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İSLAM ve YAHUDi TARİHİ KAYNAKLARI BAGLAMıNDA 
ORTAÇAG YAHUDiLERİNDE HZ. MUHAMMED ALGISI 

Doç. Dr. Nuh ARSLANTAŞ* 

Hz. Muhammed insanlığa doğru yolu göstermek amacıyla nübüvvet 
geleneğinin son temsilcisi olarak gönderilmiş bir peygamberdir. 61 O yılında 
başlayan nübüvveti 23 sene devam etmiş, bu süre zarfında kendisine 
vahyedilenleri açıklamış, kural ve yükümlülükleri uygulamalı olarak göster
miş; üstün örnek şahsiyeti ile de kendine özgü bir İslam toplumu oluşturmayı 
başarmıştır., Bu özelliğinden dolayı Hz. Muhammed, İslamiyet'te belirleyici 
bir konuma sahiptir. 

Dindeki belirleyici rolü nedeniyle her devirde Hz. Muhammed'in 
hayatına bir ilgi var olagelmiştir. Gerek kendisi gerekse getirdiği din hakkında 
pek çok araştırma yapılmış; hayatı, değişik dönemlerde farklı nedenlerle 
araştırılına ve öğrenilme gereği duyulmuştur .. Müslümanlar iman, itaat, 
örneklik ve sevgi bağlamında bu konuyla ilgilenirken, tarihçiler tarihin 
akışına yön veren biri olması yönüyle, bazı yabancılar ise güya O'nun (as.) 
mükemmel hayatında var olduğunu iddia ettikleri birtakım zaaf noktalarını 
bulmak amacıyla araştırmalar yapmışlardır. 

Hz. Muhammed'in hayatına yer veren kaynaklardan biri de Yahudiler 
tarafından kaleme alınan tarih kitaplandır. 

Kur' an ve İslamiyet' in yahudiliğe yönelik yapıcı eleştirilerine 
karşılık, başta reddiye edebiyatı olmak üzere, bu tebliğin konusu olan Yahudi 
tarih kitaplarlhda Hz. Muhammed'in şahsına yönelik küçük düşürücü bir 

*Marmara üniversitesi ilahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

109 



üslup benimsenmiştir. Oysa inanç esaslan çerçevesinde Yahudilerin yanlışa 
düştükleri yönlere işaret eden Kur' an, son ve mükemmel bir din olarak 
insanlığın bu din e olan ihtiyacını vurgulamış; Yalıurliliğin tarih boyunca, 
özellikle din adamları tarafından aslından uzaklaştınldığı yönlerine dikkat 
çekerek hatalı konuları tek tek düzeltme yoluna gitmiştir. Buıia karşılık 
Yahudi polemik ve tarih kitapları gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
asılsız rivayetlerle cemaatlerini, Hz. Muhammed hakkında yanlış bilgilendir
meleri yanında, dinler ve kültürler arasında kurulabilecek köprüleri de daha 
baştanyıkma yoluna gitmişlerdir. 

Farklı dönem ve coğrafyada yaşarnalarına ve herhangi bir tarihi kayıt 
bırakmamalarına rağmen, Hz. Muhammed'in çağdaşı Medine Yahudileri ile 
aşağıda örnekleri verilecek olan sonraki dönemlerde yaşamış Yahudilerin Hz. 
Muhammed algısı arasında çok da farklılık yoktur .. 

Hz. Muhammed'in çağdaşı Yahudilerle ilişkilerine dair yegane 
kaynaklarımız tefsrr, hadis, siyer ve meğazi gibi İslam tarihi kaynaklarıdır. Bu 
dönem ilişkileri ile ilgili bu kaynaklar çok fazla bilindiği için burada tekrarına 
gidilmeyecektir. 

İslam dünyasında Yahudiler Hz. Muhammed ve İslamiyet' i hedef alan 
müstakil polemik eserleri yazmamışlardır. İsHim'a yönelik tenkitlerin hemen 
hepsi Tevrat'ın tefsiri, midraşik anlatımlar, hukuk (halaha) ve inanç esasları
nın işlendiği değişik eserler ile tarih kitaplarında dile getirilmiştir. 

Bu tebliğde ise Yahudi kroniklerin Hz. Muhammed'in hayatına dair 
verdiği bilgiler üzerinde· durulacaktır. 

1. Hz. Muhammed'ten Bahseden İbranice Kronikler 

Dünyanın Kısa Tarihi (Seder 'Olam Zuta) başlığını taşıyan ve İslami 
dönemde kaleme alınan ilk İbranice kronik, X. asırda Abbasiler döneminde 
Natan ha-Bavli isimli bir Yahudi tarafından yazılmıştır. 1 Yahudi tarihi 
merkeze alınarak dünyanın tarihi kısaca özetlendikten sonra, müellifın 
y~şadığı dönemde Bağdat Yahudi cemaati hakkında bilgi verilen kronikte Hz. 

1 
Natan ha-Bavll, "Seder 'Olanı Z~ta mm ı:::ı;ı31 ı'Tc", Seder ha-Hahamim ve Korrıt 
ha-J(amim, nşr. AdolfNeubauer, Oxford 1887, n, 68-88. Natan ha-Bavli'nin hayatı ve 
esen hakkında detaylar için bkz. Avraham Kahana,.Stfrut ha-Historya ha-Yisraelit .nıı!)C 
:ı..;Nıızrııı ıı""!ı~cıı:ı [Yahudi Tarih Yazı.cılığı], Varşova 1922, I, 57. . 
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Muhammed için kullanılan "sözde peygamber" anlamına gelen "ha-pasul''(!) 
ifadesi, sonraki dönem Yahudi literatürünün vazgeçemediği bir tabir haline 
gelmiştir. 

Hz. Muhammed'in hayatından bahseden bir diğer kronik de Şerira 
Gaon'un Mektubu'dur (İgeret Rav Şerira Gaon). 2 Kayravan Yahudi 
cemaatine yazdığı risale hacmindeki ''fetva"sı (responsa) olan İgeret'te Hz. 
Muhammed'e, peygamber olarak gönderildiği sırada Yahudi eğitim kurum
larında (Sura ve Pumbedita yeşivalan) görev yapan gaonlar münasebetiyle yer 
veren Şerira Gaon, Hz. Muhammed'ten isim olarak değil de· "mecnun" 
anlamına gelen "ha-meşoga" şeklinde3 çirkin bir sıfatla bahseden din 
adamlarının ilkidir. Bu ifade sonraki dönem Yahudi literatüründe Şerira 

Gaon'dan ödünç alınmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Hz. Muhammed ve İsHimiyet' e tarafsız bir şekilde değinen ilk Yahudi 
tarihçi ise A vraham ibn Daud' dur. Rivliyetler Kitabı anlamına gelen Sefer 
ha-Kabala'da4 Hz. Muhammed hakkında herhangi eleştirel bir ifade kullan
mayan İbn Daud'un bu tutumunun, yetiştiği Endülüs'teki hoşgörü ortamından 
kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Hz. Muhammed'in hayatına eleştirel ifadeden uzak yer veren bir diğer. 
kaynak da Avraham Zakuto'dur (1452-1515). Esasen Salamanca Üniversite
si'nde (İspanya) astronomi ve astroloji öğrenimi gören Zakuto, Yahudi 
tarihini merkeze alarak diğer milletierin tarihine de yer verdiği Tam Tekmil 
YahudiAlimler Şeceresi (Sefer Yuhasin ha-Şalem) adlı eserinde (1504 yılı)5 

Hz. Muhammed ve İslamiyet' e, kitabın 6. makalesinde yer vermiştir. 
Kroniğin Yahudi tarihi ile dünya tarihini mezcetmeyi başaran nadir 
tarihlerden biri olduğu kabul edilınektedir. 

2 Şerira Gı:!on, İgeret Rav Şerira Gaon-Meturgam le-Laşan ha-Kodeş ıım :ıı,_ıtu ::ıı :ı~, 
nşr. ve Ibranfeeye tre. R Nosson Dovid Rabinowieh, Yenışalayim 1991; Ing. tre. The 
Iggeres ofRav Sherira Gaon, tre. R Nosson Dovid Rabinowieh, Y enışalayim 1988. 

3 . 
Şerira Gaon, s. 140, Ing. tre. 125. 

4 İbn Daml, Avraham, Sefor ha-Kabala .,;:ı ııN"'' ı::m ı:ı:ıı::m 'ı; :ı;::ı;m -wc, nşr. Gerson D. 
Cohen, Philadelphia 1967. 

· 
5 A vrahaın Zakuto, Sefer Yuhasin ha-Şalem ='tu:ı rom, -wc, nşr. Tsivi Fil!powski, Frankfurt 

1924, s. i-ü (Neşre Qiriş ~ Avrahaın Hayyim Freernanan'm Onsözü); "Zacuto, 
Abraham ben Samuel", El d', XXI, 434. Zakuto'nun astronomi ilmine katkıları için bkz. 
Jose Chabas Bergon-Bernard Goldstein, Astronomy in the Iberian Peninsula, 
Philadelphia 2000, s. 6 vd. 
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Hz. Muhammed'in hayatı hakkında en detaylı bilgi veren ilk Yahudi 
ronik ise, Rav Eliyahu'nun Küçük Tarih Kitabı anlamına gelen Seder 
Wyahu Zuta'dır.6 5 Eylül 1523 tarihinde tamamlanan eserde7 Hz. Muham
aed'den, Osmanlı tarihi münasebetiyle, Türklerin bu dine girişleri sebebiyle 
1ahsedilmiştir. Hz. Muhammed hakkındaki asılsız rivayetlere en 'geniş yer 
·eren ilk Yahudi kroniktir. Verdiği bilgiler, sonraki tarihçiler, özellikle de 
:ambari tarafından büyük oranda kitabına dahil edilmiştir. 

Hz. Muhammed'in hayatı hakkında detaylı bilgi vereıi bir diğer kronik 
se Rav Yosefin Kaleme Aldığı Tarih Kitabı anlamına gelen Sefer Divrey 
(osefdir. 8 XVII. asırda Osmanlı Mısırı'nda yaşamış Yosef ben Yitshak 
:ambari (1640-1703) tarafından kaleme alınan kronikte Yahudi tarihi, İslam 
arihi merkeze alınarak ortak merkezli devirler (çember/daire) halinde 
asarlanmış, Hz. Muhammed'in hayatına İsHimiyet'in siyası ve din! tarihinin 
.nlatıldığı en dıştaki devirde yer verilmiştir.9 Mısır'da yaşamasına ve Arapça 
ıilmesine rağmen ilk dönem siyer ve meğazf kitaplarını kullanmayan 
)ambari, örtülü, ancak bilinçli bir tercilıle okuyucusunu bilgilendirmekten 
:ok, yanlış yönlendirmeye sevk etmiştir. Sambari'nin Hz. Muhammed, 
lönemi ve İslamiyet'le ilgili anlatımları, büyük ölçüde Kapsali'nin Seder 
Wyahu Zufa'sına dayanmaktadır. 

2. İsHim Kaynaklarına Göre Hz. Muhammed ve Yahudiler 

İsHl.mjyet'in Mekke döneminde Müslümanlarla Yahudilerin doğrudan 
rtibatlarına dair herhangi bir bilgi yoktur. Müslümanların Yahudilerle 

6 Eliyahu Kapsali, Seder Eliyahu Zuta: Hiburo Rabi Eliyahu Bar Elkana Kapsali, Toldot 
ha-'Osrnanim u-V enetsiya ve Kor ot 'Am Yısrael be-Mamlahot Turkiya u-V enetsiya ı-ro 
;Nı!Zl, Cl7 zııııvı lı~3,lıı C,lN~'zııl7:ı .nı'l';,.n ,,NI:ı!Zl!:ıi' lıli';N ı": ı~;N ,:ı ıı:ı,n ~ır ı:ı,;N 
:ıN,~l,ıı 'l'ı!:lO :ı,~ıı.n .nı~;~~::ı [Seder Eliyahu Zuta, Rabbi Eliyahu Elkana Kapsali'nin 
Rivayetleri, Osmanlı ve Venedik Tarihi, Türk ve Venedik İdaresinde Yahudiler], nşr. 
Aryeh Shmuelevitz-Şlomo Simonson-Meir Benayahu, I-lll, Yeruşalayim-Tel Aviv 
ı975-ı983. ' 

7 Kapsali 'nin kronikte kendisinin kaydettiği bu İarib için bkz. Seder, I, ı ı O. 
8 Bkz. Sambari, Sifer Divrey Yosef,ı:ı~o i'~~ ı": :ıoı, "ı; :ıoı, ~,. ıı:ıo, nşr. Şimon Ştober, 
. Yeruşalayim ı994, Mavu (Giriş), s. 32 (Neşredenin Girişi). 
9 Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Sifer Divrey Yosef, s. 20-2ı (Neşredenin Girişi); 

WaJter J. Fischel, "Perek mi-toh ha-Kronika 'Divrey Yosef şel Sambari, 'al Reşit 
ha-Isi~ cNI:ıoN:ı .n,!ZlNı ;l? ,ı:ı~o t:ılZl ıoı, ,ı:ı'T lıi',lı~:ı ıı.n~ vıı:ı" [Sambari'nin Divrey 
Yosefisimli Kroniğinden Isliimiyet'in Başlaması ile İlgili Anlatımlar], Tsion 5 (ı940), s. 
204-205. 
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doğrudan ilişkisi M edin e' de başlamıştır. Yahudilerin Medine'deki varlıkları 
eski zamanlara dayanmaktadır. O dönemlerde adı "Yesrib" olan "Medine''ye 
gelen Yahudiler önceleri şehrin dış taraflarına yerleşmiş; ancak zamanla 
güçlenerek o dönemde şehrin yerlileri olan Amalikalılar ve Cürlı.ümlüler' i 
yurtlarından çıkartarak şehrin kontrolünü ele geçirmişlerdi. 10 

Akabe biatlarıyla İslamiyet'i kabul eden Evs ve Hazreçli Araplar ise 
Medine'ye çok sonraki dönemlerde (M. II. veya III. asırlar) Yemen'de Me'rib 
Seddi'nin yıkılmasından sonra gelerek şehrin dışına yerleşmiş; Yahudilerin 
sürekli baskısından b ıkınaların dan sonra akrabaları Gassanller' den aldıkları 
yardımla şehrin yönetimini ele geçirmişlerdi." Hz. Muhammed'in Medine'ye 
hicreti sırasında şehirde bu iki kabilenin siyasal üstünlüğü varsa da, 
sosyo-kültürel ve ticari açıdan şehre, şehir nüfusunun yarıya yakınını oluş
turan Yahudiler hakimdi. 12 Şehir Yahu dilerinin kökeni ise Filistin' e, Babil 
sürgününe dayanmaktadırY Ancak Medine'de Yahudi kabilelerin yaptığı 
misyonerlik faaliyetleri ile Y ahudiliği kabul eden irili-ufaklı pek çok Arap 
kabilesi de yaşamaktaydı. 14 

Hz. Muhammed'in son peygamber olarak gönderilmesi, Yahudileri 
tam anlamıyla şaşkına çevirmiştir. Zira o güne kadar Arap komşularını 
kendilerinden çıkacak son kurtarıcı (mesih) ile korkutan Yahudiler, Arapları 
"mesihin gelmesinden sonra hesaplaşacakları" şeklinde tehdit ediyorlardı 
(istiftah ). 15 Yahudilerin bu tehdidi, Ev s ve Hazrec kabilelerinin Hz. 
Muhammed'i Akabe'de kabul etmelerindeki en önemli etkenlerden biri 
olmuştur. 16 

1° F. Buhl, ''Medine", İA, VII, 459-471. 
11 Belazı.ırl, Fützlhu '1-Büldlin, nşr. Abdullah Enis et-Tabba- Ömer Enis et-Tabb§., Beyrut 

1987, s. 26; YakUt, Mu'cemü'l-Büldlin, Beyrut [ty.], V, 83; İsrail Velfenson, 
Tarihu '1-Yehfid fi B iliidi '1-Arab fi '1-Cahiliyye ve Sadri 'l-ls/tim, Mısır 1927, s. 50. 

12 Hamidullah, İslam Peygamberi, tre. Salih Tuğ, İstanbu11990, I, 570. 
13 Belazuri, Fütith, s. 24; Taberi, Tarihu't-Taberi, nşr. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, 

Beyrut 1967, I, 539. 
14 O dönemde Yahudiliği kabul eden Arap ~bileleri haklanda bkz. Arslantaş, Ernevf/er 

Döneminde Yahudiler, Gökkubbe Yayınlan: Istanbul2005, s. 39-40. 
15 İbn İshak, es-Sfre, nşr. Muhammed Hamidullah, Kqnya 1981, s. 62; İbn Hişam, 

es-Sfr_etü'n-NebevÖlJ!e, nşr. Mustafa Sakka ve dğr., I-IV (Iki mücellet), Beyrut [ty], I, 211; 
547; Ibn Hacyr, el-Isabe fi Temyfzi's-Sahabe, nşr. Ali Muhammed Bicavi, Beyrut 1992, 
II, 383. 

16 İbn Hişam, I, 282; Bel§.zurl, Ensabü '1-Eşrq(, I, nşr. Muhammed Hamidullah, Kahire 1959, 
I, 239. 
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Hz. Muhammed'in peygamberiilde görevlendirilmesi sadece Medine 
Yahudileri arasında değil, o dönem dünya Yahudileri arasında da büyük bir 
ilgi ve merak uyandınnıştır. Medine Yahudilerinin şehirlerindeki yeni 
peygamberin "Yahudilerin beklediği mesih olmadığı" şeklinde mektuplar 
yazdığı belirtilir. 17 

Hicretin ilk yıllarında Müslüman-Yahudi ilişkileri çok gerilimli bir 
seyir takip etmiştir. Son peygamberin Araplardan çıkması, onların Hz. 
Muhammed'i kabul etmelerinin önündeki en büyük psikolojik engeldi. 18 Öte 
yandan cemaatleri üzerinde tartışmasız otoritesi bulunan din adamlan, 
cehaletlerinden istifade ile müntesiplerini Hz. Muhammed'in gerçek bir 
peygamber olmadığı konusunda yanlış yönlendirmiş; buna sürgÜn asırlarında 
kemikleşmiş din! ve kültürel gelenek de eklenince Yahudiler Hz. 
Muhammed' e şiddetli bir muhalefet geliştirmişlerdi. 19 

Hz. Muhammed, Yahu dilerin şiddetli muhalefetine rağmen değişik 
konu ve alanlardaki olumsuz tüm hamlelerine karşı, geliştirdiği plan ve aldığı 
bilinçli kararlarla onların Medine'deki siyası, ekonomik ve sosyo-kültürel 
hakimiyetlerini kırmayı başarmıştır. Bu bağlamda Medine'de Yahudi 
pazarına alternatif bir pazar kurarak ekonomik alanda etkilerini azaltmış; 
el-Kitab (Medine Vesikası) adı verilen bir belge ile hukuksal açıdan kayıt 
altına alarak hareket alanlanın sınırlamış, uygun zaman ve zeminde bilinçli 
bir muhalefet dili ile __ arkadaşlannı yönlendirerek Yahudilerin süregelen 
sosyo-kültürel etkilerini silmeye çalışmıştır. 

Hz. Muhammed'in Yahudilerle ilişkilerinin tamamen olumsuz 
ilişkilere dayanmadığı; aynı toplumu paylaşmanın sorumluluğu içerisinde 
hareket eden Yahudilerle gayet medeni ilişkiler içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Kur'an'da Yahudilerden samimi manada inanan, geceleri 
Allah'a ibadet edip halkı iyiliğe ve :doğruya çağıran, hayır işlerine koşan 

17 Medine Yahudileri: ''Muhammed peygamber (beklenen mesih) değildir. Dininizde sebat 
edin. Bizi bir kelimede ve aynı görüşte birleştiren Allah'a hamdolsun. Ayrılınadık, 
dininıizi de terk etmedik. .. " şeklindeki inektupl~la diğer cemaatleri bilgilendirmişlerdir. 
~kz. Taberi, (TefSir) Cfuniu'l-~eyan an'Te'vili Ayi'l-Kur'fuı, Beyrut 1405/1984, IV, 206; 
Ibnü'l-Cevzi, Zadü'l-Mesir fi llmi't-TefSir, Beyrut 1404, I, 523. 

18 Vakıdi, Kitabü'l-Meğiiz~ nşr. Marsden Jones, Beyrut 1966, II, 677; İbn Hişfun, I, 565. 
19 Bakara 2/170; Maide 5/104. Detaylar için bkz. İbn Hişam, I,, 552; İbn Seyyidinnas, 

Uyiinü'l-Eser fi Fünuni'l-Meğiizfve's-Siyer, nşr. Muhammed el-Id el-Hadravi-Muhiddin 
Mestü, Medine 1992, I, 341. · 
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kimseler olduğu ifade edilmiştir.20 Hadis şerhlerinde "Cebrail'i neredeyse 
komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım" had!sinin21 Yahudi bir komşuya 
iyilik yapılması dolayısıyla vfui.d olduğu belirtilir.22 Hatta dağıtılmak üzere 
kendisine getirilen sadakadan isteyen bir Yahudi'ye "Müslümanl61rın sadaka
sından sana bir şey düşmez" diyen Hz. Muhammed'in bu hareketinden dolayı 
uyarıldığı rivayet edilir. 23 Yine Hz. Muhammed'in emrinde bir Yahudi çocu
ğun bulunduğu, 24 hasta olan Yahudi komşularını ziyaret ettiği, 25 yanından 
geçen bir Yahudi cenazesi için "insan"a olan hürmetinden dolayı ayağa 
kalktığı26 da kayıtlara geçmiştir. 

Ancak Hz. Muhammed'in o döneme kadar aslından çok uzaklaşmış, 
din adamlarının keyfi müdahaleleri ile ilahilik yönü gölgede bırakılmış 
Yahudiliğe karşı getirdiği haklı tenkitler sebebiyle, ilerleyen süreçte Yahudi
lerde ve Yahudi literatüründe Hz. Muhammed ve getirdiği İslamiyet karşıtlığı, 
bazı bakımlardan yeni din iddiasında bulunmayan ve kendisi de Yahudi olup 
Yahudi kalan Hz. İsa karşıtlığından daha güçlü olmuştur.27 

Müslümanlar açısından ise, Hz. Muhammed'in Medine'de yaşadığı 
olumsuz tecrübeler, ilk fetihlerle hakimiyet altına alınan yeni Yahudi 
cemaatlerine siyasal anlamda hiçbir surette yansımamıştır. Bu olaylar, 
Müslüman-Yahudi ilişkilerini, Yahudilerin İsa'ya karşı tutumu bahane edile
rek kan davasına dönüştürülen Hristiyan-Yahu di ilişkilerine benzer bir 
duruma asla dönüştürülmemiş ve ebedl bir düşmanlık konusu haline 

20 AI-i İmrfuı 3/110-115; A'raf7/168-170. 
21 Buharl, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141; Tirmizi, Birr 28; İbn Mace, Edeb 4. 
22 Nevevi, Riydzil's-Stilihfn: Peygamberim.izden Hayat Ölçüleri, tre. ve şerh M. Yaşar 

Kandemir-Ismail L. Çakan-Raşit Küçük, Istanbul2001, II, 395. 
23 Hz. Peygamber'in "On/an hidtiyete erdirmek senin vazifon değif' (Bakara 2/272) iiyetiyle 

uyarılması üzerine Y ahudiyi çağırarak yardımda bulımduğu belirtilir. Bkz. Kurtub1, 
(Tejsfr) el-Ctimf li-Ahkami'l-Kıır'tin, I-XX, nşr. Ahmed AbdillaJim Berdfuıl, Kahire 
1372/1967, III, 337. 

24 Buhar!, Ceniiiz 80, Merdii ll; Ebı1 Davı1d, Ceniiiz 2. Vetatında bu çocuğun Müslüman 
olduğu rivayet edilir. · 

25 Buharl, Ceniiiz 80, Merdii ll; Ebı1 Davı1d, Ceniiiz 2. 
26 Geçen cenazenin Yahudi cenazesi olduğu hatırlatılınca Hz. Peygamber "Olsun! O da 

insan deği/mi, o da bir can taşımıyor mu?" ifadesini kullanmıştır. Bkz. Buharl, Ceniiiz 
49; Müslim, Ceniiiz 24 .. 

27 Samuel b. Yahya el-Mağribl, İjhtimü'l-Yahıld, nşr. Muhammed Abdullah eş-Şerkiivi, 
Diirü'l-Hidiiy~ 1986, s. 157; Mark Cohen, Haç ve Hilal Altında Ortaçağda Yahudiler, tre. 
Ahmet Fethi, Istanbull996, s. 50. 
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getirilmemiştir. İlk dönemlerdeki olumsuz ilişkilere rağmen tarihsel süreçte 
Yahudiler, Müslümanların büyük hoşgörüsüne mazhar olmuşlardır. 

3. Yahu di Tarih Kitaplarında Hz. Muhammed Algısı 

Yahudi tarih kitaplarında Hz. Muhammed'in soyu, dogumu, kişisel 
özellikleri, ortaya çıkışı, peygamberlikle görevlendirilmesi ve Yahudilerle 
ilişkileri gibi değişik yönleri konu edilmiştir. Ancak daha baştan belirtil
melidir ki, din bağnazlığı ile polemik amaçlı kaleme atınan bu kroniklerde 
verilen bilgilerin nerdeyse tamamı ya uydurma, ya çarpıtma ya da kurgusal 
olup tarih! gerçeklerle hiç mi hiç ilgisi bulunmamaktadır. 

a. Soyu ve Ailesi 

Bazı Yahudi kroniklerde Hz. Muhammed'in soyu hakkında verilen 
bilgiler, nesep zincirinden farklı atalar seçilerek genelde doğru verilmekle 
beraber,28 Avraham Zakuto, Hz. Muhammed'in babasını Hristiyan bir Arap 
(gentilehrıJ''J.), annesini ise İsmail soyundan Yahudi bir harnın olarak 
kaydetmiştir.29 Kaynağı açıklanmasa da bu bilginin Bizans tarihi kaynakları 
olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed'in ortaya çıktığı dönemde, Kuzey 
Arabistan'daki bazı Hristiyan Arap kabilelerinin Sasam Devleti'ne karşı 
tampon bölgelerde Bizans için paralı askerlik yaptıkları bilinmektedir.30 

Zakuto 'nun nakilde bulunduğu kaynağın, Kuzey Arapları özelinde bütün 
Arapları Hristiyan olarak kabul ettiği; babasının Arap olması nedeniyle Hz. 
Muhammed'i de Hristiyan olarak düşündüğü anlaşılmaktadır. Ancak Zakuto 
Hz. Muhammed'in annesini Yahudi olarak kaydederken pek de düşünme
miştir. Çünkü Yahudi geleneğinde Yahudi bir hamının Yahudi olmayan bir 
erkekle evlenmesi kesinlikle yasaktır.31 

28 Mesela Kapsali, Hz. Muhammed'in ~talannı Yişmael ben Avraham ben Şem ben Noah 
(Seder, I, 40) şeklinde verirken; Sambari, Kedar ben Yişmael ben Avraham (s. 90); XIV. 
~sır Samiri müelliflerinden Ebü'l-Feth es-Samiri ise O'm.ın (as.) soyunu 
Ismailoğullan'ndan olan Beni Haşim'in soyundan Muhammed b. Abdull$ b. 
Abdülmuttalib şeklinde kaydetmiştir/ (s. ı 73, ı 7 5). Samiri müellifin bu bilgiyi Islam 
kaynaklanndan aldığı anlaşılmaktadır. 

29 Zakuto, Sefor Yuhasin ha-Şalem, s. 39 (Mavu), 247. 
3° Konuyla ilgili olarak bkz. Neşet Çağatay, İsliim Dönemine DekArap Tarihi, Ankara ı989, 

s. 6ı vd.; Ihrahim Sançam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara, 2003, s. 3 vd. 
31 Konu ile ilgili detaylar için bkz. Arslantaş, İslam Toplum_unda YahudiJer, Abbdsfve Fatımf 

Dönemi Yahudilerinde Hukukf, Dinf ve Sosyal Hayat, Iz yayınlan: Istanbul 2008, s. 349 
vd. 
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Eliyahu Kapsali ise Hz. Muhammed'in "Rum büyüklerinden biri" 
veya "Papalığın kardinali" olduğu şeklinde ilginç bir rivayet nakleder. Bu 
sözde riva.yete göre Hz. Muhammed'te liderlik kabiliyeti gören Romalılar 
O'nu (as.) doğu ülkelerine göndererek başarılı olması halinde kendisini 
kardinal yapacakları sözü verirler. Hz. Muhammed doğuya düzenlediği 

seferlerde geniş bir coğrafyayı hakimiyetine alır. Ancak Roma'ya döndü
ğünde bu başarısı kıskanıldığı için kendisine verilen söz tutulmaz. Buna çok 
kızan Hz. Muhammed de fethettiği doğu topraklarına dönerek burada 
Roma' dan bağımsız bir krallık kurar ve çevresindeki ülkelere de hakimiyetini 
kabul ettirir.32 

Hz. Muhammed'in "Roma kardinalı" ya da "Rum büyüğü" olduğu 
şeklindeki bilgilerin gerçeklikle ilgisi bulunmamakla birlikte, çevre Arapların 
Hz. Muhammed'e bağlandığı ifadesinden, Kuzey Arabistan'daki Arapların 
İsHimiyet'i benimsernelerinin kast edildiği düşünülebilir. 

b. Doğumu 

Hz. Muhammed'in doğumundan bahseden yegane kronik Yosef 
Sambari' dir; ancak o da konuyla ilgili olarak polemik üslubunu benimsemiş, 
olayıRahip Balıira ile irtibatlandırarak babası Abdullah'a Hz. Muhammed'i 
doğumundan önce müjdelediği şeklinde kurgusal bir bilgi ile süslemiştir. 

Sambari, Balıira'nın [Kronikte Buhayran olarak kaydedilmiştir] ona 
nesebinden bir oğulun çıkacağını, adını "Mahmad" (Muhammed) koymasını 
tavsiye ettiğini söyler. Rahip Bahira' dan duyduğu bu sözleri aklına iyice 
kaydeden Abdullah, Hz. Muhammed'in doğup büyüyerek başanlı bir 
delikanlı olduğunu görünce Balıira'nın bu öngörüsünü takdir eder. 33 

Hz. Muhammed'in babasının, oğlunun doğumundan önce vefat ettiği 
İslam kaynaklarının ittifakla kaydettiği bir bilgidir. 

c. Kişisel Özellikleri 

Medine'deki Yahudiler gibi, ortaçağ Yahu di tarihçileri de genelde Hz. 
Muhammed'in ismini doğrudan kullanmamaya özen göstermişlerdir. 

32 Kapsali, Seder, I, 38. 
33 Sambari, s. 90. 
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İslam! rivayetlerde çağdaşı Yahudilerin Hz. Muhammed'e, "Muham..: 
med" ya da "Nebi" veya "Resül" gibi peygamberliğini ifade edecek ya da 
çağrıştıracak şekilde hitap etmemeleri, dikkat çeken bilinçli bir tercih olarak 
gözükmektedir. Çoğu rivayette Yahudilerin Hz. Muhammed'e, oğlu Kasım'a 
nispetle "Ebü'l-Kasım" künyesi ile hitap etmesi dikkat çekicidirJ4 Böyle bir 
hi ta bın geliştirilmesi, Hz. Muhammed 'in, kutsal kitaplarında bahsi geçen 
"Muhammed" ismini veya başka sıfatiarını unutturma ya da gölgede bırakma 
gayreti olarak değerlendirilebilir. 

Benzer şekilde çağdaşı Yahudilerin Hz. Muhammed 'le konuşurken 
küçük telaffuz oyunlarına başvurmalan da dikkat çeken bir başka husustur. 
Bu kelime oyunlan sonraki dönem Yahudi tarih literatürüne · de yansımış; 
O'ndan (as.) bahsederken bazı kelime oyunlarına müracaat edilmiştir. Arapça 
ile İbranicenin aynı kökene sahip olması ve bir kelimenin iki dilde farklı 
anlamlara gelmesinin avantajı ile yapılan kelime o'yunlarıyla Hz. Muhammed 
küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Hz. Muhammed'in iyi niyetle irtibat kurma 
çabasıyla venniş olduğu "es-selam"ı, yaptıklan bir kelime oyunu ile "lanet"e 
(es-sam) çevirmek istemeleri, 35 İslam literatüründe en yaygın örneklerden 
biridir. Konuyla ilgili Kur'an'a da bazı örnekler yansımıştır. Kur'an'da 
mümiıılere Hz. Muhammed'e hitap ederken "Riii'nii" (~lj) değil de 

34 Örnekler için bkz. Vakıdl, L 364; a.g.e., ll, 516. (Kureyza esirlerinden Ka'b b. Esed'iJ:ı Hz. 
Muhammed'e hitabı); Va:kıdi, II, f?46, 647; Ibn Sa'd, et-Tabaktitü'l-Kiibni, nşr. Thsan 
Abbas, Beyrut 1405/1~85, n, 116; lbn Kesfr, es-Sfre, TIL 375 (Hayberli Yahudilerin Hz. 
Muhammed' e hitabı); Ibn Sa' d, L 174 (Bir grup Yahudinin çeşitli kopulan sormak üzere 
geldiklerindeki hitabı); Mukatil, Teftfr-i Kebfr, tre. Beşir Eryarsoy, Istanbul 2006, L 50 
{Bakara sfiresinin ilk ayetleri ile ilgili olar* Hz. Muhammed' e soranYahudilerin hitabı); 
lbn Seyyidinnas, L 34?; Ibn Hacer, el-Istibe, IV, 133 (Abdullah b. Sfıriya'nın Hz. 
Muhammed' e hitabı); lbn Seyyidinnas, n, 73. (Nadfroğullannın diyet isternek üzere 
kendilerine gelen Hz. Muhammed'e hitaplan); Ibn Seyyidinnas, n,. 104 (Kureyza.oğul
lannın hitabı); Buhful, Cenaiz 80, Merda ll; Ebu Davı1d, Ceniiiz 2; lbn Hacer, el-Istibe, 
IV, 379 (Hz. Muhammed'e hizmet eden Abdülkuddı1s isimli Yahudi bir çocuğun 
babasının hitabı). Ancak ilginçtir, Hayher'in fethinden sonra Peygamberimiz'den 
işletmeleri şartıyla yerlerinde kalma teklifinde bulunurken ismiyle ''Ya Muhammed" 
şeklinde hitap etmişlerdi. Bkz. Va:kıdl, n, 690. 

35 Hz. Aişe'den gelen bir rivayette Yahudilerin Hz. f.vluhammed'i gördüklerinde "es-Seltimü 
aleyke" (Esenlikte ol) yerine "es-Stimü aleyke" (Olesice) şeklinde selam verdikleri; ancak 
buna rağmen Hz. Muhammed'in bu tür kimselerle ilişkilerini kesmeyerek bu şekildeki 
selfunlamalarına(!) "Senin üzerine" manasma gelen "ve aleyke/aleyküm" şeklinde muka
~lede bulunduğu belirtilir. Bkz. Taberi, Tejsfr, XVIll, 14-15; Kurtub!, Tejsfr, XVII, 292; 
Ibnü'l-Cevz!, Ziidü'l-Mesfr, VIIL 189. 
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"Unzurna" (U~I) şeklinde hitap etmeleri emredilmiştir. 36 "Rai 'na" kelimesi o 
dönem Arap toplumunda yaygın kullanılan bir hitap olup "Bizi dinle, bize 
kulak ver!" anlamına gelmekte idi.37 Yahudilerin bir kelime oyunundan dolayı 
nazil olduğu belirtilen ayette (Bakara 2/104), Hz. Muhammed'e hitaptabelli 
bir kahbın emredilmesi, hitabı Arapça anlamıyla kullanınayan Yahudilerin bir 
kelime oyununu boşa çıkarma amaçlı olduğunu göstermektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki Yahudiler, İbran1ce "kötü", "habis", "hayırsız" manasma gelen 
"ra"' (llı) kelimesini, Arapçadaki "biz" zaınirine izafe edip biraz da ayetteki 
ifadeye benzeterek "ra 'na" şeklinde telaffuz ediyor, "şu bizim kötü"(!), "şu 
bizim hayırsız"(!) manasma gelecek şekilde kullanıyorlardı. Kur'an'ın bazı 
yorumlarında detaya girilıneksizin "rai 'na" ifadesinin Yahudi dilinde 
(İbranice) sövme amaçlı kullanıldığı bilgises bu kanaatimizi teyit etmektedir. 

Medine Yahudileri gibi, sonraki dönem Yahudi tarihçilerinin çoğu da 
"Muhammed" ismini doğrudan kullanmamaya gayret etmiş; bunun yerine 
Tevrat'tan seçtikleri ve olumsuz anlam yükledikleri birtakım terimleri tercih 
etmişlerdir.· Hatta İbrani alfabesinde Arapçadaki harflerin nerdeyse tamamını 
karşılayacak harflerin bulunmasına rağmen, kroniklerde "Muhammed" 
kelimesi dahi çarpıtılarak yazılınıştır. Mesela Kap sali, Yahudilerin düşman 
olarak gördüğü Hz. Muhammed'i "Mahmit" {ö'l:ln?:l) veya "Mahomat" (ö?:lın?:l) 
ya da "Mahomati" ('ö?:lın?:l)39 olarak kaydetmiştir. Çoğu rivayetlerde onun sıkı 
takipçisi Sambari dahi Arapça bilmesine ve Arapça konuşan bir toplumda 
yaşamasına rağmen, O'nun (as.) ismini "Mahmad" (ı?:ln?:lt0 şeklinde yazmayı 
tercih etmiştir. 

Kroniklerde Hz. Muhammed hakkında kullanılan ifadelerin en 
yaygını, "sahtekar"(!) veya "sözde peygamber"(!) anlamına gelen "pasuP' 
0ıo~) ifadesidir.41 Medine Yahudilerinin "es-selam"ı "es-sam"a (lanet, ölüm) 

36 Bakara 2/104·" ı ,_ · nJ·i.:.;ıı·U- u~r ı .i ~':i ı {-i • ~ıı•~l ı.ı· .... ~!J_!.J"i'"'_.:J'.?!J~.:J'..r- !Jolo'l Q!. T-. 
37 Mukatil, I, ll O. 
38 Mukatil, I, 110; San'am, Tejsfrü'l-Kpr'tin, I-III, nşr. Mustafa Müslim Muhammed, Riyad 

1410, I, 163; Taberi, Tefsir, I, 472; Ibnü'l-Haim, et-'['ibytinfi Tefsiri Garfbi'l-Kur'tin, nşr. 
Fethi Enver Dil.bıill, Kahire 1992, s. 102; Ibn Manzfır, et-Tibyiin fi Tefsiri 
Garfbi'l-Kur'tin, nşr. Fethi Enver Dil.bıill, Kahire 1992, XIII, 182. 

39 Kapsali, Seder, I, 36-37. 
40 Sambari, s. 90. 
41 ha-Bavli, s. 83. 
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çevirmeleri gibi, sonraki dönem kronik yazarları da bir kelime oyunu ile 
"resul"ü "pasul"e(!) çevirerek42 "resul" kelimesiyle alay etmek istemişlerdir. 

Kroniklerde Hz. Muhammed için kullanılan bir diğer kelime de 
"koyun çobanı" veya "günahkarların sefıh çobanı"(!) anlamına gelen "ro 'e 
evili" (,,,,N :ı31ıı)'dir.43 ifade ile Hz. Muhammed'in "boş, ciiliil ve avare 
insanların başkanı" olduğu ifade edilmek istenmiştir. 

Kroniklerde Hz. Muhammed'in diğer isimleri de, içerdikleri anlam 
sebebiyle genelde birbiriyle bağlantılı olarak kullanılan ·"mecnun", "deli" ve 
"dengesiz" anlamına gelen "meşoga"' (31~ıw~)(!)44 ile "psikolojisi bozuk" 
veya "dengesiz" anlamlarına gelen "iş ha-ruah" (nıı:ı w,N)(!)45 .kelimeleridir. 
"Meşoga" tabirinin Yalıurlilere Mekkeli putperesderin bir armağanı(!) olduğu 
anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed'in prestijini sarsmak amacıyla putperesderin 
kullandığı bir yafta olan "mecnun"(!) ifadesi,46 ortaçağ Yahudileri arasında 
çok yaygınlık kazanmıştır. Yahudi kültüründen gelen Samuel b. Yahya 
el-Mağribi, Yahudilerin yazdıkları kitaplarda Hz. Muhammed'ten hep 
"meşoga'" şeklinde bahsettiklerini kaydeder.47 Ortaçağ Yahudi din adamların
dan Maimonides (1138-1224) de Yemen'e yazdığı meşhur mektubunda 
(İgeret Teyman) Hz: Muhammed'in geleceğinin Tevrat'ta müjdelendiğini 
ispat etmenin beyhude bir uğraş olduğunu ifade ederken, O'nun (as.) 
hakkında "meşoga'" tabirini(!) kullanmıştır.48 

d. Nübüvveti 

Hz. Muhammed'inhayatı ile ilgili olarak Yahudi kroniklerde daha çok 
O'nun (as.) peygamberliği üzerine yoğunlaşılmıştır. Hz. Muhammed bir 
peygamber olarak kabul edilmediğinden, peygamberliği için "nübüvvet" 

42 ha-Bavli, s. 83. 
43 Kapsali, Seder, I, 38. 
44 • • 

Şenra Gaon, s. 140, Ing. tre. 125; Kapsal~ Seder, I, 37. 
45 Kapsali, Seder, I, 37. · 
46 Mesela bkz. Hicr 15/6; Saffil.t 37/36; Duİıfuı 44/14; Tür 52/29. 
47 Bkz. Samuel b. Yahya el-Mağribi, İjluilnü'l-Yahild, s. 157. 
48 Bkz. Maimonides, İgeret Teyman ,~,76 ~ ;ıum u:ıı; ı~,rı rı~ [Yemen Yahudi Cemaatine 

Mektup], nşr. Şlomo Goldman, New York 1950, s. 27: " ... ve aharav kam Meşoga: ,,.,TTNı 
l7!1W~ Ci'"· Konuyla ilgili detaylı değerlendirme için bkz. Hourani, ''Maimonides and 
Islam", Studies in Islamic and Judaic Traditions, Papers Presented at the Institute for 
Islamic-Judaic Studies, I, eds. William M. Brinner-Stephen D. Ricks, Atlanta-Georgia 
1986, s. 156 vd. 
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ifadesi kullanılmamış, genelde "peygamberlik iddiası"(!) ifadesi kullanıl
mıştır.49 

Hz. Muhammed'in ortaya çıkışı veya tebliğine başlaması, Yahudi 
kroniklerde farklı bağlamda verilmiştir. Kroniklerden Y afıudi tarihini 
merkeze alarak yazılanlar, Hz. Muhammed'in ortaya çıkışını Yahudi tarihi 
bağlamında anlatırken; Hristiyan dünyasında yazılanlarda ise daha çok dünya 
tarihi ya da tarihi yazılan devletin tarihi bağlamında kaydedilmiştir. 

Yahudi tarihi bağlamında Şerira Gaon, Hz. Muhammed'in Rav Mari 
Gaon' dan sonra Pumbedita Yeşivası'nda gaonluk yapan Beyt Goharalı Mar 
Rav Hanina zamanında ortaya çıktığım (613'ler) söylerken,S0 İbn Daud ve 
ondan naklen Şlomo Ganz, O'nun (as.), yaratılışın 4374, yani M. 614 yılında 
peygamberlikle görevlendirildiğini kaydetmiştir. 51 Bu bilgilerden hareketle bu 
iki Yahudi kroniğin verdikleri tarihle, Hz. Muhammed'in üç yıl gizlilikten 
sonra tebliğini açıktan yapmaya başlamasını esas aldığı söylenebilir. 

Eliyahu Kapsali Hz. Muhammed'e gelen vahiyle ilgili ilginç bir bilgi 
nakleder. ifadesine göre, kurnaz ve sahtekar bir insan olan Hz. Muhammed(!) 
bir güvercin edinmiş, halka hitap ettiği sırada gelen bu güvercinin O'nun (as.) 
kulağına bir şeyler fısıldayarak gittiğini, Hz. Muhammed'in de bunu cahil 
müntesiplerini, önceki peygamberlere gönderilene benzer bir "vahiy" 
olduğunu söyleyerek Tanrısal bir mucize olduğu şeklinde kandırmıştır. 52 

Konu ile ilgili rivayetleri Kapsali'den nakleden Sambari ise bu bilgilere 
ilaveten, Hz. Muhammed'in, güvercinin geldiği günü "müjde günü" (yom 
hasara) olarak takdim ederek53 bir nevi bayram ilan ettiğini belirtir. 

Kapsali ve Sambari'nin Hz. Muhammed'in bir kumru edinerek 
vahiyleri güya ondan almış gibi gözükmesiyle ilgili kaynaklarının, XIII. 
asırda yaşamış Hristiyan Vicenzo Bellovaconse'nin kroniği olduğu belirtilir. 
Söz konusu kronikte Hz. Muhammed'in bu kanalla aldığı vahiy, İncil' de54 Hz. 

49 Mesela bkz. İbn Daucl, Sefor ha-Kabala, s. 34-35; İng. tre. 45; Sambari, s. 90. 
so Şerira Gaon, s. 140, İng. tre. 125. 
sı İbn Daucl, Sefer ha-Kabala, s. 35; İng. tre. 45; Ganz, Sefor Tsameah David 'Tı'T rm:ız ı~o 
r~ TI'T ,:ı,,; [Davud'mı Nesli], nşr. Mordehay Bravier, Y eruşalayim 1983, s. 107. 

sı Kapsali, Seder, I, 36. Ayrıca bkz. Sambari, s. 91. 
s3 Sambari, s. 91-92. 
s4 Mesela bkz. Luka 3/22; Yuhanna 1/32. 
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İsa'nın vahiy alma şekline benzetilmiştir.55 Buna göre Hz. Muhammed'in 
vahiy aldığı şeklindeki iddiası(!), güya Hz. İsa'ya öykünıneden başka bir şey 
değildir. 

Hz. Muhammed'in peygamber olarak kabul edilmelllesi, Yahudi 
tarihçileri O'nun (as.) şahsiyetiyle ilgili bir takım yakışıksız ifadeler kullan
maya da sevk etmiştir. Şahsiyetine yönelik olarak Kapsali, O'nu (as.) "güçlü, 
muktedir, çok ama çok kurnaz, entrikacı, halkın aklını çelmeyi iyi bilen bir 
sahtekar, aldatıcı ve elinin ulaştığı her yere kötülüğü bulaşan biri(!)" olarak 
tarif ettikten sonra,56 kurnazca kurgulan sayesinde binlerce insana İsHl.miyet'i 
güzel gösterebilecek kadar da göz boyayıcılık maharetine sahip(!) olduğunu 
söylemiştir. 57 

Bu kabiliyetine rağmen Hz. Muhammed'in "ümmf!' olduğu bazı 
kronikler tarafından dile getirilmiş; ancak O'nun (as.) bu özelliği ise çok 
farklı bir bağlamda değerlendirilmiştir. Kroniklerde "ümmf''lik "cahillik"(!) 
ile eşdeğer bir üslupta sunulmuştur. Hz. Muhammed'in Kur'an'ın tertip 
edilmesinde fıkir babalığı yaptığını belirten Kapsali, kendisinin (Hz. 
Muhammed) "ümml" olması nedeniyle bu işte Hz. Ali ve Osman'dan 
profesyonel yardım aldığını iddia etmiş, güya Kur'an sözde Yahudi kökenli 
insanlar tarafından uydurulmuştur. 58 

· 

Yahudi tarih literatüründe din bağnazlığından kaynaklanan bir dürtü 
ile Hz. Muhammed'in __ ortaya çıkışı, nübüvvetinden bu şekilde bahsedilmesi 
ve çoğu yönüyle ilkleri temsil eden, İslamiyet uğruna Hz. Muhammed'in 
peygamberiilde görevlendirilmesinden, ebed! aleme intikaline kadar her an 
yanında bulunan Hz. Ali ve Osman gibi ilk müslümanlardan bu şekilde 
bahsedilmesi, hiç şüphesiz bunların Müslümanların gönüllerindeki seçkin 
tahtlarını sarsına amacına yöneliktir. 

Hz. Muhammed'in gösterdiği mucizeler ise Yahudi kroniklerde 
kurnazca tezgahlarran ill~zyonlar(!) şeklinde takdim edilmiştir. Kapsali, Hz. 
Muhammed'in çeşitli vesilelerle hile ve kurnazlık yaparak bir şeyler 

' 
ss Bkz. Shtober, Muhammad and the beginning of Islam in the Chronicle Sefer Divrey 

Yoseph", Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Prof David Aya/on, 
ed. M Sharon, Jerusalem 1986, s. 334. 

s6 Kapsali, Seder, I, 36. 
s7 Kapsali, Seder, I, 37. 
ss Kapsali, Seder, I, 37. 
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gösterdiğini, halkın gözüne fevkalade gözüken bu mucizeterin gerçekte el 
çabukluğu ve göz boyamadan başka bir şey olmadığını; O'nun (as.) bu tür 
hile ve sahtekarlıklarla(!) doğu halklarını peşinden sürükleyerek onlar 
üzerinde hakimiyet kurduğunu ifade eder.59 

Yahudi olmalarma rağmen kroniklerde Hz. Muhammed'in çağdaşı 
Kaynuka', Nadir ve Kureyza gibi, köken itibariyle Yahudi olan kabilelerle 
ilgili bilgi vermemeleri ilginçtir. Bu durum, kroniklerde Hz. Muhammed ve 
dönemindeki olaylara bilimsellikten ziyade polemik amaçlı yer verildiğinin 
de bir göstergesidir. 

Sonuç Yerine 

Yahudi tarihçiterin Hz. Muhammed' e bakışları . beklenen Mesih 'in 
Araplardan çıkmasının getirdiği hayal kırıklığının etkisinde gelişmiştir. 

Yahudi tarihçiterin Hz. Muhammed'e bakışmda bunun kadar etkili bir başka 
etken daha vardır: O da içinde yaşadıkları Hristiyan toplumlarının İslam'ın 
son peygamberine bakışı. 

Yahudi tarihçiler, o dönemlerde yaşayan Müslüman meslektaşları gibi 
hakikat peşine düşme zahmetine katlanmamış; Haçlı seferlerinden sonra 
İslam düşmanlığının eseri olarak ortaya çıkaiı, bir kısmı yazıya dökülse de 
genelde ulu orta dolaşan asılsız ve iftira türü efsanev1 bilgileri kitaplarına 
almayı yeğlemişlerdir. Bu, herhangi bir imkansızlıktan da kaynaklanmamıştır. 
Sambari gibi, önemli bir İslam merkezinde, Mısır' da, bulunan, Arapça bilen 
veya etrafında işin esasını sorup öğrenebileceği yüzlerce alimin ortasında 
yaşayan bir Yahudi tarihçi dahi, Hz. Muhammed'le ilgili bilgileri doğrudan 
İslam kaynaklarından değil, dindaşlarmm, bağnaz Hristiyanların yazdığı 
kaynaklardan derlediği bilgilerden nakletmiştir. 

Yahudi kroniklerde yıpratılmak amacıyla seçilen en önemli hedef, 
İslam'ın kavranmasmdaki belirleyici rolü sebebiyle Hz. Muhammed' dir. Hz. 
Muhammed'in peygamber olarak kabul edilmemesi, Yahudi tarihçileri, O'nun 
(as.) şahsiyetiyle ilgili bir takım yakışıksız ifadeler kullanmaya sevk etmiştir. 
Yahudi kroniklerde Hz. Muhammed'in soyu, doğumu, kişisel özellikleri, 
ortaya çıkışı, peygamberlikte görevlendirilmesi ve Yahudilerle ilişkileri, 
İslam kaynaklarmdaki doğru ve gerçek bilgilerden çok farklıdır. Esasen 

59 Kapsali, Seder, I, 40. 
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polemik amaçlı yer verilen bu bilgilerin kaynağı ya din bağnazlığından doğan 
uydurma veya iftira ya da içinde yaşadıkları Hristiyan toplumda benzer 
dürtülerden hareketle oluşturulan asılsız rivayetlerdir. 

Yalıurlilerde Hz. Muhammed' in hayatına yönelik bu şekildeki bilinçli 
tercihin kendine özgü sebepleri vardır. Yahudiler İslam hakimiyetine 
girmelerine, Müslümanlar tarafından herhangi bir engel ya da kısıtlamaya tabi 
tutulmamalarına rağmen, kendi elleri ile oluşturduklan gettolarda yaşamayı 
tercih etmiş, kaybolmamak ya da bozulmamak için başka kültürlerle içli-dışlı 
olmayı hiçbir zaman istememiş, istekli olanlar da cemaat içi baskılarla 
vazgeçirilmeye çalışılmıştır. Dahası, cemaat içi birlikteliği sağlamak amacıyla 
"üstün ırk" düşüncesi ilidas edilerek "öteki"ni (Yahudi olmayan, goy, no h ri, 
akum) kötüleme yolunu dinsel bir tavır haline getirmişlerdir. 

Bu tavır İslami dönemde de devam etmiş; İslam toplumlarıyla entegre 
olmalarma ve günlük hayatta Arapça konuşmalarına rağmen, din adamlarının 
baskısı ile yönlendirilen geniş Yahudi kitleler hiçbir zaman Hz. Muham
med'in hayatını gerçek anlamda öğrenme yolunu tercih etmemişlerdir. 

Özetle, Yahudi tarih kitaplarındaki Hz. Muhammed'le ilgili rivayetler, 
tarihi rivayetlerin karşıt bir görüşü savunma adına nasıl tahrif edilebileceğinin 
en dikkat çeken örneklerini oluşturmaktadır. 
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