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Hz. Muhammed'in Hıristiyan ve 
Yahudi Siyasetlerine Genel Bir Bakış 

A General Outlook Over the Policies of 
Prophet Muhammad on Christian and 

Jewish Communities 

ÖZET Bu makalede Hz. Muhammed'in her ikisi de Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudi toplumlan 
üzerine uyguladığı siyaseti irdelenecektir. Çalışma esnasında konu 
-Siyasi uygulamalar, 
-Askeri mücadeleler 
olmak üzere iki farklı açıdan değerlendirilecektir. Çalışmanın sonunda ilişkilerin geniş bir 
değerlendirmesi yapılacaktır. Hz. Muhammed'in yahudi ve brisıiyanlarla olan ilişkileri, bu günkü 
dinlerarası diyalogculann yorumlannın aksine bir diyalog ilişkisi de~ uluslar arası siyasi ve hu.kulci 
ilişki olduğu vurgulanaca.kt:ır. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed, Hırisıiyanlar, Yahudiler 

ABSTRAcr In this arıicle, we have tti ed to answer the question about how Prophet Muhammad's 
policies were over Christian and Jewish com.munities. To determine these policies, we have used 
two perspectives: 
- Political applications, 
- Military policies 
At the and of the study, relations between the two communities would broadly evaluated. And we 
shall show that the Prophet Muhammad's policies towards the Christian and Jewish Com.munities 
are not dialog policy. 
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H z. Muhammed, peygamber olarak gönderildiği tarihten itibaren, vefaona 
kadar olan süreçte sürekli bir mücadele içerisinde olmuştur. Bir taraftan 
yeni dinin yayılması için mücadele ederken, diğer taraftan çevresindeki 

ona.mı yenidinin emirlerine göre yetiştirme çabası barcamıştır. 

Hz. Muhammed ilk mücadelelerini Müşrik Arap toplumu ile yapllll§tır. ller
leyen süreçte mücadelesini Medine'de yaşayan Yahudilerle ve Arap yanmadası çev
resindeki Hıristiyan ülkelerle sürdürmüştür. Hz. Muhammed'in bu üç farklı 
toplumsal kitle ile mücadelesi siyasal ve askeri uygulamalar açısından farklılıklar 
arzeder. Bu çalışmada bu üç topluluktan Hıristiyan ve Yahudi toplumlan ile yapı
lan mücadeleler irdelenecek ve bu mücadeleleri.n benzer ve farklı yönleri ortaya 
konulacaktır. 
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MuracAGARI 
HZ. MUHAMMED'İN HIRİSTİY AN VE Y AHUDİ SİY ASETLERINE GENEL BİR BAKI: 

~ ~IRi~TiYA~~ YE ~ AHUDi TOPLUMLARI 
ILE SIYASIILIŞKILER . 

İslam öncesi döneme bakıldığında, tarihin kimi ev
relerinde Hıristiyan ve Yahudi toplumlannın karşı kar
şıya geldiğine şahit olunur. Bu kıuşılaşmalardan iki 
tanesi İslami döneme yakınlığı nedeniyle önemlidir: 

- Necran Hadiselerinde Yahudiler: ve Huistiyanla
nn Karşılaşması, 

- Bizans-İran (Sasani) Mücadelesinde Yahudilerin 
Tutumu. 

Tarih, Hz. Peygamber'in doğumundan bir asır ka
dar önce Yemen'de Hıristiyanlık'ın yayılışma tanıklık 
eder.1 Kaynaklar, bu gelişimin nasıl gerçekleştiği konu~ 
sunda detaylı bilgi verir.2 Hınstiyanlığın gelişmesi üzeri
ne, Yemen hükümdan olan Yahudi Zıi Nuvas 
gelişmelerden rahatsız olur ve askerleri ile beraber Nec
ran halkı üzerine yürüyerek onları Yahudiliğe çağırır ve 
"Yahudiliği seçerlerse canlarını kurtarabileceklerini, ak
si takdirde hepsinin katlonulacağmı" bildirir.3 Necranlı

ların din değiştirmeye yanaşmaması üzerine ateşli 

çukurlar kazdırır ve Necranlıları bu ateşli kuyuların içe
risinde yakar. Bu olay neticesinde Necranlıl~diı.n 20.000 
Hıristiyan bu katliamda öldürülür.4 YÜ.karıd.aki olaylar, 
bir ucu Fil V ak' ası'na kadar uzanacak şekilde sij.rer.5 

! 

Bu katliam hadisesi, Kur'iin'a da yansımış ve konu 
şu şekilde dile getirilmiştir: "Kahrolduı o hendeğin ve çı
ralı ateşin sahipleri! Hani ateşin başına oturmuşlar, mü
minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Müminlere 
kızmalarının sebebi de yalnız, Aziz ve Hiinıid_ olan Al
lah'a iman etmeleri idi."6 

İslam öncesi dönemde Hıritiyanlarla Yahu dileri kar
şı karşıya getiren bir diğer hadise Bizans (Doğu Roma)
Sasani (İran) devletleri arasındaki mücadelelerde yaşanır. 
Hz. Muhammed'in henüz peygamber olarak vazifelendi
rildiği dönemde Bizans Devleti ile Sasani Devleti o döne
min dünyasının iki büyük devletidir. Bu iki devletten 
Bizans Huistiyanlığın, İran ise Mecıisiliğin temsilcisidir. 
Hz. Muhammed' e peygamberlik görevi verilmesinden bir 
mücj.det sonra bu iki komşu ve rakip devlet, birbirleri ile 
kanlı bir savaşa girişirler. Sasani Devleti'nin başında II. 
Hüsrev (Kisra), Bizans Devleti'nin başmda ise Heraklıyus 
(Kayser) vardır. Bu savaş sonunda İranlılar, Suriye'deki 
bütün önemli şehirleri ve bu arada Filistin ve Kudüs'ü ele 
geçirirler. (M. 614) Bu istila esnasında kiliseler yik.ılır, 
dini nitelikli binalar tahrip edilir. İranlılarla birlikte sava~ 
şan Yahudiler, 60.000'den fazla Hıristiyanı kılıçtan geçi
?rler. Bu . tahribat öyle bir noktaya ulaşır ki, Ş~~ 
sarayınm, öldürülen Hıristiyanların kafatasları ile dona
tıldığı tarih kayıtlarına geçer? 
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Hz. Peygamber'in Hıristiyan ve Yahudi toplumlar 
ile ilişkisinde takip ettiği siyasete baktığımızda, her ik 
topluma iki farklı siyaset uyguladığı görülür: 

- Huistiyan devletlere karşı davet metodu, 

-Yahudi kabilelere karşı anlaşma metodu. 

Hz. Peygamber'in Mekke dönemindeki yaşantısını 
bakıldığında Yahudi toplumuyla dikkate değer her han· 
gi bir münasebetinin bulunmadığı görülür. Ancak Huis· 
tiyan toplumla ilk siyasi ilişkisini bu dönemde kurmu: 
ve Habeşistan'a yapılan iki hicret vasıtasıyla ~stiyaı 
Habeş Necaşisinin korumasına bir miktar Müslüman 
göndermiştir. 

Tarihi kaynaklarda "Habeşistan Hicretleri" başlığı al· 
tında verilen bu iki göç hadisesi, Mekke'nin Müslümanlaı 
üzerine kurmuş olduğu baskıdan kurtulmak amacıyla ger· 
çekleşir. Baskının şiddetlendiği bir dönemde Hz. Peygam· 
her, ashabına: "Habeş ülkesinde hiç kimsenin zulmı 
maruz kalmadığı bir kral var. O ülkeye gidin. Allah sizı 
bir ferahlık verecek ve bulunduğunuz durumdan sizi kur· 
taracaktır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir." der.8 

Habeşistan'a yapılan ilk hicret Hz. Peygaınber'iı 
peygamberliğinden beş yıl sonra (M. 615) gerçekleşir.' 

Bu hicreti gerçekleştiren ilk kafile on biri erkek, dördi 
kadın olmak üzere on beş kişiden oluşur.10 Habeşistan'ı 
gitmek üzere Mekke' den ayrılan bu lS kişi, kiıni yayı 
kimi de binekli olarak Şuaybe'ye varır .U Limanda bulu· 
nan ticaret gemisine binerek Habeş ülkesine doğru yolı 
çıkarlarP Bir grup Mekke'li Müşrik hicret eden Müslü· 
manları deniz sahiline kadar takip eder. Ancak Müslü· 
manlar limandan ayrılmış olduklarından yakala yamadaı 
geri dönerler.13 

Habeşistan'a rahat ve dinlerini yaşayabilecekler 
huzurlu bir ortama kavuşan Müslümanların düşüncele· 

ri, Mekke'den kendilerine ulaşan bir haberle değişir 
Söylenti ye göre Mekke halkı Müslüman olmuş, Mekke'· 
de kalan Müslümanlar rabata kavuşmuşlar, hatta Velid b 
Muğire ve Ebıi Uhayha gibi Mekke ileri gidenler Hz 
Peygamber ile birlikte secdeye kapanmışlardır. Bu ha· 
herleri işiten muhacirler, haberin sıhhat derecesini araş· 

tırmadan diyerek geri dönmeye karar verirler. 14 

Aslında bu haber, Muhacirlere yanlış aktarılmış biı 
gelişmedir. Olayın esas boyutu farklıdır. 15 Hz. Peygamber, 
Müslümanların Habeşistan'a hicretlerinden bir müddeı 
sonra, K.abe'de Mekke ileri gelenlerinin de hazır bulun
duğu bir ortamda Necm Sıiresi'ni okumaya başlar ve Sıi
re'nin içinde "secde" lafzı geçen son ayetini16 okuduktan 
sonra secde eder. Orada bulunan Müslümanlar da Hz. 
Peygamber: e uyarak ~ecde ederlerY Mekke ileri gelenle
ri de putlannın adi Züaedifdiği için18 secdeye kapanır. Bu 
olay "Mekke' de bulunanlar Müslümaıı oldu" şeklinde Ha-

Tournal of Islaııı.ic Research 2007;20(2) 



HZ. MUHAMMED'İN HIR.IST1Y AN VE Y AHUDl SİY ASETLERİNE GENEL BIR BAKlŞ MuratACAlU 

beşistan'a ulaşır. Bunun üzerine Muhacirler Medine'ye 
dönmek üzere yola çıkarlar. Mekke'ye yaklaşt:ıklannda, 
bütün duyduklannın kendilerin yanlış aktanlan bir hadi
senin gelişimi olduğunu öğrenirler. Durumlanru müzake
re ettikten sonra kimileri birinin himayesinde, kimileri de 
himayesiz olarak Mekke'ye girerler.19 

Bu durum üzerine, Hz. Peygamber Müslümaniann 

Habeşistan'a tekrar hicret etmelerine izin verir.20 Bu ikin
ci hicret de ilk hicretin yapıldığı yıl (M.617) içerisinde 
gerçekleşir.21 İkinci hicret kafilesinde bulunaniann sayı

sı seksen üçü erkek, on biri kadın olmak üzere toplam 
doksan dört kişidir.22 Muhtelif zaman dilimleri içerisinde 
hicret edenlerle birlikte bu sayı artmıştır. İlk hicrette 

Müslümanlan limana kadar takip eden.Mekkeliler, bu 
ikinci hicrette onları Habeşistan'a kadar takibederler.23 

Bu ikinci kafilenin dönüşü ilk kafilenin dönüşüne 

benzemez. Hz. Peygamber Medine'ye hicrer ettiğinde 
Habeşistan'da bulunan Müslümanlardan bir kısmı Ha
beşistan'dan ayrılarak Medine'ye yerleşir. (M. 622) An

cak geride kalan büyük bir kesimin dönüşü Hicret'in 
yedinci yılında (M. 629) Hz. Peygamber'in çağrısı uya
nnca gerçekleşir.24 

Hz. Peygamber'in Medine yaşamında ise Hristi
yanlarla siyasi açıdan değerlendirilebilecek ilişki, Hristi
yan liderlerin İslam'a davet edilmeleridir. Dönemin 

Hıristiyan devletleri olan Bizans, Mısır ve Ha beş ülkele
rinin liderlerine diğer ülke liderleri ile birlikte Hz. Pey
gamber tarafından "İslam'a davet mektupları" 

gönderilmiştir. Mektuplar vasıtasıyla öğretisini daha ge
niş kitlelere ulşatırma gayreti güden Hz. Peygamber'in 
Hiristiyan ülke liderlerine gönderdiği mektuplasnn me

tinleri aşağıdaki şekildedir: 

- Bizans Kayseri Herakliyus'a gönderilen mektup: 

"Rahman ve Rah.im olan Allah'ın adıyla. Rasülüllah 
Muhammed' den Rumların büyüğü ve sahibi Herakliyus'a. 

Selam, hidayet üzere bulunanlara olsun. Ey Ehl-i Kitab! Si
zinle bizim aramızda artık bir söz üzerinde buluşalım. Y al
nız Allah'a kulluk edelim, O'na hiçbirşeyi ortak 

koşmayalım. Kimse Allah'tan başka tanrı edinmesin. Eğer 
yüz çevirirlerse: "Şahit olun biz Müslümanlanz."25 deyin. 
Ben seni İslam'a davet ediyorum. Şayet Müslüman olur

san, Allah sana mükafatmı iki kat versin. Şayet kabul et
mezsen teb'anm günahı senin boynuna olsun. "26 

- Mısır Mukavkısına gönderilen mektup: 

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın 

kulu, kölesi ve Rasülü Muhammed' den, Kıbtilerin büyü
ğü Mukavkıs'a. Allah'ın Selamı, hidayet yoluna girmiş 
bulunanların üzerine olsun. Buna göre Ben, seni bir 
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İslam daveti ile çağırıyorum. İslam'a gir. Sonunda emni
yet ve selamet içinde olursun. Bunun karşılığında Allah 
sana iki kat sevab verecektir. Şayet bundan kaçmacak 

olursan bütün Kıbtilerin günahı senin üzerinde toplana
caktır. Ey Kitap Sahipleri! Gelin, sizinle bizim aramızda 
müşterek olan bir tek kelimede, "Allah'tan başka hiçbir 
İlah'a tapmamak, Ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak, 
Allah'tan başka hiçbir şeyi 3.m.ir ve efendi yapmamak" 

hususunda birleşelim. Şayet onlar sırtlarını dönüp kaça
cak olurlarsa "Siz şahit olun ki bizler itaat edip teslim 
olan Müslümanlardanız." deyiniz."27 

Habeşistan Necaşisine gönderilen mektup: 

"Rahman ve Rahinı olan Allah'ın adıyla: Allah Ra
sülü Muhammed'den Habe.ş Necaşisi Ashama'ya. Kendi

sinden başka İlah bulunmayan, Gerçek Hükümdar, 
Mukaddes, Selam, Koruyucu, Kurtarıcı olan Allah'ın öv
güsünü sana iletitim. Tasdik edip şehadet ederim ki; Mer
yem oğlu İsa Allah'ın Ruhu ve Kelimesi'dir. Kendisine 
dokunulmamış Meryem'e nasib edilmiştir. Böylece Mer

yem İsa'ya hamile kalmış, Allah Teala da Ruh'undan ve 
Nefesi'nden Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yarat
mıştır. Seni Tek olan ve Eşi bulunmayan Allah'a, Ona ita
at konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takib 

et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben, 
Allah'ın Rasülüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan 
askerlerini Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Nasihat 
ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. 
Amca tarafından yeğenim olan Cafer' i yanmda az sayıda 

Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. 
Selam gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun. "28 

Hz. Peygamber, Yahudiler söz konusu olduğunda 
onları davet etmek yerine anlaşmayı tercih etmiştir. "Me
dine Vesikası" veya "Medine Sözleşmesi" adlarıyla bilinen 
bu sözleşme, Hz. Peygamber'in Medine'deki Arap (Evs ve 

Hazrec) ve YAhuditopluluklarının liderleri ile bir araya 
gelerek imzaladığı bir saldırmazlık ve dışa karşı müşterek 
savunma anlaşmasıdır.29 Bu anlaşma ile Müslümanlar, öz
gür, emin, rahat, kendilerini korkusuz ve baskısızca ifade 

edebilecekleri bir onama kavuştular. Anlaşma, Yahudiler 
açısından, Araplarla aralarmdaki ihtilaflan gidermede et
kin rol oynamıştır. Böylelikle, yeni bir siyasal yapılan
mayla, sadece Müslümanlarm değil, aynı zamanda 
Yahudilerin haklan güvence altına alınmaktadır.30 

47 maddeden müteşekkil bu anlaşma31 bir taraftan 
Medine içerisinde emniyet ve huzuru temin ederken di
ğer taraftan dışandan gelecek herhangi bir tehlike kar
şısında "ortak bir savunmayı" öngörür. Medine'ye 
yapılacak herhangi bir saldırı karşısında Müslümanlar ve 
Yahudiler birbirleriyle yardımlaşacaklar ve aynı zaman-
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da keneli bölgelerini de koruyacaklardır. Bunun dışında 

anlaşmada adı geçen topluluklaxdan herhangi birine bir 

saldın yapıldığında, eliğer topluluklar bu saldırıyı ken

dilerine yapılmış olarak algılayacak ve eliğerine sahip çı

kacakor. 

·o HlRiSTiYAN VE YAHUDi TOPLUMLARI 
ILE ASKERI MÜCADELELER 

Hz. Peygamber'in askeri mücadeleleri siyasi uygu

lamalarından daha geniş yer kaplayacak boyuttadır. Zi

ra öncelikle Yahudilerin Medine'den sürülmeleri, daha 

sonrıı. ise Hıristiyanlar üzerine yapılan iki sefer askeri 

mücadele alanına girmektedir. Aynça, Hz. Peygamber

'in vefao dolayısıyla Medine dışında harekete hazır bir 

halde beklemek durumunda kalan Üsame ordusu da as

keri mücadele alanında değerlenclirilebilir. 

Kronolojik açıdan Hz. Peygamber'in ilk askeri mü

cadeleleri Mekkeli Müşrik Araplar ile olmuştur. Bedir, 

Uhud ve Hendek Muharebeleri Hz. Peygamber'in ilk sa

vaş deneyimleridir. Hendek Muharebesinin ardından 

Hz. Peygamber öncelikle Yahudilerle askeri mücadele- · 

ye girişmiştir. Yahudilerle askeri anlamda mücadeleler 

Ka'b b. Eşrefin öldürülmesi ile başJail2 ve Yahudilerili 

Medine'den sürülmeleri ile neticelenen bir dizi o:ııiyın 
yaşanmasına sebebiyet verir. 

Medin:'den ilk olaraksürülenler Kaynuka Yahudi

leri olmuştur. Kaynuka Gazvesi, Hicretin 2. yılı (M. 624) 

Şevval ayının onbeşinci Cumartesi günü meydana gelir.33 

Hz. Peygamber, Bedir Savaşı'ndan galibiyede dönünce 

Medine Yahuelilerini Kaynuka çarşısında toplar ve şu şe

kilde seslenir: "Ey Yahueli topluluğu! Kureyş'in başına 

gelen azaptan,Yüce ve aziz olan Allah'a sığınarak Müs

lüman olunuz. Çünkü siz, benim, kitabınızda bulduğu

nuz N ebi olduğumu anladınız. Kitabınızda Allah'ın size 

olan abdini biliyorsunuz." Yahueliler bu uyarıya şu şe

kilde cevap verir: "Ey Muhammed! Sen bizi kendi kav

min gibi mi sanıyorsun? Bu seni aldatmasın. Sen savaş 

işini bilmeyen bir kavimle savaş on. Onları yen din. Ye

min ederiz ki, bizimle savaşoğın takdirde nasıl savaşçı 

irısanlar olduğumuzu anlayacaksın. "34 

Y ahüclilerle ile Müslümanlar arasındaki gerginliği 

artıran olay birkaç gün sonra cereyan eder. Ensar'dan 

Rabia adında bir kadın, Medine'de kuyumculukla uğra

şan35 Kaynuka Yahudilerinin çarşısına alıŞ.veriş maksa

dıyla gider ve sarraf dükkanıarından birine girip orurur.36 

Dillanda bulunan Yahudilerden biri, kadının elbisesi

ni iğne ile sırtma bağlar. Bunu hissetmeyen kadın, kal

kınca, avret yerleri açılır. Bu duruma gülen Yahudileri 

gören Müslüman bir adam, bu işi yapan Yahudiyi öldü-
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rür. Bunun üzerine toplanarak bir araya gelen Y ahucliler. 

bu adamı öldürürler. Bu olay Medine Anlaşması'nın bo

zulma nedeni olur.37 

Anlaşmanın bozulması nedeniyle, Hz. Peygamber 

Kaynuka Yahuelilerinin üzerine yürür. Bu durum karşı

sında Kaynuka Yahudileri kalelerine çekilirler.38 Kalele

rinde 15 gün boyunca şiddetli bir muhasdaraya tutulan 

Kaynuka Yahuclileri,39 Hz. Peygamber ile konuşmak is

temelerine rağmen, bu teklifleri Hz. Muhammed tara

fından kabul edilmez. Hz. Peygamber onlara "ancak 

benim hükmüm üzere kalenizden çıkabilirsiniz" şeklin

de bir haber gönderir.40 Başka çıkış yolu olmadığını gö

ren Kaynuka Yahudileri, Hz. Peygamber'in hükmü 

üzere kalelerinden çıkarlar. Hz. Peygamber, kalelerin

den çıkan Kaynukalıların bağlanınalarını emreder ve bu 

işi Münzir b. Kudame'ye havale eder.41 

Hz. Peygamber Kaynuka Yahuelilerinin bütün de

ğerli ma1lannı bırakınalan şaroyla sürgün edilmelerine 

karar vezir'l ve mallarını to parlama, muhafaza ve sürülme 

işlerini Muhammed b. Mesleme'ye havale eder.43 Kuyum

cu oldukları dahaönce dile getirilen Kaynuka Yahudileri

nin Medine dahilinde topraklan yoktur. Ancak, onlardan 

çok sayıda silah, kuyumculuk aleti ve eşyası ele geçirilir. 

Çoluk-çocuk hep beraber sürgün edilen Kaynuka Yahu

dilerine Ubade b. Samit, Zübab denilen mevkiye kadar eş

lik eder.44 Medine'den sürüldükten sonra bir müddet 

Vadi'I-Kura'da kalan bu Yahudiler, daha sonra Şam ya

kınlarındaki Ezriat bölgesine yerleşirler.~ 

Kaynuka Yahudilerinin sürülmelerinin ardından 

ikinci askeri mücadele Nadr Yahuelileri ile yapılır. Bu 

olay Hicretin 4. yılı (626) Rebiülevvel ayında meydana 

gelir.46 Nadroğullan, Medine'deki en büyük Yahudi ka

bilesidir. Yerleşik olduklan arazi önceleri verimsiz bir 

arazi iken, burayı zamanla imar ederek korunaklı bina

lar ve kaleler yaparlar ve araziyi daha verimli bir hale 

getirirler. Yerleşik olduklan arazinin her tarafı hurma

lıklarla kaplıdır.47 

Hz. Peygamber, yanlışlıkla öldürülen Amiroğulla
rından iki kişi.nin48 diyerini konuşmak üzere Nadr Ya

hudilerinin bulunduğu yere gider. Zira bu iki kabile 

arasında ittifak mevcuttur.~9 Hz. Peygamber, Nadr Ya

huclilerine ait evierden birinin gölgeliğinde otururken, 

Nadr Yahuelileri Hz. Peygamber'i öldürmeye karar ve
rir.50 Amr b. Cihaş adındaki bir Yahueli başına taş atmak 

suretiyle Hz. Peygamber'in öldürmek ister ve bu amaç

la Hz. Peygamber'in ardındaki duvarın üzerine çıkar. Bu 

esnada Hz. Peygamber, oturduğu yerden kalkar ve asha

bına "ben gelinceye kadar yerinizden aynlmayın" diye

rek oradan ayrılıp Medine'ye döner.51 Hz. Peygamber'in 
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dönmemesi üzerine, beraber geldigi arkadaşlan da geri 
döner. Hz. Peygamber, Yahudilerin kendisi için planla
dığı öldürme girişimini onlara söyledikten sonra Nadr 
Yahudilerine karşı savaş verir.52 Hz. Peygamber'i öldür

me girişimi, Medine Anlaşması'nın bozulmasına sebep 

olur.53 

Hz. Peygamber Muhammed b. Mesleme'yi elçi ola

rak Nadr Yahudilerine gönderir. Muhammed b. Mesle
me, "yurduından çıkıp gi.diniz, size on gün mühlet 
veriyorum, bundan sonra sizden burada kimi görürsem 

boynunu vururum" şeklindeki Hz. Peygamber'in sözle
rini kendilerine iletir.54 Nadroğullan, Hz. Peygamber'den 

gelen bu tehdit üzerine, birkaç gün içerisinde yol hazır
lıklarına başlarlar.55 Ancak Medine Münafıklannın lide
ri olan Abdullah b. Ubey'in kışkırtmalan ile sonucu, 

Medine'yi terketme kararlanndan vazgeçerler.56 Daha 
sonra Hz. Peygamber' e Cüdey b. Alıtab aracılığıyla "yur

duınuzdan çı.kmıyoruz, sen istediğini yap" şeklinde ha
ber gönderirler.57 Bunun üzerine Hz. Peygamber, 

ashabıyla beraber Nadr Yahudilerinin üzerine yürür ve 
ilcindi namazını Na dr Yahudilerine ait büyük bir arazide 
kılar. Karşılannda Hz. Peygamber'i gören Yahudiler, ka

lelerinin burçlanna çıkarak yanlannda bulunan oklan ve 

taşlan Müslümanlarm üzerine atmaya başlarlar.58 

Nadr Yahudilerini kuşatan Hz. Peygamber, ertesi 
günü bu kuşatmayı kaldırıp aniden Kureyza Yahudileri

nin yurdunu kuşatır. Nadr Yahudilerini kuşattığı esnada 
bir yardım gelmesini önlemek için Kureyza Yahudileri 
ile bir saldırmazlık anlaşması yapar ve tekrar Na dr Y alıu

dilerinin kalesini kuşatır.59 Kalelerinde mevzilenmiş olan 
Nadr Yahudileri çarpışmadan önce, Hz. Peygamber, on

lara ait hurma ağaçlannın kesilmesini ve yakılmasını 
emreder.60 Hurmalıklannın kesildigini gören NAdr Ya
hudileri, Hz. Peygamber'in ordusu ile baş ederneyecek

lerini aniayarak Hz. Peygamber' e anlaşmak istediklerini 
bildirirler. Bu isteği olumlu karşılayan Hz. Peygamber, 
"kanlannı akıtmamak üzere, silah hariç develerinin yük

lenebildigi kadar yükle çıkıp gitmeleri" şartıyla Nadr Ya

hudileri ile anlaşmaya vanr.61 Aluyüz deve yükü ile 
sürgün edilen Yahudilerin bir kısmı Şam havalisine, di

ğer bir kısmı ise Eriha bölgesine yerleşir.62 

Edin e' de yerleşikYahudilerle Hz.Peygamber'in son 
askeri mücadelesi Kureyza Yahudileri ile olur. Hendek 
Savaşı (M. 627) esnasında Hz. Peygamber ile aralannda

ki anlaşmayı bozarak Mekke'li Müşriklerin safında yer 
·alan Kureyza Yahudileri, savaş sonunda korku içerisin
de kalelerine çekilirler. Savaşın hemen ardından Hz. 

Peygamber, Müslümanlara, Bilal-i Habeşi aracılığı ile 
"ikindi namazını Kureyza yurdunda kılma emri verir."63 
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Yerine Ümmü Mektı1m'u vekil bırakan Hz. Pey
gamber, kendisi de ikindi namazını Kureyza yurdunda 
kılmak üzere yola çıkar.64 25 gün boyunca Kureyza yur
dunu muhasara altında tutan Hz. Peygamber, Ne b baş b. 
Kays'ın vasıtasıyla kendisine iletilen "Kaynuka ve Nadr 
Yahudilerine uyguladığı şekilde, kalelerinden çıkıp git
melerine izin vermesi" teklifini kabul etmez.65 Beni Ku
reyza Yahudileri, muhasara uzayıp çaresiz kalınca, Hz. 

Peygamber'in kendileri hakkında vereceği hükme razı 
olacaklarını bildirerek kalelerinden çıkarlar. Hz. Pey
gamber ellerinin bağlanmasını, sonra da kadınlar ve ço
cuklar ile erkeklerin ayrı yerlere konulmalan emreder. 
Kaleye giren Müslümanlar, kalede bulunan eşya, giyim 

eşyası ve silah türünden herşey toplarlar.66 Hz. Peygam
ber haklannda hüküm vermesi için Sa'd b. Muaz'ı vekil 
tayin eder.67 Sa'd b. Muaz Kureyza Yahudileri hakkında: 

- Savaşabilecek yaşa gelen erkeklerin öldürülmele-
rine, 

- Kadın ve çocuklann esir edilmelerine, 

- Mallannın Müslümanlar arasmda taksim edilme-
sine, 

- Yurtlannın ise Muhacir Müslümanlara verilmesi

ne karar verir.68 

Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla askeri mücadele

si daha farklı bir zeminde gerçekleşir. Mekke ve Medi
ne'de hakim unsur olarak Hıristiyanlann bulunmaması 
ve ayrıca, dönemin Hıristiyan halkının Anadolu, Habe
şistan ve Mısır'daki devletlerin şemsiyesi altında bulun

ması nedeniyle fiili bir mücadele gerçekleşmemiş, ancak 
Arabistan Yanmadasının kuzeyinde bulunan Bizans 
Devleti üzerine üç sefer düzenlenmiştir. Bahse konu üç 
sefe.rden ikisi Hz. Peygamber'in sağlığında gerçekleşti

rilen Tebük ve .Mıite seferleridir. Üçüncü sefer ise Hz. 
Peygamber'in ömrünün sonlanna doğru hazırlanan, an
cak Hz. Peygamber'in vefan sonrası Hz. Ebu.bekir döne
minde gönderilebilen Üsame Ordusu' dur. 

Medine'nin iç güvenliği dahil olmak üzere Medine 
ve çevresinin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenele
nen seferler görünümündeki bu askeri seferlerin ilki 
Mıite Savaşıdır.69 

Mute Savaşı, Hz Peygamber'in başında bulunmadı

ğı büyük seriyyelerden birisidir. Bu savaş, Hicretin seki

zinci yılı, Cemaziyelevvel ayında meydana gelmiştir. Bu 
sefere aynı zamanda "Ceyşü1-Umera"70 da denir.71 Mıi

te'ye bir ordu gönderilmesine sebep olarak şu olay gös
terilir: Hz. Muhammed, Beni Lihblerden Haris b. Umeyr 
el-Ezdi'yi Busra hükümdarma gönderir.72 Yolda Şurahbil 
b. Amr, Haris b. Umeyr'i öldürür.73 Haris b. Umeyr, Hz. 
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Peygamber'in gönderdikleri içerisinde öldürülen tek el
çidir?4 Bu olaym haberi kendisine ulaştığında çok müre
essir olan Hz. Muhammed, Müslümanlan toplar ve 
"Haris b. Umeyr'in öldürüldü~ü, kimin öldürdüğünü 
ve öldürüldüğü yeri" söyler.75 Daha sonra Müslümanla
n Curf Ordugab.uıda toplanmaya çağınr.16 Müslümanlar 

bu çağnya uyarak toplarurlar.77 Silahlamp yola çıkmaya 
hazırlanan mücahidlerin sayısı üçbin kişiye ulaşır. Ordu 
topland.ıktan sonra Hz. Peygamber "ordunun başına 
Zeyd b. Hatise'yi komutan tayin ettiğini, Zeyd' e bir şey 
olursa Cafer b. Ebıl Talib'in, ona bir şey olduğu takdirde 
de Abdullah b. Revaba'nın komutan olmasını" bildirir.78 

Bu arada İslam Ordusu'nun üzerlerine doğru gel

mekte olduğunu haber alan Şurahbil de askerlerini top
layıp hazırlanır.'9 Şurahbil'in asker sayısı yüzbin 
civarındadır.80 İslam askerleri, Şam topraklanndan Me
an'a kadar yürüyüp, orada konaklarlar. Burada "Rum 
Kayseri Herakliyııs'un yüzbin kişilik bir ordu ile üzerle
rine geldiği" haberini alırlar. Bu haber üzerine durumla
nnı müzakere eden Müslümanlar, Abdullah b. 

Revaha'nın cesaretlendirici konuşması üzerine Bizans 
ordusu ile savaşma kararı alırlar.81 

Müslüman askerler Belka topraklarındaki Meşarif 
denilen yere gelince düşman askerleriyle karşılaşırJa.r82 ve 
Bizans ordusunun savaş düzeni alması üzerine Mute den?-
len bir köye doğru çekilerek savaş düzenine girerler.83 • 

Her iki tarafın savaş düzenine girmesinin ardından 
savaş başlar ve savaşın hemen başında Zeyd b. Harise 
şehit düşer. Zeyd b.Harise'nin şehit edilmesiyle birlik
te sancağı Cafer b. Ebii. Tali b alır. Etrafı düşman askerle
ri ile santıp kurtulma imkanı kalmayan Cafer b. Ebü 
Talib aoriın ayaklarını keser84 ve savaşa bu şekilde de
vam eder. Vücuduna isabet darbeler neticesinde şehit 
olur. Cafer b. Ebii. Talib'in de şehit olması üzerine sarıca
ğı Abdullah b. Revaha alır. Vücuduna isabet eden mız

rak darbeleri ile yaralarur; bu haliyle bir müddet daha 
savaşır ve sonunda şehit düşer.85 

Abdullah b. Revaha'nın da şehit düşmesiyle İslam 
askerleri bir anda zor durumda kalırlar. Sancağı alan Ha
lid b. V eli d, dağılan Müslümanlan to pariayabilmek için 
saldırı pozisyonundan vazgeer. Öncelikle, Müslümanla
n taparlar ve savaş alanından uzaklaşorır.86 Sabah olun
ca Halid b. Velid, daha önce ön saflarda savaşan 
mücahitleri, arka saflarda savaşan mücahitlerle, sağ ka

natta savaşan mücahitleri de, sol kanatta savaşan müca
hitlerle değiştirir. Bizans ordusu, bir gün önce karşılaştığı 
simalardan farklı simalarla karşılaşınca, "takviye kuvvet
ler gelmiş" ili ye aüşünerek paniki er. Bu manevra ile düş
manın maneviyan bozulmuş olur.87 Fırsattan istifade 
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ederek yeniden saldırıya geçen Müslümanlar düşmanı 
bozarlar ve onlardan birçoğunu öldürür ler. Bu ani saldı
n naricesinde elde edilen başarı sonrasında, düşmanın fi
ziki durumunu gözönünde bulunduran Halid b. Velid, 
Müslümanları savaş alanından uzaklaşorır. Düşman güç

leri de aynı şekilde geri çekilirler.88 

Bu savaşın sonucunu Müslümanlar açısından kesin 

bir mağlubiyet ya da galibiyer olarak verme imkanı yok
tur. Mute savaşında Müslümanlardan, üçü komutan ol
mak üzere toplam onbeş kişi şehit olmuştur.89 

Hz. Peygamber döneminde Hıristiyanlarla gerçek
leştirilen ikinci savaş, Te bük Savaşı' dır. Te bük, Arabistan 
Yarımadasının kuzeyinde, Bizans sınırlannın başladığı 

noktada, Medine'ye oniki günlük mesafede bulunan bir 
mevkidir. Hz. Muhammed'in bizzat gerçekleştirmiş ol
duğu bu sefere, çok zor şartlar altında yapıldığından do
layı tarilll kaynaklarda "Ceyşu'l-Usre"90 veya 
"Gazvetu'l-Usre"91 de denilir. Te bük Seferi'nin meydana 
geliş tarihi bütün kaynaklarda ihtila.fsız olarak Hicri do

kuzuncu yıl Receb ayı olarak geçer.92 

Bu savaşın sebebi olarak aşağıdaki olay gösterilir: 
Şam'dan getirdikleri un ve zeytinyağı cinsi şeyleri sat
mak amacıyla Arabistan içlerine kadar gelen N abatiler
den Müslüman tacirler, Şam civarında olup bitenleri 
Mekke ve Medine'ye ulaşorırlardı. Te bük Şavaşı öncesi 
geldiklerinde, Rumların Müslümanlarla çarpışmak üze
re hazırlandıklarını, bir çok asker topladıklarını, Herak

liyııs'un, askerlerinin yıllık ihtiyaçlarını karşılarlığını 
haber verirler. Haberler arasında Lahm, Cüzam, Gassan 
ve AAmile kabilelerinin, Rum saflarında yer aldığı var
dır. Herakliyııs'un Hıms'ta bulunduğu bu dönemde, bir 
kısım öncü kuvvet Belka denilen mevkiye ulaşmıştı.93 

Tacirler tarafından getirilen bu haberler üzerine 
Hz. Peygamber, ashabına savaş için hazırlanmalan em
rini verir.9~ M edin e' de bulunan Müslümanlan, savaş için 

hazırlanmalan konusunda uyaran Hz. Peygamber, Me
dine dışında bulunan Müslümanlara da bu yönde haber

ler gönderir.95 

Sonunda Tebük Seferi için bütün hazırlıklar ta
mamlanır. Hz. Peygamber ordusunu Veda Tepesinde 
toplar. Ordunun mevcudu 30.000 kişi civarındadır.96 Ay

nca orduda 10.00097 at ve 12.00098 deve vardır. Hz. Pey
gamberin ordusunun ardında ise Abdullah b. Ubey'in 
komutasındaki Münafıklar ile Yahudilerden oluşan kuv
vetler bulunmaktadır.99 

Hz. Peygamber, yerine vekil olarak Muhammed b. 
Mesleme'yi, 100 kendi ev halkının ihtiyaçlarını görmesi için 

Ali b. EbU Talib'P01 Medine'de bırakır. Orduda namaz kıl-
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dırması için Ebubekir b. Sıddık'a görev verir.102 Ordunun 

sağ kanat kumandanlığına Talha b. Ubeydullah'ı103 sol ka

nat kumandanlığına ise Abdurrahman b. Avfılo.ı getirir. 

Tebük'e vardıktan sonra orada on gün kadar kalır.105 Bu 

esnada, Kudüs Emiri Yuhanna b. Ru'be'ye bir mektupla 

beraber elçilerini gönderir. A ynca, Makna,106 Cerba ve Ez

ruh'un107 Hıristiyan halkının elçileriyle de cizye vermek 

şartı üzerine birer anlaşma imzalar. 

Tebük Seferi, düşmanla yüzyüze karşılaşmanın 

meydana gelmediği ve civarda bulunan halklarla anlaş

maların yapıldığı bir sefer görünümündedir. Aynı za

manda Hz. Muhammed'in ordu başında gittiği son sefer 

olmuştur. 

Medine döneminde, Hıristiyanlarla gerçekleştirilen 
son ilişki "Üsame Ordusunun hazırlanrnasıdır. Ancak 

Hz. Peygamber'in vefaona yakın bir dönemde hazırla

nan bu ordu gönderilemeden Hz. Peygamber vefat et

miştir. Hakkında "gönderelim veya göndermeyelim" 

şeklinde tartışmlar çıkan bu ordunun gönderilmesi Hz. 

Ebubekir'in hilafetinin ilk aylarında gerçekleşmiştir. 

~ DEGERLENDiRME 

Hz. Peygamber'in yaşamının gerek Mekke ve gerekse 

Medine döneminde Hristiyan ve Yahudi toplumu ile 

olan ilişkiler ana hatlarıyla yukandakilerden ibarettir. 

ilişkilerin değerlendirilmesi yapıldığında, her iki toplu

ma karşı farklı uygulamaların yapıldığı görülecektir. 

A. SiYASi iLiŞKiLER 

Siyasi ilişkilerin anianidığı bölümün başında da belirtil

diği üzere, Hz. Peygamber her iki topluma iki farklı yak
laşım tarzı sergile.ıniştir: 

- Hıristiyanlara karşı davet yaklaşımı 

- Yahu dilere karşı anlıı:şma metodu 

Davet metodunun bir gereği olarak Hz. Peygam

ber-'in tutumunun ılınılı olduğu elikatleri çeker. Zira, 

Rum, Habeşistan ve Mısır ülkelerinin krallarına yazılan 

üç mektubun içeriğine bakıldığında, yumuşak bir üslı1p 

ile kaleme alınan mektuplar olduklan görülür. 

Bu yumuşak üslı1bun sebebi olarak, öncelikle, Mek

ke döneminde Habeşistan'a yapılan hicret vesilesiyle 

oluşan bir diyalog ortamının varlığı dile getirilebilir. Zi

ra Hz. Muhammed, hicret olayı gündeme geldiğinde şu 

şekilde bir beyanda bulunur: "Ha beş ülkesinde hiç kim
senin zulme maruz ka.lınadığı bir kral vardır. O ülkeye 

gidin. Allah size bir ferahhk verecek ve bulunduğunuz 

durumdan sizi_kurtaracaktır. Hem orası bir doğruluk ül
kesidir."108 
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Ayrıca Hıristiyan dinine mensup toplum kitleleri

nin toprak sahibi ve devlet şemsiyesi alonda yaşayan in

sanlardan oluşması Hz. Peygamber'in ılımlı tutumunda 

etkili olmuştur. Zira, kabile tarzı yaşayan kitleler (Yahu

diler ve Arap yanmadasının deişik kesimlerinde yaşayan 

Arap kabileleri gibi) ile devlet organizasyonunda yaşa

yan kitlelere karşı Hz. Peygamber'in tutumunun farklı 

olduğu tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Devlet çansı altında yaşayan insan kitleleri ile sık 

ve doğrudan bir temasın olmaması da davet metodunun 

uygulanma sebepleri arasında gösterilebilir. Fiziki ve as

keri temasın uzun aralıklarla gerçekleştiği bu toplum kit

leleri ile anlaşma zemini aramak acil bir gereklilik 

değildi. 

Yahudilere karşı anlaşma metodunu tercih eden ve 

uygulayan Hz. Peygamber'in bu tutum unun, Hıristiyan

lara karşı uygulanan davet metoduna nazaran daha sert 

olduğu söylenebilir. Bu sert tutumun temel nedenlerin

den birisi, Yahudilerle beraber yaşamanın bir zorunluluk 

olmasıdır. Gerek anlaşma metodunun tercih edilmesin

de ve gerekse sert bir tutumun sergilenmseinde bir ara

da yaşıyor olmanın etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Medine Vesikası olarak bilinen anlaşmanın 25. mad

desi Hz. Peygamber'in bulunduğu pozisyonu gösterir ni
teliktedir. Bu maddede "Yahudilerin ve Müslümanların 

dinlerinin kendilerine olduğu ve bu kurala hem kendile

rinin ve hem de mevlalannın dahil edildiği

" dile getirilmektedir. Bu madde, Hz. Peygamber'in 

Yahudilere karşı davet metodu uygulamadığını, beraber 

yaşamanın bir gereği olarak anlaşmayı tercih ettiğini gös

termektedir. 

Hz. Peygamber'in Yahudilerle anlaşmayı tercih et

mesinin bir başka sebebi olarak onların yakın ve uzak 

geçmişte kendi dinlerinin dışındaki inançlara karşı ser
giledikleri kan tutum gösterilebilir. Bu bakış tarzı Kur

'andaki bakış tarzı ile de uyumludur. Zira, Kur'an'da 
Maide Suresi'nde geçen ifadeler ile Hz. Peygamber'in tu

tumu birbirine paraleldir. Maide suresinde şöyle denil
mektedir: "İnsanlar içerisinde, inananlara en büyük 

düşman olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları, 
inananlara sevgice en yakınlan olarak da "Biz Hıristi

yanlarız" diyenleri.bulursun. Çünkü arıların içlerinde 

keşişler ve rahipler vardır ve büyüklük taslamazlar. Ra
sı1le indirileni dinledikleri zaman, tanıdıkları gerçekten 

dolayı gözlerinin yaşla dolup taşnğını görürsün. Derler 
ki: "Rabbimiz inandık, bizleri şahitlerle beraber yaz. Biz, 

Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken, ne
den Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanrnayalım?" Allah, 

bu sözlerinden dolayı orılara, altlarından ırmaklar akan, 
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içinde ebedi kalacaklan cennetler verir. Güzel hareket 
edenlerin mükafatı işte budur. inkar edip ayetleriınizi 
yalanlayanlar da cehennem halkıdır."1?9 

Hz. Peygamber'in zih.ninde bulunan bu ifadelerin 
davranışianna yansımasını doğal bir sonuç olarak değer
lendirebiliriz. Kur'an'da, Yahudi ve Hıristiyan toplum
lannın birbirine zıt iki toplum olarak değerlend.iril.mesi 
sonucu Hz. Peygamber'in tutumunun, birbirine zıt ol
masa da, farklı olmasına neden olduğu söylenebilir. 

B. ASKERi MÜCADELELER 

Siyasi ilişkilere benzer bir biçimde askeri ilşkilerde de 
bir farklılık söz konusudur. Zira Hıristiyanlarla yapılan 
askeri mücadelelerin muharabının devlet olması bu mü
cadelelere "gazve/savaş" görünümü kazandırmıştır. Hal

buki, Yahudilerle yapılan askeri mücadeleler savaş 
görünümünden ziyade "seriyye/çatışma" görünümünde
dir. İki farklı görünürünün oluşmasının temel nedeni Hı
ristiyanların devlet orgarıizasyonunda, Yahudilerin ise 
kabile organizasyonunda yaşamalan olmalıdır. 

Davet metodu ile anlaşma metodu arasındaki ılıın

lılık farkının askeri mücadeleler içinde söz konusu oldu
ğu söylenebilir. Hıristiyanlarla olan askeri mücadelqler 
neticesinde yerlerinden ve yurtlanndan olan veya ~dilen 
toplumsal kitleler söz konusu değildir. Ancak Yahudi
lerle olan askeri mücadeleler, Yahudilerin yurtlanndan 
olması sonucunu doğurmuştur. Hz. Peygamber'in Yahu
dilere karşı tutumunun tünüyle tavizsiz ve kimi zaman 

şiddetli (Kureyza Yahudilerine uygulandığı biçimiyle) 
olması "sertlik" olarak algılanabilir. 

Askeri ilişkilere bir de Müslüman Arap toplumu 

açısındap bakmak faydalı olacaktır. Arap yanmadasının 
doğal koruması altında bulunan Arap toplumu, Hz. Pey

gamber ile birlikte evrensel bir mesajın muhatabı olmuş
tur. Dolayısıyla siyasi ve askeri ilişkilerin evrensel bir 

mesaj ile uyumu gerekmektedir. Hz. Peygamber'in 
Kur'an mesajının evrenselliği ile uyumlu davranışlan 

özellikle iki olayda çok belirgindir: 

- Dünya liderlerine gönderilen davet mektupları, 

- Te bük ve Mute Savaşlan 

Dünya liderlerine gönderilen ve Hıristiyan lideriere 

gönderilen üç tanesi bu çalışmada konu edilen davet mek
tuplan ile Kur'an mesajının yayılması ve etki alanının ge
nişlemesi amaçlanmış ve bunda başarılı olunmuştur. İlk 

dön halife döneminde gerçekleştirilen fetih hareketleri

nin başarısına davet mektuplarının katkısı inkar edilemez. 

Davet mektuplannın haricinde, Mute ve Te bük sa
vaşlanna da bu gözle bakılabilir. Arap yanmadasının 
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coğrafi özellikleri nedeniyle taribi süreç içerisinde dev
rin büyük devletlerinin (Bizans ve Sasani gibi) ilgisini 
çekmediği tarihsel bir realitedir. Bu realite Hz. Peygam
ber dönemi Arap yarımadası için de geçerlidir. Arap ya

rı.madasının pozisyonu evrensel olmaktan öte lokal bir 
Müslüman toplum oluşturmaya müsainir. 

Arap yarımadasının coğrafi içe kaparuklılığının öte
sinde, Müslüman toplumun Mute ve Tebük savaşlaona 
kadar gerçekleştirdiği siyasi ve askeri ilişkilerde de bir 
içe kapanıklılık söz konusudur. Müslümanların bu iki sa
vaşa kadar, dışa açılma olarak değerlendirilebilecek iki 
olayı mevcuttur: 

- Habeşistan Hicretleri 

- İslam'a davet mektuplan 

Bu iki olayın haricinde kalan bütün siyasi ve askeri 
ilişkiler Mekke-Medine ve Taif üçgeni ile sınırlı kalmıştır. 
Bu nedenle Mute ve Te bük savaşıanna Hz. Peygamber'in 
Kur'an mesajının evrenselliği ile uyumlu hareketleri ola
rak bakıla bilir. GerekMüşrikAraplar ve gerekse Yahudi
ler ile yapılan askeri mücadeleler (Bedir, Uhud ve Hendek 

Savaşlan ile Kaynuka, Na dr ve Kureyza Y abudileriyle olan 
mücadeleler) neticesinde Medine'nin güvenliği; bir başka 
deyişle içe dönük hamleler tamamlanmıştı. Mute ve Te
bük savaşlan ile Üsame Ordusunun hazırlanması dışa dö

nük hamleler oarak değerlendirilebilir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bütün bu anlat

maya çalıştığımız hristiyan ve yahudilerle olan ilişkileri, o 
günün şartlan içerisinde değerlendirildiğinde, hukuk ve 
siyasete dayalı uluslar arası ilişkiler niteliğindedir. Bu gün
kü dinlerarası diyalogculann, dinlera..~ı diyaloğun meş
ruiyeti ve türü olarak bunları delil göstermeleri tarihi 

gerçekliğe uygun düşmemektedir. Zira yukandada zaman 
zamarı işaret ettiğimiz gibi Hz. Muhammed'in amacı on

lan islama davet ennekdi; yoksa bugün ki anlamıyla hris
tiyan ve yahudilerle bir diyalog yapmak değildir. 

D soNuç 
Bu çalışmada, her ikisi de Ehl-i Kitap olan Yahudi 

ve Hıristiyan topluluklarına karşı uygulanan siyaset ile 
yapılan askeri mücadeleler irdelendi. Çalışmanın başın
da kısaca İslam öncesi dönem hakkında bilgi verildi ve 

bu dönemde Hıristiyanlar ile Yahudiler arasında geçen 
iki olaya değiniidi ve bu ütoplumun İslam öncesi dönem
de birbirlerine muanz iki toplum olduklan görüldü. 

İslam dönemine gelindiğinde ilişkiler siyasi ve as
keri olarak iki farklı düzlemde değerlendirildi Siyasi açı
dan her iki topluma uygulanan siyasetiere bakıldığında, 
iki farklı metodun uygulandığı görüldü: 
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- Hıristiyanlar karşı davet metodu - Kureyza Yahudilerinin Medine'den çıkanlmalan 

- Yalıurlilere karşı anlaşma metodu konulan işlendi. 

Bu tesbitin ardından, Hıristiyanlarla siyasi ilişki-
Hıristiyanlarla yapılan askeri mücadelelerde ise: 

- Mii.te Savaşı ile ler: 

- Habeşistan hicretleri ile - Tebük Savaşı üzerinde duruldu. 

- Hıristiyan lideriere gönderilen davet mektupları Siyasi ilişkiler ile askeri mücadelelerin temel kay

naklara dayanan bilgilerinin verilmesinin ardından geniş 
bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirme neticesin

de Hz. Peygamber'in Hıristiyanlara karşı tutumunun 

ılımlı, Yahudilere karşı tutumunun ise sert olduğu gö
rüldü. Bu iki farklı uygulamanın, aynı zamanda, Kur'an 

mesajı ile uyumlu olduğuna dikkatler çekildi. 

olarak değerlendirildi. 

Yahudilerle olan ilişkilerde ise: 

- Medine V esikas ı üzerinde duruldu. 

Siyasi ilişkilerin ardından "Askeri Mücadeleler" ko

nusu işlenmeye başlandı. Bu başlık altında Yahudilerle 

:yapılan: 

- Kaynuka Yahudilerinin Medine'den çıkanlmalan, 

- Nadr Yahudilerinin Medine'den çıkanlmaları ve 

Askeri ilişkilerde ise Hıristiyanlarla yapılan Tebük 
ve Mıite savaşianna klasik savaşlar gözüyle değil, Müslü

manların dışa açılma hamleleri olarak bakılması gerek

tiği kanaatine varıldı. 
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