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Tarihi ve Hukuki Yönüyle 
Medine Sözleşmesi/Vesikasi 

AHMET YAMAN 

Medine'ye hicretini takip eden günlerde 
Hz. Muhammed'in önderliğinde hazırla
nan ve kendisini Kitap-Sayfa olarak tanı 

tan sözleşme, birçok açıdan tarihi önceli
ği olan bir metindir. Hukuk tarihinin tespit 
ettiği ilk yazı l ı anayasa olması niteliği ya
nında idari, sosyolojik, ekonomik, kültü
rel vs. yönlerden de hayli dikkat çekicidir. 

isl~m Peygamberi Medine'de kozmo
polit bir yapıyla karşı laşmıştı. Müslüman
l ığı kabul eden ler ile birlikte, Buhtün
nasr'ın Kudüs'ü işg~li sebebiyle vaktiyle 
oradan göçüp gelen Yahudiler, Yemen 
kökenli yerleşik Arap kabileler, Bedevi 
pagan Araplar, sayıları az da olsa Hıristi
yanlar, Medine şehrinin belli başlı unsur
ların ı oluşturuyordu. Hicret'in hemen er
tesinde yapılan ilk nüfus sayımının so
nuçlarına göre Müslümanlar 1500, Yahu
diler 4000, pagan Araplar 6000, Hıristi

yanlar SO kişi civarındaydı. Peygamberin 
manevi şahsiyeti, önde gelen kabi le lider
lerinin islamiyeri kabul etmesi, hukuki 
yansımaları da olan kardeşlik bağının 
varl ı ğı ve taşrada Müs l ümanlığı kabu l 
edenlerin Medine merkezine hicret et
mekle yükümlü tutulmaları Müslümanla
rı, nüfuslarına oranlanmayacak ölçüde et
kin ve kuwetli hale getirmişti. 

işte bu çok kimlikli sosyal yapı içinde 
Hz. Muhammed, önce bir kısım Medineli 
yer li Müslüman (Ensar) ile Mekke'den 
hicret edip gelen Müslümanlar (Muhaci
rOn) arasında kurduğu akdi-hukuki kar
deşlik (muahat) bağı ile Müslümanların 
tek bir toplum o lduğu mesajını verdi. 
Hicret'in ilk y ıl ında (m. 622), Ensar ve 
MuhacirQn temsi lcilerinin katılımıyla iliş
kilerin temelini, sevgi, dostluk, yardımlaş
ma ve hoşgörü gibi soyut kavramlardan 

bir adım öteye taşıyarak, bireylerin karşr
lıklı hak ve sorumluluklarını ortaya koyan 
yazıl ı bir metin çerçevesinde belirledi. 

Böylece Müslümanlar arasındaki top
lumsal yapı ve ilişkiler hukuki bir zemine 
oturtulduktan sonra, Medine'nin ikinci 
önemli toplumsal grubunu oluşturan Ya
hudilerle, ardından da putperestlerle ilgili 
düzenlemeler gündeme gelmişti. Klasik 
isl~m tarihi kaynakları, 2/624 yılındaki 
Bedir Savaşı'ndan önce Yahudilerin Hz. 
Muhammed'in düşmaniarına yardım et
meyecekleri, Medine'ye olası saldırılarda 
şehri beraberce savunacakları ve anlaş
maya dahil olan gruplara karşı hasmane 
bir tavır takınmayacaklarına dair madde
leri onay ladıklarını bildirmektedirler. 
Çağdaş araştırmacılardan Muhammad 
Hamidullah, Medine'de önemli bir güce 
sahip olan Yahudilerin bağı msızlığı niçin 
kendil iklerinden bırakıp "AII ah'ın elçisi 
Muhammed'in" hükümdarl ığın ı kabu l
lendikleri sorusuna cevap ararken, onlar
la ilgili sözleşmenin Bedir zaferinden ve 
Yahudilerce önemli bir kişi olan Eşref oğ

lu Ka'b'ın 3/624 yı lında öldürülmesinden 
sonra akdedi ldiği sonucuna varmaktadır. 

Yazılış tarihi ile ilgili ihtilaflar bir tarafa, 
belgenin iki ayrı bölüm olarak tasarlandı
ğı ve hazırlandığı kuwetle muhtemeldir. 
Peygamber kimliğiyle önce Müslümanları 
örgütlendiren ve onlar arasında sosyal 
sözleşmeyi hayata geçiren Hz. Muham
med, daha sonra toplumun diğer kesim
lerini de bu sözleşmeye dahil ederek yeni 
bir şehir devleti yapılanmasın ı ortaya 
koymuştur. 

Tarihçilerin birleştirerek bir bütün ha
linde naklettikleri Medine Belgesi ya da 
aktüel ismiyle Medine Vesikaş1'nın bazı 



MEDINE VESIKASI VE YENI BIR TOPLUM PROJESI 

önemli maddeleri şöyledi r: 

1. Bu Kitap, Peygamber Muhammed 
ile Kureyşli ve Yesribli mürninler ve Müs
lümanlar ve bunlara tabi olanlarla onlara 
sonradan katılmış kimseler ve onlarla be
raber cihad edenler arasındadır. 

2. işte bunlar diğer insanlardan ayrı tek 
bir ümmettirler. 

12. Müminler, kendi aralarında ağır 
mali yükümlülükler altında bulunan hiç 
kimseyi bu halde bırakmayacaklar; esir
likten kurtarı lma bedelini veya kan diyeti 
gibi borçları iyi ve makul esaslara göre 
vereceklerdir. 

12b. Hiçbir mümin, d iğer bir müminin 
mevlası (an laşmaya bağlı hukuki kardeş
lik ilişkisi olan yakını) ile onun aleyhine 
olabilecek bir anlaşma yapamaz. 

13. Takva sahibi müminler, kendi ara
l arından çıkacak saldırgan, haksızlık yap
mak isteyen, mürninler arasında günah, 
düşmanlık ve bozgunculuk peşinde ko
şan kimselere karşı duracaklar; hatta bu 
kimse onlardan birinin çocuğu bile olsa, 
hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. 

14. Hiçbir mürnin bir kMir/i nkarcı için 
bir mümini öldüremez ve bir mürnin 
aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. 

15. Allah'ın himaye ve teminatı tektir; 
mürninterin en düşük seviyede olan l arın

dan birisinin bile verdiği eman/himaye 
garantisi onların hepsini bağlar. Çünkü 
müminler, diğer insan lardan ayrı olarak 
birbirlerinin mevlası konumundadırlar. 

16. Yahudilerden bize tabi olanlara, 
haksızlık yapılmaksızın ve aleyhlerinde
ki lere de destek o lmaksızı n yardım edile
cek ve iyi muamelede bulunulacaktır. 

17. Mürninleri n barış akdi bir tektir. Al
lah yolunda girişilen bir savaşta hiçbir 
mürnin diğer mürninleri bırakıp da barış 
anlaşması akdedemez; barış anlaşması 
mürninterin hepsini kuşatacak tarzda ve 
adil bir biçimde olabilir. 

20. Takva sahibi mürninler en iyi ve en 
doğru yol üzerinde bulunurlar. 

20b. Hiçbir müşrik, bir Kureyşlinin mal 
ve canını himaye a l tına alamaz ve hiçbir 

mü mine bu hususta engel olamaz. 
22. Bu belgenin içeriğini kabul edip 

Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman eden bir 
mümin, herhangi bir kati le yard ım ve ya
taklık edemez. Ona yardım eden veya s ı 

ğınacak yer gösteren kişi, Kıyamet Günü 
Allah'ın lanet ve gazabına uğrayacak; 
kendisinden ne bir bedel ne de bir hayır 
kabul edilecektir. 

23. Üzerinde anlaşmazlığa düştüğünüz 
herhangi bir şey, Allah'a ve Muham
med'e götürülecektir. 

25. Avf Yahudileri müminlerle beraber 
bir ümmet oluştururlar. Yahudilerin dinle
ri kendi lerine, müminlerin dinleri kendi
lerinedir. Bu hükme, haksızlık yapmadık
ça ve suç işlemedikçe gerek mevlaları ge
rek bizzat kendileri dahildirler. Haksızlık 
yapıp suç işleyen, ancak kendisine ve ai
lesine zarar verir. 

35. Yahudilere sığınmış olanlar, bizzat 
Yahudiler gibi değerlendiri lecektir. 

37. Yahudilerin masrafları kendi üzer
lerine, mürninterin masrafları da kendi 
üzerlerinedir. Bu belgede imzası olanlar, 
kendilerine savaş açanlara karşı yardım
laşacaklardır; kendi aralarında samimiyet, 
hayırseverlik ve iyi davranış olacaktır. 
Hiçbir kimse, müttefikine ka rş ı bir suç iş
leyemez; haksızlığa uğrayan da yardım
sız bırakılmaz. 

42. Bu anlaşmanın tarafları arasında çı
kabilecek olaylar veya büyümesinden en
dişe edilen çekişmelerde karar mercii, Al
lah ve O'nun elçisi Muhammed olacaktır. 
Allah, bu belgeye saygı gösteren ve onu 
samirniyetle uygulayantarla beraberdir. 

45. Yahudiler, barış anlaşması yapma
ya çağırıldıklarında kabul edip uyacaklar; 
şayet Yahudiler müminlere ayn ı yönde 
bir tekiifte bulunurlarsa onlar da aynı 
haklara sahip olacaklardır. Dini içerikli 
savaşlar bu hükmün d ı şındadır. 

4Sb. Her bir grup, kendilerine ait böl
geden d~rudan sorumludur. 

46. Bu belgeye taraf olanlar hakkıncia 
uygulanan hükümler ayn ı şekilde Evs Ya
hudileri ve onların mevlaları için de ge-
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çerlidir. Kurallara riayet edilecek ve bun
lara aykırı davranış larda bulunulmaya
caktır. Haksızlık yapanlar sadece kendi le
rine zarar vermi ş olurlar. Al lah, bu belge
ye saygı gösteren ve onu samirniyetle uy
gulayanlarla beraberdir. 

47. Bu belge, haksızlık yapanı veya 
suç işleyeni korumaz. Medine'de kalan 
da bir savaş dolayısıyla çıkan da emniyet 
içindedir. Fakat haksızlık yapan ve suç iş
leyen ler bu hükmün dışındadırlar. A l
l ah' ı n ve O'nun elçisi Muhammed'in hi
mayesi, bu belgeyi tam bir sadakat ve sa
mimiyetle uygulayan kimseler üzerinde 
olacaktır. 

Görüleceği üzere kurucu Medine Vesi
kası, dini olduğu kadar aynı zamanda si
yasi bir topluluk da meydana getiriyordu. 
Yine anlaşılacağı üzere diğer toplumlarda 
yerleşik bir inanç olarak rastlanılan ırk, 
renk, dil ve doğum yeri birliği gibi insa
nın irade ve seçimi dışında kalan tesadüfi' 
olgular yerine, vatandaşlı k anlayışında te
mel belirleyici olarak, dünya ve hayat an
layışı, sosyal sözleşme, kişinin hür irade 
ve rızasına dayanarak yaptığı seçim esas 
kabul edilmiştir. 

Vesika'nın 2. ve 25. maddesinde dik
katimizi çeken "ümmet" kavramı, siyası 

organizasyonun beşeri unsurunu ifade et
mektedir. Bu kavram, imam kökünden !ü
retilmiş çoğul bir isimdir. Dinl-siyasi bir 
terim olarak bakıldığında, bir amaç uğ
runda imarn ın etrafında toplanmış insan
ların oluşturduğu birlik anlamına gelmek
tedir. Bu bilgi açısından bakılırsa Medine 
Vesikası, 25. maddesiyle Yahudileri de 
"imamH olan Hz. Muhammed'in etrafın
da ve belli bir amaç doğrultusunda bir 
araya geldikleri için devletin insan unsu
ru içinde saymıştır. 

Vesika, kendi muhtevası içinde ege
menlik sorununu da çözümlemektedir. 
Daha ilk maddesinde Hz. Muhammed'in 
peygamberliği tasrih edilmekte ve liderli

Ai vurgulanmaktadır: Vesika'nın 14., 16. 
ve 20. maddeleri de bu ilk cüm lenin 
uzantıları biçiminde, kurucu unsur olan 

mürninterin devletin asıl sahipleri oldu
ğunu göstermektedir. Hal böyleyken "Ve
sika bütün sosyal bloklar açısından haki
miyet deği l , katılım temel inde bir toplum
sal projeyi öngörür" yorumu temelsiz kal
maktadı r. 

23. madde ise hukuki ve siyasi otorite
yi göstermesi açısından çok daha önem
lidir. Keza 42. madde de bunu teyit et-. 
mektedir. Konu bu kadar berrakken Vesi
ka'ya göre Hz. Peygamber'in hakim de
ğil bir hakem konumunda olduğunu; 23. 
maddenin ise Peygamberi sadece Müslü
man sosyal blok üzerinde mutlak hakim 
kıldığ ı nı söylemek, açık bir yanılgıdır. 
Medine Sahifesi/Vesikası'nın, toplumu 
oluşturan bütün inanç gruplarının yöne
tirnde pay sahibi olması gibi bir içerik ta
şımadığı anlaşılmaktadır. Din-vicdan 
hürriyeti ve insani esaslarda sosyal daya
nışma, tabiatıyla ayrı bir konudur ve bu 
bizzat Vesika'nın kendisi tarafından ta

nınmıştır. 

Halk temsilcilerinin bir araya gelerek 

yazıya geçirdikleri ve ayn ı zamanda in
san lık tarihinin bilinen ilk yazılı anayasa
sı hüviyetini taş ıyan bu metinle, sürekli 
çekişme ve savaş içinde olan halk unsur
ları, barış ve huzur içinde hukuki-siyasi 
bir birliktelik sağlam ış oluyorlardı. Bu ge
lişme Hz. Muhammed'in o zamana kadar 
a lışılagelmiş olan din temsilcisi ve tebliğ
eisi niteliğinden öte, çeşitli ırk, din ve ka
bi lelerden oluşmuş bir şehir topl uluğuna, 

önceden hiç görülmemiş özgün bir sos
yal yapıya yani ümmete başkan olma sı
fatını da kendisine temin etmiştir. 

Tarafların saygı göstermesi ölçüsünde 
yürürlükte kalan sözleşme, Yahudi kabi
lelerinin haince tutumları yüzünden ze
delenmiştir. Bu cümleden olarak 2/623 
yılında Kaynuka Yahudileri ve 4/625 yı
lında Nadr Yahudilerinin ihanetleri, vesi
kanın uygulama alan ı nı daraltmıştır. Ni
hayet 5/626 yılında Kurayza Yahudileri 

nin Medine'yi kuşatan Mekkeli putperest
lerle işbirliği yapma ları sebebiyle yürür

lükten kal kmıştır. 

• 


