasrdrr. zfdt7
savap, Ьir topluluýa karqr temeli zulme dayalr оlаrаk sava; ba;latlp da Ьuпu siirdi,iren topluma
karqr agtlarr savaýtlr. Bu savaqta insan? kurаllаrа riayet edilmesi, sivil halktn сап ve mal
giivenliýine saygr gбsterilmesi. esirlere че rehinelere iyi davratrtlmasl ve siiгekli Ьап9r
korumaya yбnelik olmast temel lredeftirjt08 Restlliillah'rn (a.s.) savaq politikastntn temeli.
diiqmanr zaytflatmak, kогkutrпаk veya saldtrldan vazgegirnrekti. Bu ainagla. askeri hагеkаtrпr
biiyiik bir gizlilik, siirat ve siirpriz ataklarla gегqеklеqtirmеkl bairq апlа9mаlаrl уараrаlt
diiqmanrn yapabileceýi ittifakr engellemek ve maddi tecaviiz ttnstшlarlnl diigrnanrn elinden

almak gibi ёrremli tr
dtiqmanrn savaqma яГтl r
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лhmеd ь.напьсl. \ +__< }et
Аhmеd, (irвапlсгl, ,с€,-;.Е, 1
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- Ц*ь
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Enfa|,8/58.

'о|
lИ
Bk. Bakara,2/90,109,120l Dегчеzе, Siietй'r-Resfil, IIll89;l-Iasan ibrahirrr Haszrn, islam Tarihi, l/l78.
l0J
vakrdi, Kitlbu'bMeýflzi, веуrut. l984. Ul74-5: ibn Sa'd. Tabakat, IU28.
Buharl, cihad, l55 (Iч/2з); Miislim, CihAd. l l9 (lI/ l425); lьп Sa,d, TabaНt, Iуз 1-4.
'*
tos
vakrdl, MeEazi l/I76-7; ibn HiEаm. es_Sire. llU5l; Hamidullah. islam Peygamheri,1162l.
lб Ebfi Drvud, Наriс,
23 (IIV405_7); Vikrdi, Meýizi I/363-70; iьп Sa'd, Tabakat, lI/58.
'07 vaktdi. Meýizi, trl454-6: ibn Hiýam, eý-Sire, llt/23l_з; ibn Sa,cl. Tabakat.. II/65-6.
18
Hattab, er-Rasiilii'Kiiid, s.332; Ahmed M.Basbfis, el_Akidetii't_Krtбliyye fi'|-islim, s.87-8.
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yönelik değil de, karşı tarafi psikolojik olarak yıpratınayı hedef alan bir savaşl tercih
l'' Bu aınac, gerçekleştiımek için gerektigincle, henr merhamet[i ve lıcıın ile sert
ediyordu.
I l

clavranmasını bilnriştir.

a

Bununla birlikte Hendeık savaşi esılasında, dalra öııce yapnıış oldukları anlaşnıaya ilıaıret
ederek mulıalif giiçlerle birliktc: haı,ckct eden K.tırcyzalılar. lıı,ı ihanetleri sebcbiyle çok sert [ıir
şekilde cezalandırılmlş ve savaşta ergenlik yaşıi,ia gel'miş olaırlar katiedilırıiş. çocuklar ve
kadınlar ise esir alınınıştır. llj Keıııli istcklcri iizerit-ıe hal<enı tayiıı ecjilen Sa'cl [,ı. IVliıaz
tarafındaır verilen bıı karar, ilk bakışta cok zıcınıasız gibi görrinse dc olayııı gidişatı vc yapılan
ihanetin boyutları dild<atte iııcelendiginde, yerincle bir karar oldıığtı anlaşılmaktaclır:
1. Ilz. Peygamber daha öııcc Krıreyz:rlı]ırrla iki kez aırlaşıııa yapnlş ve heı, ikisiıre de
ihanetle karşılık veımişlercli. Oıılarla bir kez dal-ıa anlaşnıa yapılıı,ıasııra imkaı,ı yoktrı. Zira son

kez yaptıkları ihanet karşısında. lvlilsltimanlar çok ırazik ve zorlı_ı bir durlımla karşı kaışıya
kalmışlardı. l]tı zorlrı dı.ırrım Krır'aı-ı'da şöyle tıısvir edilnıek.cc],iı,: "LIııııi onl(lr ij,rtı,iüx|jzden ve
alt taraJİnızdan gelmişlerı.li de, gözler kayırıı,ş,, y[irekler hu.nçerelere tla.ytınııııştı. Allcıh
hakkında tı|iı,lii zqnlcıı,dcı l-ıttltmu.vordımuz. İ,ş-te t»,aclcı mtıminlcr ılenenıni.ş, şitldeıli hir scıı,sııı!ı
ış l,ıı r dı. "

|

1

6

2. Kaleleri Mediııe içerisindc yer ald,ğündaıı. bı"ı İhaıret sonrastnda onlarıı-ı otada
O aşaıııada on]arlıl

kalmaları her zaman için tehlikenin ınevcut olduğıı anlamıııa gelİrdİ.

:::1ı'l
,

H L{I I

ralııııet peygcımberiyiın (vc lıan lıtırı.ş elçisil,ira)"' |2 şeklindel,i sözltri. oııtün sav€ışt.ıki gayesi
vc taktik aırlayışını açıklar ıııalıiyette öz]ii lıir itiıdçclir. Bı-ına göı:e oııLın savaşt,ı l<t,ıllachğı esas
gaye. diişııraırı itaat altına alıııak ve oı-ıı"ın k()tti eınelleriıre lirsat vcııncıııektir; aksi ]ıalc]e
amaçı, asla onlarıır kökünii kazıyıp yok etınek dcğildir. Peygaırrber (a.s.), kaıı a[<ıtıııa Amacına

:. ..l:na

.:

fl öA Ky J L,IE,I,,I

almak gibi öneııli kansız savaş taktiklerine başvurcirığu görülınektedir.'o" Böyleüikl"
düşmanın savaşma gücü ve direııci kınlınış ve claha az cankaybı sağlaıınrış oltıyordu.
I{z. Peygamber Ehl-i Kitapla girdiği mücactelelerde de benzer savaş taktiklerini
tıygıılamıştır. Nitekim Reııi n\adir ktışatnıası sıı,asıncla onları tehdit edip savzrştaıı
vazgeçirebilnrc[< aırracıy,la. onların cok kı1,,nıct vcrcliği .hıırnra ağaçlarını kestirn-ıiş ve btını-ıı-ı
üzcriııe savaşıııaksızın teslinı olnıalarıııı sağlaııııştı.l'0 Kı,ır'an'rla btıııa şöylc teııras ecliliı,:
" Ki,lcıp suhiplcrinden iıık.cır aılenlcri, ilk siirgijııcltı yıı,tlarıııı,lan ()
çıktırdı. Si: ıınltırın
()n.ltır
.\,(üı,ırü,ıOrnıştıılı:.
krllelrıriııiıı
Allcıh'lun
koı,ılytıı::cığı.nı
dcı
kenı,lilerini
ç:ıktıca.klarını
sanmışlcırdı. Allah onlartı ılnınıııı]ıkltırı .1ıcrdan gelcli ve u-tiı,eklerine korkıl ,ıalılı...Hıırma
ağcıçlcırından herlıaııgi bir.şaı;i ke.ınıeniz.v-uhı,ı/ kök/ari li:eriıırle bırukniunız hep,4lluh'ın
izniyle ı,e (O'ıııııı) 1ıtılcirın (,ıkunltırı cezcılcıııılırnıcı.yı içintli. "ılı İştc LIz. Peyganıbcr'in. "Ben

ile s ars ılııı

.

I,I

l0n

'"

I

'

2

8u konuc]a ayrıntılı tıilgi içın Lık. (itlııtıı, Resülullah'ın lihli tiitıp'ia Münascbctleri, s.300_302.
Buhiri. Mcğıizi. l4 (V/:]); Ltüslim. Cihed,29-3l (ll/l3(ı5-6)ı bkz, lIaşı. 59/2-5,
I

laşr. 5.),2-j

Ahmed b.l lınbcl, V/405.

1,1a(liSrelii

"4-^jı

*_r_ı

,rııJı, ŞtJl3

"4^U| *ş Uİ9' itiılcsiıiin

:^-i [l3 ı^. üi" iıhtlcsi.

" lJeıı ].lu]ıtıınnıtcl, ben

p,c\,tiği 'biı di,ğcı vaı,viıı]t (Ahmed b. 1.1ınbel, lV1.]95) ılikkırc
stıı,tış elçi.sivııı" şcklinclr, ıınIaşılın;ıkıatlır ki btı, cn azıııılan zahircn
Peyganrber (a.s,)'ın misytınuııa ııl,kııı [ıir tanınılamatlır. Zira lıu irnl;rvış_ |lz. l)cyeanıbcr'iıT nitcliklcrindcıt bahscıieıı kiıni
Kur'an iıyetlcri (L.nbiyi.2ilI07;'lcvbc.9/l28) ile ()'nıın ]aıct etlici olaral tlcğil. tahınet vt-- hidaycl lchberi olarak
gönderildiğiııdcn lrahseden kiıııi lıııtlis]erc tcıs diiştnc](tediI. l(onuyla ilgili biı araşlıınıa için bk, I}(inyıırıiıı L]ıu]. "(),
,,, Rtıhıncı PL'lJ,_qLıü]üb_L,fiülit ,\'Lı\,rŞ Pcl:!:Lıill)eü,i l)eğil" Fccrc Doğrtı oılrgisi, Klrsını-Aralık. 2002. Anl,ara. s,5().
"'Abdullılı Rı,şirl. lstanı'dı Ordu vt Koınutaıı. (trc. [].Cliveııç-Ş.l ııırc;. s,J8_i.
ila
Ilaııidı-ıllah. }lz. Peygamtıcr'in Savaşl:rrı. s,]5E: .ı\i)-iılııı l{ırhınan. Siret Ansil<lopedisi. li621_
I-ıişam. es-Sİre. lIl/23l-.]: Ibn Sı'ıl. |'abıkat, Il/o5-6: cs-Scrahsi. Şerhu Sivcı:i'l_Kebir. Kahirt. l97I. ltl59{}_
"'ibn
1o
Ahzab. J]/ l 0- l l
'

sonradaıı ekIcndiği anlaşılan

aIlnarak "1ıero ralınet peygıııtıeüi],iü)ı

v( bt,ri

39

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ

тЕо_IIоп

oradan siirtilmesi de, рrоЬlеmiп gбztinrii igin уеtегli olamazdr; zira daha Once aynr dururnda

Medine'den siiriilen Nadirliler, Kureyg'le biгlikte olup daha gtiglti
ge9mi;lerdi.

Ьir geНlde

saldlrtya

3. Biitiin ЬцпIаrа rаýmеп опlаr hakkrnda veriiecek hiiktim, Miisliimanlarrn lideri Hz.
Мuhаmmеd (a.s.) tarafindan deýil de, kendi istekleгi doýruitusulrda, daha ёпсе kendileriyle
anlagmalt оlап hakerrr Sa'd b.Mtlaz'rn kаrаrrуlа Ьеliгlеrтmi;tiг. Dolayrsryla btr, hег iki tаrаflп
da onayrnr almlq Ьir hakem taraflndan чеrilеп adil Ьir kаrаг niteliýini taEtyordu.
4. Аугrса Sa'd Ь. Muaz'tn verdiýi bu hiikiim, Течгаt'tп konuyla ilgili hiikrrrtine de
uygundu ve bu nederrle hig Ьiг Yahudi burra mtrha[eth etmemigti. Оrаdа bu hiiki,irrr 90yle
gegmektedir: "Bir sehre kar,yt сепk еtmеk igiп опа yakl.asltýlп zаmап, сlпQаr)t Ьаrща
qaýtracakstп...Ve eýer sепiпlе muiаlаhа etmeyip сепk etmek isterlerse, о zаmап oп(lar)l
muhasara edeceksiп; vе Дllаh'm Rab оп(lаr)t sепiп еliпе' verdiýi zаmап, оп(lаr)t,п her
erkeýiпi ktlцtап ge1ireceksiп; апсаk kайпlаrt, co(uklLlri, hayvaпlart ve sehirde оlап her se,yi,
||1
Ьiitйп malmt kепdiп iqiп qapul edeceksin (gапimеt аlаrukstп)..."
Кurеуzаlrlаr hakkrnda чеrilеп Ьu kаrаr, Batrlr bazr mtiste;rikler tаrаftпdап da, halh
bulunmug ve yerinde Ьir kаrаr оlаrаk уоrumlашпr;trr.ll8 Wensinck Ьu konuda 9буlе dеr:
"РеуgаmЬеr daha Once Beni Nadir Yйцdilеriпе af ve hoqgбrii ile dачгапmrg, fakat onlar Ьuпа
rniithi; Hendek kuqatпrasrnt organize ederek karErlrk vermiqlerdi. Ауш af vc hoqgбrtiyi.i qimdi
Beni Kureyza'ya g0stermek, doýrusrr btiyiik tehlikeleri gёze almak demek olacaktt."||9,
Hamidullahln da belirltiýi gibi, Кurеуzа kabilesi, sava;makstzrn kayltsrz ;artstz teslinr olma
teklifini kabul etmi; olsaydl, belki Peygamber (a.s)'rn onlarl sadece Medine'den uzakla;tlrma
сеz€Бlпа garpttrmasl miimkiin olabiliгdi. l20
Gбriilriyor ki, Hz. РеуgаmЬеr, gerek sava; Oncesi ve gerekse sачаý sопr.Бl tlltum че
davrantqlartnda siirekli insanlrk оIlцr че haysiyetirre yakrglr tачtrlаг almrq ve adil sava;;
kurаllагrпа riayetten ёdiin чеrmеmigtir. Ktrreyzalrlarrn in-rlrasr gibi сеzаlаг, hег пе kadar Ьцпа
aykrrr gibi gбriiпsе de, Ьuпlагtп keyfi deýil. insanlrk опuгuпu kоrumауа ycirrelik haklr ve
yerinde bir mtieyyide olduýtr untrtulmamalrdrr. Zirа savaE, hеr пе kadar istetlmeyen Ьir durum
olsa da, toplumsal Ьагrq ve ltuzuruп korunmasl igin bazen savaýln da kaqlnrlmaz Ьir durrrm
olduýu aлlagrlmaktadrr. Hz. РеуgаmЬсr - gok az da olýa - bu tiir kагаrlаrr, muhalif taaflrr
olumsuz fiilleгinde lsran ve uzlaqmaz tutumlart kar;rsrnda almrqtrr.
Sonug
insantrk Иrihi kadar eski че kбklti Ьir dinin son tebtiýcisi olan Hz. Мuhаmшеd (a.s.),
kutsal elgilik gcirevi gereýi daha бпсе gбпdеrilеп vahiyleri onaylamak, uýrаmr; olduklarl
tйrif vе Ьоzчlmаlаrdап arrndtrmak ve Аllй'ш bu yegane Din'ini olgunlaEtrrmak tizere
gёnderilmi;tir. РеуgаmЬеr (a.s.). ibrahimi dinler geleneýi igerisinde yer alarr ve kendilerini

Hz. Mfisa че Hz. is6'nrn mtintesipleri olarak gёrеп Ehl-i Kitaptan bazt kimselerle aynt

coýrafyada birlikte yaýamlý, onlartrr k0ltiirleri, gelenekleri ve inanglarryla yi,iz ytize gelmiq; bu
buluqma som'astnda da bazerr опlагtп tачtrlаппt tasvip etmig, bazen ele;tirmig, bazen оп'lаrlа
miicadele etrnig ve bazen de istemediýi halde sava;mak zorurrda kalrnr;ttr. Bu tavrrlar, geli;erl

ОlаУlапп vе yaýanan geli;melerin akabinde doýal Ьir stiregte огtауа glkmlqtlr. ýi]phesiz
РеуgаmЬег (a,s.)'rn bu stircqte izlemiq olduýu yol, Kur'an'rn Ье9еri ve toplunrsal iliqkilerde

Ongёrdiiýii haНtr. аdзIсri
evretrsel Ьir yoldur. Рqзе
de durumа ve kопш::,з gfr
esas almtgtrr.

РеуgаmЬеr las.,-в !
Diýer inang gTupiaпfr
mйаtарlапш islam-a Jlrr
gibi yiiz yiiae _ебru;зрЬ
yazmlý olduýu rпеkтцiт

yedne gеtirirkел :п::;riаfl
dаvеt ettпek" suгеti} !е еЕ

t
Hz. Реl,gатгhс: lsln
oldtrýu "haklara s;*: - i
korutrmasrna titizi:i gýs

EI
а:iтrэ
ashabrna da Ьu rёьь ь
sergilediýi Ичtr Ьlшtв cl
чurgu уарmlý r,e gle,.tt

toplumsal igeгiНi

sayesinde temel biT

dayalr оlагаli kбk

anlaqmada a;rlmaz

Tesniye, 20/t0-14: Ayrlca Ьепzег hiikйtпlег iqilr bkz. Sауrlаг, З l/7-10.
ЕЬu'l-Наsеп en-Nedvi. Rnhmet Peygamberi, (1гс.А, бzal,clllrl. s 2J0-,I (R,V.(', Bodley. The lVlesscnger:t'he [.ife of
..л Моhаmmпd, s. 20З'dеп naklen).
i19
Hamidullah. islяm Peygamberi, I/6З2_3 (Der lslaml ll/289'dan паklеп).
''" Hamidullah, а.е., l/633,
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öngördüğti hakkı, adaleti, insaırlık olıul,utlu, alılakiliği ve erdem]iliği esas alaıı }iice ı,e
evrellsel bir yoldur. Peygambeı,(a.s.) bu yolda ytirürken. bir, genel ve değişnıeyeıı ilkeler, bir
de duruma ve konlıma göre değişkeıı olan ilkeler olnıak üzere iki l'arklı prensipleı bütilnünti
esas alınıştır.
Peygaınber (a.s.)'ııı teıııel aldığı en gene] vc cı1 kapsainlt ilke. ",/,y/rım'(ı .lcıveı " ilkesidir.
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Diğer inaırç gfuplarlyla oiduğu gibi Ehl-i Kitapla girdiği ilişkilerde de lıer firsatta
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muhataplafıılı İslam'a davct etmiş, ya Necraı,ı llıristiyanları ve Medirıe Yahudilerirıcle olduğu
gibi yüz yilze göfüşmelerle btınrı gelçekleştiı,nıiş, ya da diplonıatil< ilişkiler bağlaınında
yazmtş olduğu mektlıplar vasıtastyla bu itkcl,i lıayata geçirnıiştir. l{z. Peygaıııber bıı görevi
yerine getİrirken ıııulıataplarıııı asla zorianıaııltş. onlafa "ncı!;ihlt edip hikmeı ve gıtzel oğı:ltle
davet eimek" suretiyle en gtizel ve en insani yola başvurıııaya ö,zcıt gilstermişlir.
I{z. Peyganıber İslaın'ı tebliğe başladığı a"ndan itibareıı. inszının dcığtıştan kazannıış
olduğu "haklcırcı stıygt" ilkcsiııe ı"iilyet etmiş vc lıerlrangi hir ayrını gözetnıeksizin onlarıt1
korırnmasıııa titizlik gösterıniştir. tsu haklardaıı "eşitlik ve cuıı gijvenllği " ilkesiıre lrer fırsatta
vurgu yapmış ve gerek Hhl-i Kitapla girdiği ferdi ilişkileı,inde, gerekse onlarla yapmış olduğu
toplrımsal içeıikli anlaşmalar zemininde biı ilkeııin u},,gulanıılasıtıa bizatihi öırctiliik etn-ıiş ve
ashabna da bu yönde tavsil,eleı,de btılunmııştı_u,. Medine Sözleşnıesi ve Veda Flutbesincle
sergilediği tavır bı-urı.ın en açık gristergesidir. ''Inanç özgüı,lı.iğii hakkı" da oırı,ııı öııciiliiğii
sayesinde temel bir lrak olarak saygınhk kazanıııştır. Bu ilkeye sadakat, Kur'aıı'ııı emirleriııe

dayalı olarak kök salmış, tilrl-i Kitapla gerçekleştirilen her bııluşmada ve yapılan her
anlaşmada aşılınaz bir prensip olarak varlığlııi korumuştur. Btı sayede onlaı,a. İslaın
topraklarıııda inanç ve ibadetleriniıı gercğini yeriııe getirebilecekleri taıı bir serbestiyet oıtaını
sağlanınışlır.

Ehl-i Kitapla barış ve süküııet orlamlnın gelişnrediği dı.ırumlarda da, ilketi bir durtış ve
varolrış tavrı sergilenmiştir. [{z. Peygamber, Jilrl-i Kitapla ilişkilerinde ıllücadeleılin
kaçırulmaz olduğu anlarda. "en giizel btr şekilde nıticcıdele etmiş" ve "nıiicarleleıle ahleıkilik
ve erdem.lilik" ilkesine riayeti esas l<abul etıııiştir. Bu genel ilkedcn hareketle beşeri ve
milletlerarası nünasebetleriııde "udiilet" prensibiniıı saygınlığını korrııııtış ve bu prensibe
bağlıl*tan asla ödiin vernıeırıiştir. Keza topltııı-ılal .tfasl ilişkilerde ilın-ıal edilıııeıııesi gereken
bir diğer temel prensibin de "eıhcle i,ela " ilkesi tıldı_ığuna vrıı,gtı yaparak, Elıl-i Kitapla yaptığı
antlaşmalara riayeti, ifası gerekli insaıri ve dini bir görev saymıştır. Hz. Peygaırıber verdiği
ahde keııdisi sadakat göstercliği lıalde, karşı tarafiı-ı a"lıde vetasızlığı drırrımruıcia da kayıtsız
kalmamış, topluıırsal hayatın selatıeti içiır il-ıırıret içerisiırde olaıılara gerekli yaptürııTıları
anında uygulamlşhr. Özellikle Medine'deki Yahudi topluıriunıııı çoğıı kez sözlerinde
drumayıp antlaşmalara il-ıanet etnıeleri, ya süı,ülmeleri, ya da idam edilmeleriyle

sonuçlaıımıştır.

Hz. Peyganber, Ehl-i Kitapla ıniicadeleniır yoğun oiarak

yaşaııdığı

oılamlarda, İırsaı-ıi değerlcrin örseleıımesine asla miisaade etmeı-ıliş, savaşln kaçıırılmaz
olduğu durırmlarda blle, "ddil savaş" kurallarıııa riayet ederek sivil halkır caı] ve mal
güvenliğine saygı gösterilırıesini, esirlere ve rehinclere iyi davranılmasını tavsiye etmiştir.
O'ırun izlediği kaıısız savaş politikasrnın tenreliııi, diişııranı zayıflatma, korkı.ıtnıa veya
saldırıdan vazgeçirnre esası oluştltruyordu. Gereknıcdiğ.i halde savaşmak ı,e savaşta insaırları
imha etmek asIa arzulaflan bir lıedcf değilcli.
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