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İSLAM'IN ZUHURUNDA BATI ARABİSTAN'IN EKONOMİK 
TARİHİNİN BİR KA YNAGI OLMASI BAKIMINDAN 

ES·SİRETU'N·NEBEVİYYE <*> 

Marsden JONES Tercüme eden : Ahmet GÜNERi 

Bu makalede «Sire <<es-Siretu'n-Ne!beviyye>> ile tıadece Musa h. Ukbe, 
İibn İshak ve el!-;vakıdi'yi içine altan temel sire kaynaklarını değil, aym. zai
manıda es-8uheyli,, Ebu Zerr ve ez~Zurlkani'n:ın şeırhlerini de kaıS.tettiğiıni 

belirtmek isıterim. Usul aynı zamanlda, İibn Sa'd'dan el-Bielazuri'ye, lbn 
Seyyidi'n-Nas, lbn Kesir ve el-Kastallanıi'den el:-Halehiye kadar daha son
raiki sire ikaynaikla:rını da ihtiva eıtme(ktedir. 

Sire külliyatı ile meşgul olanlara hemen a§i:kar olduğu üzere, bu 
kıiilliyatın malzemesi ekonom:k veya sosyal duruma ve _doğal olarak asıl 
ilgi alanı olan Hz. Peygamber'in briyograıfi:sine ait bir yığın maluma:t ihti
va eder. Bu nevi malzeımeni,n anLam ve malhiyetini tammfamaik için önem
li ölçüde bir seçime tabi tutmak suretiyle, mal\zemenin bir veehesini ya
ni, hicretten evvel ve onu izleyen dönemde Me:kıke kıerıvan tiıeareti:ıw yapı
lan atıflaırı burada e1e alınalk U:stiyorum. 

Ebu Tali:b ve Haıtice'nin rtadr fkıimseler ısıfatıyla yaptıklan faıaliyeıt-

. ler ve Hz- Peygamber'in ticaret amacıyla yaptığı yolculuk~ar g]Jİ İbn 1s
hak'ın Siııe'sinin Hk kısmında dağmik ibir şelkilde yer alan ker:van v-e ker
va:n ticareti ile ilıgilliı rivıaye;~leır. herıkes tarafından bilinmektecHr. (1) Bu
nunla beıraiber bu rivay,etlerin en önemliSli :ve izahında en fazla ihtilaf 
edileni es-Siretu'n~N ehevi;yye'de yer alan :ve Kureyş'in ilaf'ından söz 

(*) Bu yazı «Diırasatu Tarihi'l-Cezireti'1 ~\.raıbdıyye» seı'ısının birinci.. -kitabı 

olan «iMesadim Tarihi'lJCezireti'l..ıArabiyye»illÜl birinci krsmmın 15.23 say-

faları arasında yer alan Marsden Jones:in «AL-SİRA AL-!N.ABAWIYYA 
AS A SOURCE FOR HE ECONOiMİC HISTORY OF WESTERN ARABIA 
AT THE TIIME OF 'ill!E RISE OF ISLıAM» adlı İn:gilizıce makalesinin ter~ 
cümesidir. -

(1) İbn Hişam, es-Siretu'n-iNebeviyye ('K:ahire, 1936), I, 191499. 
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eden ri:vay;ettir. Bu rivayet İbn İshak'ın <'Habe§liler'in Mekke'ye sald1rısı>> 
hakkmda kaydelttiği :T1rvayetin bir parçasını te§lkil etmektedir. (2 ) İbn İs
hak'ın, Suretu'l-)Fil:'L Süretu Kurayş i1e birlikte zikretmesi d!,kkat çek
mektedir ; höyve yaparıken onun bu iki sureyi teik bir bütün olarak dü- · 
şüıımede Uhsy b. Ka'b ve el-Kiisai'yi takip ettiği farzedilmeiktedir. (3 ) Bu 
rivayet şu şeki1c:l!e taJ~dim eıdilmektedir : 

«Allah, Muhammed'i (peygamber olarak) gönderdiği zaman,1 

HabeşHler'i hertaraf e1ımesini Kureyş'e ibahşeıttiği nimetlerin. 
den saydı; bu onların yaşamıaları ve varlıklarını ısürdürmeleri 
içindi. Al1ah onla,ra şöyle derdi : «Rabhinin fil sahiplerine ne 
yaptığını görmedin mi? Onların hilesini boşa çıkarınadı ını"! 

· Onların üzerine· ba1çıktan taşlar atan sürü sürü kuş gönder'di. 
Ve onları yen;ı~miş ek!in gibi yaptı» (4) Allah onlara şöylededi : 
«Kureıyş'in ilaf'ı, onlar1n yaz ve kış seferlerinin ilaf'ı için Onlar, 
kendilerini aıçken doyuran ve korkuya karşı emin kılan şu 

Beyt'in Raibbine ibadet etsinler.» (5 ) Bu, onların mevcut dururn
larının her hangi bir şeki1de değişmeme'si için, Allah'ın ikendile~ 
rine d!!lediği iyilik sebeibiyle idi.» 

Son oüm1e İbn İshak'n. Kur'an metni üzerindeıki i!zabJJdır. İbn Hiş,am 
buna ilaf kelimeısi iiçin mU'hteLilf karş1l1klar ikay:dettiği kendi uzun yoıru

munu iJave ,eder. İbn Hiışam yorumuna, <<İlaf, onların ticaret maıksadıyla 
Suriye'ye gitmeleri anlamına geHr.» ifadesi ile başlar. (6 ) Onun kelimeyi 
Suriye · ticarıeti ile yıorumlay]p güney veya Yemen ticarertıinden haihs:eıtme
me:s,i dikkat çelkiddir. O bu hususta bütün si:r>e kaynaklarmda müşterek 
olan bir boşluğu temsil etmektedir 'k'i buna daiha ~sonra rşaret edeceğim. 

Bununla beraiber İbn Hişam bin kışın diğeri yazın yapılan iki seyahatin 
mevcudiyetini kaydeder. O, daha sonra <Li ilafi Kurayşirr» ifadeıs:inin 

muhtelif izahlarını müzaıkere etmeğe devaım eder.» E~vela bu ifade <~birı

şeye alışkın olmak» <<birşeye devam etmek~> anlamına gelit. Onun 
kök anlamı ola:rak verdiği, ilkinci karşıhk, <<bin :deve, sığır ve benzerierine 
sahip oLmak» veya <~bin den az olan bir gurup in'S'anın veya şeyin bin ra
kamına ulaşmarsc.» şeklindedir. Bunlaı~dan ilkini onun gevçek yorumu di-

(2) İbn Hiştlcrh, I, 56. 
(3) ezı.Zamahşeri, eldi<:eşşaf, (Kahire, 1946), IV, 801 
( 4) Sılretu'l-IFil (105), 1-5. 
(5) Sılretu Kura~n;: (106), 1-4. 
(6) İbn H.işam, I, 57 ve nıüteaki:p sayfalar. 
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uerlerini de alimane yapı:mış alıştmmalaır olarak farzedebiliriz. Bu tak
dirde «Li ilafi Kurayşin ilafihim rıhlete'§h§iUU ve's-sayfi~>, «:onların yaz 
ve kış seyalıatlarına alışkın olmaları veya bunlara devam ettikleri» anla
mını ifade eder. 

es;-f3uheyli kendi Sire şerhinde, (7 ) lbn Hişam'ın yorumunu kabul 
edıilebilir bulmaz ve <<:Seyahatın, hiıçlbü kimsenin alışkın . o1amayacagı 
bir zorluik şekli olmaısından dolayı daha ayd:mlahcı ibir izahın bulunduğu
nuc.> düşüııür. oı, ilM'ın <'Kur'eyş ile yabancı hülkümdarlar (mulüku'l-A
cem) aırasında anlaşmalar veya muahede~er yapmak» · anlamına ge1diğini 
el-Herevi'den nakletme yolunu tutar : 

</Haşim Su:r:,ye hükümdarı He, Muttaliib Ki:sra ile, diğerleri Mı
sır ve Haibeşistan hülkümdarları ··ile ilaf yaptılar. Bu diğer ikı 
kişi Abd Şems ve Nevfel :d'·>> 

es~Suil:ıeyli, ibn İshak'ın «li ilaH Kureysin»i Kureyş sureısinde müte
a:kiben yer alan «felya'budü» ile değil:, bir önceki FH suresinin sonu ile 
tlgili gördüğüne dikkat çeliier. (8 ) 

Lbn Sa'd'm ilaf haılfkında!ki izahı da, dolaylı da orsa, ticaretle yakm
dan ilgilidir. O, «ilaf Kurayş>>i <'de'bu Kurayş» olarak belirtir ki bu <<Onla
rın (ticaretrte) çaba. ve gayret göstermsTeri>> demektir. (0 ) Tefsıir literatü
nü takip etti,ğimizde bu ifa!denin izahının daha karma:şık bir hal aldıığım 
görüz et-rraiberi, <<li ilafi» ve «ilafihim» hakkındaki varyantıarı kaydettik
tikten ~~onra bir takım an]aml:ar verme,ğe devam eder. (10 ) Bunların ilki 
İbn Hişaım'ın izahma benzemektedir : <,,1\:urey-şlile,r yaz ve kıış seyahatla
rına alış;kmıchlar ve hu durum onlar iıçin bir sık1nıtı ve tehlike teşkil etmi
yordU>>. Faraız,iye şudur; eBu onlara Allah'ın bir nimetidir ; fa!kat onla
rın bu faallıyeti Allah'a ibadete zıa:rar verecek derecede olmamalıdır. lkin
ci olaraıl;;: iliH, <,ü:fe>> yani, ib:ırlik ve bütıün1ü:k fikrini ~ta:şımak anlamına ge
lir ki <"Allah onların toplumunun dağı~masma rıza göıstermedi» demektir. 
Yani All~h, on~arın yaz ve kış seyahatlarma bu kadar fazla bağlanınala
rmı ho§ karş:}amama:kta ve onlaırclan Mei!~ke'de kalarak kendisine ibadet 
etmelerini isıteme:kted;,r. Çiünikıü Al~ah onları d!oyundu ve kendilerine em-

(7) es r>uheyli, er-iR.cı.ıvdu,'l-rJnuf, (Kaihire, 1967), I, 281. 
(8) es-ıSutheyli, I, 285. 
(9) İbn Sa' d, et .. :J'abaıkfıtu'l-fKubra, (Beyrut, 1960), I, 75. 

(10). et-ITaberi, Muhtasar min Te~fsiri'l~İmam et-fl'aberi, (Ka!hire, 1971), IV, 544 
ve müteaki~ sayfalar. 
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niyet verdi. Onlar yaz ve ~ş s:eyahatlarına ehemmiyet verdikleri kadar şu 
beytin Rabib:ine tbadete ehemmi~et vermelilero->, 

ez-,flamahşeri, ilM kelimesini (ticaret amacına yönelik olarak) emni
yet ve himaye anlamında tefsir etme~tedk : <<Allalh'm haram'ınm halkı 
ve heytinin muhafızl'arı olmaları sebebiyle, onlar (Kureyş) geçimlerini 
tem:in etmek ve '€Jffilliyet iıçinrde ticaret yapmak ~çin yazın Suriye'ye kışm 
Yemen'e gttsinler diye.>> (11 ) el-!Alüs.i ise, <<JU'alif, muaihedeler yapınalk ve 
sulh akdetmek anlamına, gelir>> şeklindeki eıs-Suheyli'ni:n,, el-Herevl'ye 
dayanan yorumunu benimser. (D) Fakat o, bunun çoğunluğunun görüşü 
olmadığını kabul eder. 

Klasiık lugatlar, ilaf kelimesinin anlamında Haıve incelikler ihtiva 
etmel\Jte ve bazı yeni anlamlar ilarve etmektedir. el-Ceıvheri, bu kelimeyi 
<<1Jaz ve ıkrş .seyalıatlarırn. ıhirleşth~mek olarak kaydeder : <<Allalı'ın Habeş- . 
mer'i ibozguna uğratmaıktald amacı..\ onların bu ·seyahatlara peşpeşe ka
tılmalarını, birini bitiDdiideri zaman diğerine başlamalarını sağlamak

tn>>· (13 ) İbn Manzür da süretkli yaipılan seyahatlar fikriqe sahiptir. (14 ) 

<~AJbd MenM'ın oğulları, Haşim, Abd Şems ve Nevf.el Kureyş'•3 

buğda~ ve mısır bulmaları hususunda himaıye verirleridi (yu'a
lifüne'h~ivar) ve onlara «him<l.\Ye y.erenler>> ( el-mucirün) adı 

verilmişti·» 

ez·iZebidiıı !:~k aıı;ık bir şekilde ilaf'ın himaye anlaşınaları anlamına 

g.eldiğini ifade eder ve teriımi. «ticaret için ,seıyahata çıkıldığında, onların 
yaptıklan anlaşmalar>> olrarak tarif eder. (15 ) 

Tarihçi için bu son yorum hem makul hem de mevcut şartlara uy
gundur; ayrıca bunu destekleyen bazı y:ardııncı deliller bulunmaktadır. 

tım İsha.k~a göre, Haşim, KmeyşUler'in bu iiki yöne yaıptıtkla:rı seyahaıtlan 
Uk dü~en1eyen kimsedir. (16 ) İbn Sa'd onu «Kureyş'in ilaf'ınn sahibi (sahi
bu ilafi Kurayş) olarak nitele:ndi1rir : 

«0, Kureyşliler'in bu iki yöne ya.pbkları seyahatları ilk düzenle-

-----------------· 
(ll) . ez-1Zama:hşeri, IV, 801. 
(12) el~Alusi, Rılhu'l-Ma'ani, (iKahire, Tarihsıiz), XXX, 238. 
(13) el-Cecvheri, e.s-Bihah, (Kahire, 1965), s. 1332. 
(14) İbn Maa12ur, Lisanü'l-C'\rab, (Kahire, 1882), X, 352. 
(15) ez-IZ eb idi, Tacu'H'ı.rıls, (Ka<hire, Tarihsiz), VI, 44. 
(16) İbn Hi:-ilm, I, 143. 
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yen kimsıediT. O bu seyahatlardan birinde kı§ın Ye:men'e ve 
Habeşi:stan'a, Necaşi'ye gitti. Nec&şi ona iyi davrandı ve kendi
sine sevgi güsberd'\. O bunıdan sonra Suriye'ye, Gazze'ye ve An
~ara'ya seyahat etti ve Kayser'in huzuruna çıktı. Kayser de ona 
iyi daıvrandı V•e kendisine sevgi. gösterdi». (1 7) 

ibnu'l-Araıbi, Haşim ile bıirhkte Abd ŞemS;, Muttalib ve Nevfel'i <<Ku
reyş'in ilaf'ının sahipleri>> (aıshaJbu'l-ilaf) olarak tavsif eder : 

Haşim Rum kralı He, Ne,vfel Kisra ile, Abd Şems Necaşi. ile, 
Muttalib de Hiımyer kraliatı ile birer anlaşma yaptılar. Kureyş 
tacirleri, bu anlaşmalardan yararlanarak, her hangi bir tecavü
ze mamz kalmaks11Zın ibu memleketle•rden her birine seyahat 
cderlerdi». <18 > 

İbn İshak.'a göre Haşim Gazze'de,, el-ıMuttalib de Yemen'deıki Rad
ınan'da vefat eıtınişlerdıir. (1 9) 

Bu rivayetlere gelişigüzel tesibi.ıt edilmiş rivayetler nazarıyla bakma
mız mümkün i•se de, eski Ara:bist:an ticaretinin odaık noık.talarını temsn et· 
tikleriınde şüphe yoktur. Bu şahıslar aımSJnda Haşiım'1n el-Muttalib'dea 
da bariz bir şahsiyeıt olarak göpünmes.i elikıkait çekicidir; Neıvfel ise bu iki
s:ne k.1yasla daha belir:siz bir durumdadır. Hadisin N eıvfel'i İran ticareti 
ile ilg.ili: göstermesi ve bu dönemde !kara Kervan ticaretinin Irak yoluyla 
yapılmaması dikika:te alınırsıa bu durum belki anlıaşılaibilir. Bunu destekle
yen bir delil, Vakıdi'nin, Cumada'l-Ahire 3'de (*) el·Karada'ya gönderilen 
bir seriyye ile ilgili olarak kaydettiği bir rivayette yer almaktadır. Müslü
manlarm sahil yolunu abluka a~ıtına almalarının husule· get1rdiği ümitsiz
lik içinde Kureyşli1er, Irak yolunu tecrübe etmeği düşündükleri zaman, 
yolu tanıyan bir rehberi bulamayacwklarını anladılar. (20 ) Sire kaynaıkla· 

nnda Sur:tye ile yapılan kuzey ticareti haklkında, Yemen ile yapılan ticaret
ten daha fazla malzeme buLunmaktadır. Bu, muhteme1den, Meği1zi kronik· 
Ieri:nıde Mekke ile Suriye arasındaki kervanların kayctedilm.iş olmasmdan
clır ; halbuki Arabis,tan ötesi ticaret yolunun Yemen kısmı, müıslümanların 

--------
(*) Ayları takip eden rakamlar hicri yılı göEtermektedir. 

(17) İbn Sa'd, I, 75. 
(18) İbn Man:zür, X, 352. 
(19) İbn Hişam, I, 144.;145. 
(20) ~l.tvakl'di, Meğazi ResrCılillah, (Oxford, 1965), I, 197. 
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Medine'den yapacaklan saldınlara maruz kalmayacak kadar uzaikta bulu
nuyordu. 

Ha;heş saldırısı hakkındaki rivayet Melçke'nin Yemen ticareti ve Eb
reihe'nin seferinin sebepleri ile ilgi.li bae:ı husüsiyetlere sahiptir. Yemen 
i•ç:inden Ebrehe'ye mulıalad'eıt Zu Nefer'den gelmiştir. Bu şalısı tbn İ:sihak . 
«Ahdu'~-Muttalib'in bir dostu» (21 ) · olarak, €1t-Taibeıri de <<Soy} ulardan ve 
Yemen krallanından b1ri>> (22 ) olarak tavsif etmeikted:ir. tbn İshak'm aynı 
ibaresinde Abdu'l~Muttahb, <<Saiübu iri Mekke·> «Meikke lrervanın başkanı:.> 
olara:k tanımlanmaktadır. Abdu'1-Mutta1ib, hadisin el-Muttalib'e verdiği ro
lü yani, Mek.lre transit ticaretinin Yemen !lnsmım idare eıtme rolünü ondan 
devralmış olabilir. Bu takdirlde Kureyş'in Yemen'li ortağı olaralr Zu Nefer'~ 
in ffibrehe'ye muhalefeti Meıkke He olan ortak ticari menfaatlar tarafından 
ki§k11rtıilmtş olaihiJir. Aynı hususiyetle Ebreıhe'rıiin Mekke'ye düzenledi
ği ıs•eferin, siyer kaynaklarinda helirtildiğiı gibi Y.etmen'de kurrmayı diişün
düğ'ti haram'a ralkip olan Meirke'yi bentaraf etme düşünceshıden ziyade, 
karh kervan tica;retini ıkıontrol al:tma almakla ilgili o!ması hayli mümkün 
görıü:nmektedir. Aynı zamanda Sakifliler'in Haheş1i salduıganlara olumlu 
b:ir tavır takınınalan ve Mekke'ye kaıda;r ontara rehberlik etmesi için Ebu 
Riğal'i göiJJd:ermelerine nıakul bir izah getirmek için gerekli ma1!1leımeyi 

bulabiliJriz. (23 ) et-Taif,ı bizzat haram iıdi ve en azından nazari olarak bir 
kervan ticaret merkezi olan Mekke'ye ra:ldıp .idi. Bu dönem:de Kurey§'e eko
nomik bakımdan boyun eğmi§ oLmak, aşağı durumlarına öfkelenme ve 
kervan ticaretinden bir pay alma ümidi Saıkif'hı darvramşmı izah etme yo-
lunda çokiş görebilir-

Kökenieri ha!kkındaki detaylar bilinmemekle beraber Arab kwhileleri 
ile Kureyş arasındaki dahili anlaşma svstemi mevcudiyetini şüphesiz hicret
ten sonraya kadar iSıürdürebilmiştir. Safer 2'deki Ebva gıa!ZVesi sırasında Be~ 
nu Damra ve Benu Mudlic ile bir anlaşma yaptığı zaman, Hz. Peygamber'in 
aşrndJJrmağa başladığı işte bu dahiili •sistem idi. elNwkıdi'den öğrendiğirni· 
ze göre bu anla<şma resmi ve yazıh bir anlaşma idi : 

<<Bu gazveıde o, Kinane'nin bir kolu olan Benu Darura ile, ken· 

-----------------
(21) İbn Hişarn, I, 50. 
(22) eıt-'I'aberi, Mruhta:sar, II, 535. 
(23) İbn Hişam, ı. 51. 
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disi::ne karşı birleşmemelerini ve ıkend:ıSine kar§ı hiç bir kimse
ye yarrum etmemeıe~rini öngören bir anlaşma yaptı ve tarafl~r 
araıs'ılnda bir yazılı belge meydana geıtkildi». (24) 

Bu sa1dumazlık an1a§masının daha önce Kureyş ile yapılaının yerini 
aldığım düşünehiHriz. Ayrıca, Hz. Peygamber tarafından gösterilen bu 
faaliyetin tesadüfi bb.' şey olmayıp, Arabista.rn'da K!ureyş'in, himaye esası
na dayanan anlaşma sistemini tahrip. etmek için tasarlanmış plafun b~•.t 

parçası: olduğunu düşüneibiliriz. 

Kureyş için kuzey kervan yolunu emnly,et içinde tutan himaya an
laşma s]stemini tahrip etmek maksadıyla Hz. Peygamber'in bilinçli bir 
gayret gösterdiği şüpheden aızade görünmektedir. elNak.ıxli, Malırame 

b. Ne,vfel'in bir sözünü naklede,r : 

«0 (Muhammed) yolun çevresinde yaşayan toplulukla briz;e 
karşı birLeşti ve onlarla bir anlaşma yaptı.» (2 5 ) 

Bu diplomatiık: hucum şüphesiz askeri hareketlefrle desteklendi. Baş
langıçta, Bedr e1~üH1'nın dışındaki bütün meğaz!ııllin · hedefi KUTeyş ker
vanlarıyıdı. Bu gaz;velerin ilki, :B..lbü Cehl'in başkanlığ1nda yapıldı; fakat 
başarılı olunaJmadı. (26 ) İkincisi, Ebü Sufyan başkanlığındaıki bir kervana 
karşı Ubeyde ib. e1(Haris komutanlığında Şevvall'de Rabiğ'e doğru yapıldı. 
Taraflar arasmda k,üçük çapta bir çarpışma meydana gelmesine rağmen yi
ne ba§an e1de edilemed i. <27 ) Bunu, Sa' d b. Elbi Vakkas'ın · Zu'lt!Ka'de-l'de 
önceki gün geçen bir. kervanı ıl:ml:mak jçin, Harrar'a yaptığı sefer taikirp 
eder. (28 ) Hz. Peygamber Safer 2'de el\Ebva'ya geldi. Bu sefer de bir 
kervam durdurma;k i,çi.n yapüan başans2z bir haııketti. Bununla beraber 
bu vesUe ille Benu Damra ile bir anlaşma yapıldı. (!'19) Bundan sonra Umey· 
ye b. Halef bwşkanlığmd:a gelen bir kervanı durudurmak için Reblu'1-1Ev
vel 2'de Bıwat'a bir gazve yapıldı; sonuç yine başanswdı. <30) Hz. Pey
gaımber yine, Suriye'ye doğru gitmekte olan bk ıkervaını durdurmak için 

(Z4) el..IVakıdi, I. 12. 
(25) elNakıdi, I, 28. 
(26) el-Vtl<kıdi, L 9. 
(27). el-Vakıdi, I, 10. 
(28) el-Vakıdi, I, 11. 
(29) elNaikıdi, I. 12. 
(30) el-Va,kJ.di, I. 12. 
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Cumadaı'l-Ahire· 2'de elr!Uşe·yre'ye geLdi. (31 ) tk başarılı askeri hareket, Reı

cep 2'de Sa'd h. Ebi Vakkas kumandasında Nalıle'ye yapı1dı. Hedef, Suriye 

istikametinde hareket eden bir kervan olmayLp, Meıkke ile eti-rraif arasında 

seyaıhat eden malham bir kervandı. (32 ) Ebu Sufyan başkanlığında Ramazan 

2'de Suriye'den dönen Bedr kervarn muhtemelen, el...(Uşeyre'de, ha

rici bir yoldan geçişi sırasuı:da elden 1kacLrılan kervmıdı. Hicreti takip 

eden rki yıl içinde yapıLan bir siyasi ve asıkeri operasyonların başarısı el-Va

kıdi ta.rafından nakledilen aşağ1daki rivayetten tahmin edilebilir : 

<<iKureyşli1er, Muhammed ve aslıabmdan lro;rktukları için Su· 
;riye yolunu kullanmaktan çekiııdiler. Onlar ticaretle iştigal 

eden bb: toplum idi. Safvan b. Umeyye şöyle dedi : <<Muham
med ve asha!hı ticaretimize mani o1dular. Biz onlar hakkında 

ne yapmak lazını geLdiğini bilemiyoruz. Onlar (kervanlar) sa
hil yolunu takip edemezlerdi; çünkü o (Mwhammed.) onlarh 
(sahil harlin He) anlaşma yapm~:ştı ve çıoğun1uk oııunla1 ittifak 
etmişti. Hangi yo1u takip edeceğimizi bilemiyoruz. Eğ.er oldu
ğumwzı gibi kaln~sak, şu meıneleketimi:ade sermay.emizi yiyip 
bitireceğiz. Burada yazın Suriye, kışın Halbeşistan ile ticaret yap•
nıanın dışmda hiç bir geçim kaynağına sahip değiliZ.>> (33 ) 

Kureyş'in Uafı ve kökenleri hakkındaki tartı:şmamıza dönecek olur
sak, bunun sah;p olduğu dini boyut kaynaklar açıkça izlenebilir. Himaye 
anlaşınaları esasına dayanan ve :karmaşık bir yapıya sahip bir müessese, 
ancak, haram Meıkke'nin sakinleri Kuıoıeyşliler'in idaresi ve onların bun
dan sağlcı,dıkları ö:oel statü i1le im:kan dahilinde iıdi. Ayrıca bu müessese, 
bir ibirini öldüren ve yağmacılığı itiyad haline getirmiş btr toplumda, on
lara kişi ve mal gü.venliği sağlamıştır ki bu, onların,. tacir kimseler sıfa-

tıyla rollerini iıı:kişaf ettirmelerinin temelini teşkiJ ed1yordu. Bu noktayı 

eıt~rı'aberi'de yer alan bir rivayet çoik iyi belirtmektedir : 

<<Mekıl.reliler ticaretçi idüer. Yaz ve kış Arablar arasında emni
yet içinde tica:ret ederlerdi. Araiblar birbirlerine baskln düzenle~ 

----------------
(31) eı-Vakıdi, I, 12. 
{32) el-·Vakıdi, l 13. 
(33) el-Vakıdi, I, 197. 
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mek alışkanlığına sahiptiler ve lwrku, onların ticaret yapmala
rıııa engel teşkil ediyordu. Fakat bir Arah kabilesi, içinde ya

kalanan bir Kureyş mensubu, «Ben haram ehlindenim» dedi

ği zaman, Allah'ın onlara bahşettiği1 emniyete gösterilen say
gıdan dolayı, hem :kendisi hem de malları serbest bırakılır~ 
dı. (34) 

Bu rivayet ayr:ıca «h mıfi Kureyşin» hakkında bu makalede ilen sU-
. rıülen yorumu teyid etmektedir. Çünkü himaye anla§ma:ları sistemi ve 
-onun koruduğu ticaret, doğrudan haramın lmbsiyetinden doğmuştur ki bu 
gerçek anlamıyla Allah'ın bir lutfu idi. Böyle olunca, Allah'ın onlara bab
şettiği bu nimete yani, himaye anaşmalar sistemine bir şükran olmak üzıe~ 
re Kureyş'ten <.:§uı beyıtin Raıbbine» ibadet etme1eri iiStendi. 

Problemin dillru:ate değer bir yönü daha vardır. Arab müfaıssirlerimn 
bir çoğu, kış ve yaz seyalhatlaırını münfedt ve ayrı yapılan seyahatlar şek· 
linde düşündükleri intibaını verir1er. Durum hiç de böyle değildir. Hicret-' 
ten önceki dönemde lVIekke taraıfından ·yürütülen ticarert:İn mikyıası hak
kında Arapça kaynaklarda her hangi bir biilgiye sahip ct:eğiliz ; fakat hic--

. retin hemen akabinde, ıkuzey kervanlannın haomi ve sayısal niteliği hak~ 
kında kaynaklarda malzerneye sah,;,p bulunuyoruz. el-iVa...lndi bu konuda 
en şurnullü ve .en iyt kaynağlmıZidır. Burada eleı almaya gerek duymadığı
mız sebeplerden dolayı,. onun kronolojisi İbn ~shak'ın:@ine tercih edil
miştir (35 ) Ramazan ı ve Ramazan 2 arasmda kuzey yolunda seyreden en 
a1z altı bü~ük kervan bulmakta:yız. Bu sa,yı açlikça, muhtelif sebeple1rle 
Medine'nin askeri kUivvetine hedef olmayan ve güvenlik içinıde yolla.rma 
devarn eden kervanları hesaba ka:tma:ı. Bu kervanlar, kendilerine refakat 
eden süvar:iler.in sayısına göre deği,şilik arz ederler. Süvarilerin sayısı 

'kervanın büyıük1üğü ile ilgili olabilir. Hamza'mn sahile bir askeri hare
keltte bulunmasına sebep olan kervarr üç yüz süvariden . ibaretU. (36) Eb O. 
Sufyan'ın Rahiğ kervam iki yüz süvari~e sahipti. . (37 ) Harr~r ve el-Ebva 
kervanları ~çin bir rakam ver:ilmiyor ; falkat Umeyye b. Halef'in idaresin
deki l{ıervan,. yüz kişilik bir muhaf1Z birliğine ve il{li brn beş yüz deveye 

--------
(34) et~Taberi, Mu'htaısar, II, 535. 
(35) J.M.B. Jones, «The Ghronology of the Mağhfızi>>, BıSOAS, XIX/2 (1957). 
(36) eı-Vaıkıdi, I, 9. 
(37) elNahdi, I, 10. 
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sahipti. (38 ) Uşayıre kervanı haı...lckt,nda ayrıntılı b:i.lgi yokıtur. Fakat şayet 
bu kervan Bedr ık:ervam idiyse bin deveden ibaret büyük bir kervan
dı. (39) 

Bu kervanların nitelik ve neticelikleri, ç01k yüksek kesafette bir ti
caretin mevcudiyetini açk.ltça göstermektedir. Kervanlaırın terı.ip,, teçhi:t.. 
ve emniyeti i!Çin gerekli görevlerin verilmesi, toplanmak için lüzıunlu dü · 
zenlemeler, malların depolanması ve satışı, h.eT kerıvan için sermaye te
mini ve kiliriarın tediyes:i.; böyle ri~skli işlerin idare ve kontrolü irçin, Mek
ke'de olduıkça komplelks bir sistemin var olduğunu farzertmeliyiz. Bazıları, 
sermayeısi büyük, tehlikesi yüik!sek teşeıbhüsh~~rdi Mesela el~Vaktdi'nin kay
dettiğine göre Beıdr kervanı elli bin dinar değerinde idi (40

) ve serma\)'"e· 
sıinin büyük bir !kısmı Benu Umeyy.e ve Benu Mahzüm'a ait olmasına 
il'ağmen, her Mekkeli bu kervanda bir pa\)'"a sahipti. (41 ) el·Karada'da el0 
ge!;,•iirilen kervan;. ticari emtiadan ba§ka, gümüş :kaplar ve üç yüz misgal 
altın taşıyordu. Ganimetin beşte bıiri, yirmi: bin dirhem tutannda idi. C42 ) 

Merkke kervan ticareti, Mekke anlaşma sisteminin aşmdırı1mas1 ve 
kervanlar üze,rinde fi:ziki saLdırılar düzenlenmesi şeklıinde müslümanlar 
taraıfından hicreti takip eden iki yıl içinde vucuda getirilen sımrlayıcı 

baskılardan ~k:ıe'lldind: asla Jmrtaramadı. el-Vakııdi'nin naklettiğıi yukarıda

ki riıvayetlerden, Mekke-cAraib himaye sisteminin Uhud'dan önce iyiden 
iyiye tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Cumada'l-:Ola 3'de el-Karaıda'ya ya
pılan seriyye ile tas:vir edildiği üzere, Irak yolundan yapılan talihsiz bir 
teşeıbibüs, tamiri imkans1'Z bir za:ra:r meydana getüıdi. eHHudeybiy;e'de ya
pılan sulh; en azından nazari olaırak, Mekke'nin, ikervan ticaretini yeni
den tesis etmesine ~mkan sağladı. Et1Taberinin kwydetıtiği aşağıdaki riva
yeıtte g~örüldüğü gibi, bu yönde teşebbüsler yapıldı. Ebü Sufyan §Öyle de
mektedilr : 

<<Biız ticaretle iŞtigal eden bir toplumduk. Allaılı'ın Peygambeıi 
ile aramızdaki savaş brizi öyle bir zor durumda bıraktı ki ser
vetimizi tükettik. Allah'ın Rasulü ile aramııııda sulh vuku bu
lunca, emniyete kavuşacağımızdan şüphe etmedik. Bu sebeple 

(38) elNakıdi, I, 12. 
(39) el-Vaıkıdi, I, 27. 
( 40) el-Va:k.ıdi, I, 200~ 
(41) el-Vakıdi, I, 27. 
( 42) el.:Vakıdi, I, 198. 
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Kureyş'ten bir gurupla biırliikıte; Suriye'de ticaıret yapınağa 

koyuldum. Hedefimiz Gazze idi. Hera:kli.yus'un, memleketini 
işgal eden Sasani1er'e galip geLdiği ve onları sürdüğü bir sıra
da oraya vardır>>. (·13) 

Bununla beraber, muhtemelen çok haklı bir sebepten dolayı, böyle 
tehlikeli durumların vutkuuna dair her hangi b:ir şey işitm:i.yoruz. Şöyleki,, 
Mekke'nin fethi ve Kurey§'in liderliğhiıin lslam'a geçmesinden sonra ti· 

· caret, Me~e'nin bekasımn yegane sebebi olmaya artık ·daha fa:zla devam 
etmedi. İlaf sistemini bina etmek ve kervan ticaretini muhafaza attında 
tutmak yolunda gösü~rilen enerjiler ve kalbiliyeHer §imdıi, süratle geni§
leyen tsıam devleti içeri·sinde kendi1sine yani alanlar ve fırsatlar buldu. 

(43) et·Taberi, Tarihu'r-Rusrul ve'l-IMuluk, (Kahire, 1961), I, 646. 
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