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Arap Yar~ madas~ na Nasrâniyetin giri~~tarihini tam olarak tespit mümkün olmamakla birlikte; Kilise ricâli bu tarihi, H~ ristiyanl~k tarihinin ilk
günlerine kadar götürmeye çal~~m~~lard~ r 1. Fakat bu, yine de ara~t~nlmaya
muhtaç bir konudur. Bununla birlikte çok erken devirlerde H~ristiyanlar~ n
Arap Yar~madas~ na gelip yerle~tikleri veya H~ ristiyan davetçilerinin Araplar aras~nda müntesipler temin ettikleri konusunda kaynaklarda bilgi verilmektedir 2 . Buna ra~men Araplar aras~ nda H~ristiyanl~ k, geni~~halk
kitlelerine intikal etmemi~tir. Bunun sebebleri aras~ nda, Araplar~ n "Putperestli~i Milli Bir Din" olarak benimsemeleriyle, hürriyetlerine ba~l~~ olu~lar~ n~ n tabii sonucu, yabanc~~dinlere iltifat etmeyi~lerini gösterebiliriz 3 .
slâm~ n zuhurundan önce, Arap Yar~ madas~ nda H~ ristiyan topluluklar~ n~ n bulundu~u belli ba~l~~ merkezler Ta~lip, Gassân ve Kudâa, Eyle,
Dumetul-Cendel, Tayy kabilelerinin ya~ad~~~~bölgelerdi. Ayr~ca yar~ madan~ n güneyinde Necran, H~ ristiyan merkezlerinin en güçlüsü ve etkili olan~~
idi 4. Bilhassa Necran'da H~ ristiyanlar, inanç itibariyle çok zor ~artlar
alt~ nda kalm~~~olmalar~ na ra~men; varl~ klar~ n~, islâmiyetin ilk devirlerine
kadar sürdürebilmi~lerdir 5 .
Islâm~ n zuhuru an~ nda Arabistan'da bulunan H~ristiyan cemâatleri
yaln~z bunlar de~ildir. Bu belli ve çok önemli merkezlerin yan~ nda ayr~ca
Cevad Ali (Dr), Tarihu'l-Arab, Kable'l-Islam, Ba~dat, 1956, VI, sh: 55
Cevad, Ali, a.g.e, VI, sh: 55, 56; Anwander Antoine, Les Religions de l'Humanit,
Almancadan Frans~zcaya Çeviren: Pierre Jundt, Paris, 1955, sh: 274
3 Muhammed Mcbruk Nafii, Asr Ma Kable'l Islam, Kahire, 1952, sh: 65, 81.
4 Cevad Ali, Tarihu'l-Arab, VI. sh: 185-210; Hasan Ibrahim Hasan, Tarihu'l Islam,
Kahire, 1964, I, s: 73; Dr. Mustafa Fayda, Hz. Muhammedin Necrânl~~ H~ ristiyanlarla
görü~mesi ve Mubahale, Ank. Ilahiyat Fakültesi, Islami Ilimler Enstitüsü Dergisi, Ankara,
1975, II, sh: 143; Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, Islam Peygamberi, ist, 1966. I, sh: 411416.
5 Brockelmann, Islam Milletleri ve Devletleri Tarihi, Türk. çev. Prof. Dr. Ne~et Ça~atay,
Ankara, 1964, sh: 3
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Mekke'de köle, tüccar veya misyoner olarak ya~ayan bir H~ristiyan Cemaatinden; Mekke'ye bilhassa dil yönünden tesiri olan EHAB~~~Kabilesinin
aras~nda bulunan H~ristiyan Toplulu~undan ve Hire H~ristiyanlar~ ndan da
bahsedilmi~tir 6.
Arap Yar~madas~ nda bulunan H~ ristiyanlar konusunda dikkatimizi çeken bir di~er konu da, itikad yönünden çok farkl~~gruplara ayr~lm~~~olmalar~d~r. Daha IV. Milâdi as~rda say~s~z firkalara bölünmü~~olan ~ark H~ristiyanlar~, bu tefrikalarm~~ ~slam futûhat~~ alt~nda bile sürdürmü~lerdir. Islam~n zuhâru an~ nda bilhassa Hire'de ve Güney Arabistan'da yayg~n olan
Nesturi 7 f~rkas~~ile Gassan ve ~am havalisinde yayg~ n olan Yakubiye ve
di~er bölgelerde nüfuzu görülen Melkitler (Milkaniyye) dikkatimizi çekerler 8. Fakat bu firkalar aras~ nda, Arabistan'da en çok yay~lma ~ans~n~~
Nesturiler bulmu~lard~ r. Nesturi H~ristiyanl~~~, Kuzey ve Güney Arabistan'a çabucak nufuz etmi~tir 9.
Hz. Muhammed (S.A.V.)'in risaletle vazifelendirildi~i VII. asr~ n
ba~~ nda Arap Yar~madas~ ndaki H~ ristiyanlar~ n durumu a~a~~~yukar~~ bu
merkezde idi. Hz. Muhammed, ~slam Peygamberi s~fat~yla tebli~e ba~lad~~~~
zaman, ilk defa Mekke'de baz~~ H~ristiyanlarla kar~~la~m~~t~ . Hatta vahyin
6 Cevad Ali, Tarihu'l Arab, VI, sh: 199-203; Mekke H~ristiyanlar' için ayr~ca
bak:
M.Watt, Mahomet â Medine, Paris, 1959; sh: 384; Cf. Lammens, "Les chrCtiens a la Mecque

la veille de "Hegire" dans L'arabie occidentle â la Veille de l'Hegire, Beyrut, 1928, sh: 1-49; Ibn
Hi~am, es-sire, Kahire, 1936 I, sh: 237
7 Bilhassa ~slam aleminde yay~lm~~~olan ve hala da yer yer varl~klar~n~~ sürdüren bu
firkalar~n görü~leri Kristoloji yönünden çok önem ta~~maktad~r. Bunlar~n görü~leri k~saca
~öyledir:
- Takubilers Bunlara göre Mesih Allaht~ r. Çünkü mesihte Allah ile insan bir tek tabiatte
birle~mi~tir. Yakubilere göre bu birle~im alkol ile suyun birle~imi gibidir.
2 - Nesturiler: Bunlar da Isa-Mesihin iki tabiat~n~n oldu~unu söylerler. Bu tabiat~n biri
insan, biri de ilaht~r. Bu iki tabiat, birle~imde özelli~ini kaybetmez. Bu t~pk~~ zeytinya~~~ile suyun
birle~mesi gibidir. Ayr~ca Meryem de bir insan annesidir.
3 - Melkider (Milkaniyye, milkaiyye): Bunlar da mesihte insani ve ilahi olmak üzere iki
tabiat~n oldu~unu iddia etmi~lerdi. M. 451 Kad~ köy konsülüne sad~k kalan bu doktrinin
salikleri Isa'da insani ve ilahi tabiat~n oldu~unu benimsemi~lerdir. Bu doktrinin salikleri,

Meryem'i Allah Annesi olarak kabul ederler. Bu konuda Bk. Francis Dvornik, Histoire des Conciles
Paris, 1962, sh: 25-29; R. Janin, Les Eglises orientales et les Rites Orientaux, Paris, 1955, sh: 923; Abdu'l Vahid el-Vafi, el Esfarul-Mukaddese, Kahire, 1964, sh: ~~o8 vd. Alain Ducellier, Le
Miroire de l'islam, Paris, 1971, sh: ~ l; P. Rondot, Les Chretiens d'Orient, Paris, 1955, sh: 44
Hasan ~brahim Hasan, Tarihu'l-~slam I, sh: 73
Les Religions de l'humanit, sh: 274; ~slamiyetin Güney Arabistana, yay~l~~~, sh: 20;
Cevad Ali, Tarihu'l Arab, III, sh: 18o, VI, sh: 79-80, 186, 187; Mohamet â Medine, sh: 154
111
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ilk günlerinde Hz. Haticeyi ve Hz. Muhammed'i teselli eden Varaka b.
Nevfel de Incifin el yazmalar~ na sahip olan bir H~ ristiyand~~
~slâmiyetin be~i~i olan Mekke'de daha ba~lang~çtan itibaren Hz. Peygamberin H~ ristiyanlarla münasebeti, dostane hudutlar içinde ba~lam~~t~. Henüz risaletten üç y~l gibi k~sa zaman sonra, Ehl-i Kitap Bizans'~ n,
mecusi ~ran'a ma~lubiyeti, Mekke'de Müslümanlar~~üzmü~, Allah'da kendilerini teselli eden ilahi vahyini göndermi~ti ".
~ bn ~shak oldukça kar~~~k bir ifadeyle, Hz. Muhammed (S.A.V.) daha
Mekke'de iken yirmi ki~iye yak~n Habe~li H~ ristiyan~ n Kâbe'de Peygamberle kar~~l~kl~~konu~up, münaka~a ettikten ve Kur'an-~~Kerim dinledikten
sonra kendi kitaplar~nda tavsif edilen gelecek Peygamberin Hz. Muhammed
Oldu~unu kabul ederek Islâmiyete girdiklerini ve Ebu Cehl'in bunlarla
münaka~a etti~ini nakleder 12 . Sonra da "Denilir ki bu H~ ristiyanlar Necran
ehlindendir". diyerek bunlar hakk~nda nazil olan ayetleri s~ralar 13 .
~slâm Peygamberinin, Hicretten önce ilk sempati duydu~u ve Müslümanlar~n hicret etmelerini arzu etti~i ilk H~ ristiyan ülke, Habe~istan
olmu~ tur. Hz. Muhammed, Mekke mü~riklerinin amans~z i~kenceleri ve
tazyikleri kar~~s~ nda Mekkeli Müslümanlar~ n Habe~istan'a hicretlerini arzu
etmi~~ve bu hislerini ~u ifadelerle belirtmi~ti: "~sterseniz ve elinizden gelirse
Habe~istan'a iltica ediniz. Zira orada hüküm süren kral~ n topraklar~ nda
kimseye zulüm edilmez. Oras~~ do~ru ve emin bir yerdir, Allâh a'sân
edinceye kadar orada kal~ n" 14 .
Hz. Peygamberin bu iste~ine hemen Allah Resulünün sahabelerinden
bir k~sm~~ uymu~tu. Bunlar~ n içinde Hz. Muhammed'in amcazadesi Ca'fer
de vard~. Burada Hz. Peygamberin, onlara: Necâ~iye hitaben yaz~lm~~~bir
10 Michel ClCvenot, La ChrCtiente A'L'heure de Mahomet, Paris, 1983, s. 112; ~slam
Peygamberi I, s. 411, ~ bn Hi~am, es-Sire, Kahire, 1936, I, 237, M. Fayda Mubahale, S. 143
II er-Rum: 1-5; Mevlana ~ibli, Asr-~~ Saadet Türk, çev. Ömer R~ za Do~rul, ~stanbul, 1928,
IV, s. 1611, 1614
12 ~bn Hi~am, es-sire, I, s. 391-392; L. Caetani, islam Tarihi, Türk. çev. Hüseyin Cahit, ~ st.
1924, II, S. 313-314; el-Kurtubi, el-Cami'Li Ahkami'l Kur'an, M~s~r, 1967, VI, s. 256; ~slam
Peygamberi, I, s. 411.
13 ~ bn Ishak'~n bu rivayetinin Habe~li veya Necranl~~ H~ristiyanlardan hangisine ait oldu~u
kesin olarak anla~~lamamaktad~r. Rivayetin Necranl~lara ait oldu~unu söyleyenler de
olmu~tur. Bk. el-Askalâni, Fethu'l Bari bi-~erhi sahihi'l-Buhari, M~s~r, 13 19-1329, VIII, s. 67
14 ~bn Hi~am, Hz. Muhammedin Hayat~ , Türk çev. Prof. Dr. ~ zzet Hasan Prof. Dr. Ne~et
Ça~atay, Ankara, 1971. I, s. 205; et-Taberi, Tarih, M~s~ r, 1969, I, s. 330, ed-Diyarbekri,

tarihu'l Hamis, Beyrut tarihsiz, I. s. 288; M. Watt, Mahomet â la Mecque, Paris, 1958, S. 144,
Caetani, islâm tarihi, II, S. 244.
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tavsiye mektubu yazm~~~olmas~n~~ dü~ünmek mant~ld olur. Bu mektupta Hz.
Muhammed (A.S.), önce Islam~n tevhid inanc~n~, Allah telakkisini ortaya
koymu~~sonra Islam~ n Hz. Isa'ya bak~~~ n~~ belirtmek üzere "ve lasdik ederim ki,
Meryemo~~
lu ~sa, Allah'~n Ruhul-Kudusti ve bâkire, faziletli, kendisine dokunulmam~~~
Meryem'e b~rakt~~~~kelimesidir. Allah, Ademi ( A.S.) kendi eliyle yaratt~~~~~gibi onu da
Ruhu ve üflemesiyle yaratm~~t~r" demi~tir. Ayrca Neca~iye hitaben yaz~lan
mektupta, Neca~i ~slama davet edilmi~, amcazadesi ve beraberindekilere
misafirperverlik yap~lmas~~ istenmi~tir 15 .
Fakat Mekke mü~rikleri bu hicretten memnun olmam~~lar ve derhal
Habe~istan'a bir murahhas heyet göndererek Müslüman mültecilerin iadesi
için harekete geçmi~ler bu i~in tahakkuku için de Abdullah b. Ebi Rabiâ ile
Amr Ibnü'l-As~~ segni~lerdir 16 . Habe~istan yöneticilerini kendi lehlerine çekmek, mültecilerin iadesini sa~lamak için bol miktarda hediyelerle Habe~istan'a gelen Mekke mü~rik elçileri, ilk anda kendilerinin desteklenecegine dair teminat alm~~lar ve Neca~i'nin huzuruna ç~ kma imkan~n~~ elde
etmi~lerdi 17 . Fakat yap~lan konu~malardan sonra, Neca~i bir defa da
Müslümanlar~~dinlemek istemi~ti i8. Neca~i'nin huzuruna gelen Müslüman
mültecilerden Necâ~i, dinleri hakk~ nda bilgi istemi~ti. Neca~i'nin sorular~na
Hz. Peygamberin amcazadesi Ca'fer cevap veriyordu 19 . Neca~i, Islam
hakk~nda Ca'fer'in verdi~i izahattan sonra Hz. Peygamberin Allah'tan
getirdi~inden bir ~eyler okumas~n~~ da istemi~ti 2°. Câ'ferde "Meryem
Suresi"nin 21 ba~~k~sm~n~~ okumu~tu.
Verilen izahlar ve okunan ayetler kar~~s~ nda tatmin olan Neca~i hislenmi~~ve ~öyle demi~tir: Bu nûrun kayna~~~Hz. Isa'n~n tebli~ininkinin
ayn~d~ r. Sulh içinde gidiniz, ben sizi asla bu mü~riklere teslim etmeyece~im 22.
Durumdan son derece üzülen Mekke Mü~rik elçilerinden Amr Ibnu'l
As, bir taktikle Neca~i'ye gelerek "Müslümanlar~n Hz. Isa hakk~ndaki inançlar~n~n H~ristiyanlar gibi olmad~~~ n~~ ve onun kul oldu~una inand~klar~ n~~bildirdi. Müslümanlar~~ ça~~rarak Isa hakk~nda kendilerine sormalar~ n~~
15 kr~: Prof. Muhammed Hamidullah, el-Vesaiku's-siyâsiyye, Kahire 1956. Nr. 27, s. 74.
Bunun tafsilat~~ için bk. islânt Peygamberi, I, s. 192-203
16
islânt Peygamberi, I, s. 193; !bn-Hi~am, es-sire, (M~s~ r, 1936) I, s. 357
1.7 ~ bn Hi~am, es-Sire, I, s. 358.
18 a.g.e.
S. 359
19 a.g.e. I, S. 359
20 ~ bn Hi~am, es-Sire, I, s. 360
21 Meryem suresinin ba~~k~sm~ nda Hz. Yahya ile Hz. ~sa'n~ n do~umlar~~ anlat~ l~ r.
22 ~ bn Hi~am, es-Sire, I, S. 360
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istedi 23 . Yeniden toplanan Müslüman mültecilere, Neca~i ~öyle demi~ti:
"Söyleyin bakal~ m, Meryemo~lu Isa hakk~nda ne dersiniz?" Tekrar söz alan
Ebu Talip o~lu Ca'fer: "Biz Isa hakk~nda Peygamberimizin bize getirdiklerini söyleriz: Isa, Allah'~ n kulu, elçisi, ruhu ve onun bakire Meryem'e
verdi~i (ol) emri (kelimesi)dir". Bunlar~~ duyan Neca~i yere e~ilip bir çöp
alm~~~ve Tanr~ya andolsun ki, senin Meryemo~lu Isa hakk~nda söylediklerin
~u çöp kadar onun gerçe~inden farkl~~ de~ildir; demi~tir 24 .
Neca~i'nin bu sözlerinden ve Hz. Peygambere yazd~~~~mektuptan dolay~~ Hz. Muhammed (A.S.) onun Müslüman oldu~u neticesine varm~~,
Neca~i'nin vefat~ nda Medine'de giyabi olarak cenaze namaz~n~~ k~ld~rm~~t~ r 23 .
Müslümanlar~n Habe~istan'a yapt~klar~~bu Hicret çok say~da Habe~linin ~slama gelmesine vesile olmu~tur. Habe~~mültecilerinin kesin say~s~~
bilinememekle beraber, Hz. Peygamberi ziyaret etmek üzere bindikleri
(birçok geminin) batm~~~olmas~, muhtedilerin çoklu~unu gösterir. Sa~-salim
hedefine ula~anlar aras~nda Neca~i'nin bir o~lu da vard~r. Hz. Ali ile karde~~
olan bu prens, Habe~istan taht~ n~n varisi olmak hakk~ndan dahi vazgeçerek
Habe~istan'a dönmeyi reddetmi~ti 26 .
Islam-H~ ristiyan münasebetleri aç~s~ ndan Mekke devri çok fazla
hareketlilik göstermezken, Medine devrinde H~ ristiyan münasebetlerinde
bir art~~~görülür. Hz. Peygamber, Medine Islam Devletinin temellerini
att~ ktan ve Medine halk~ n~~ bu Devlet yap~s~~ içinde te~kilatland~ rd~ ktan
sonra, kom~u kabilelerle birtak~ m temaslar kurmay~~ hedef alm~~t~. Kom~u
kabilelerle yapt~~~~anla~malar 27 ve sava~lar neticesinde Islam Devletinin
güvenli~i iyice sa~lamla~~ nca; giri~ti~i temaslar~; daha da ileri götürmü~~ve
birtak~ m Devlet reislerine ve kabile reislerine "Islam Daveti" ça~r~s~nda
bulunmu~ tur. Hz. Muhammed'in, kom~u hükümdarlara mektuplarla yapt~~~~bu Islam daveti, Bizans'~n Ninova'da Iranl~lar~, mutlak bir hezimete
u~rat~~lar~ ndan sonraya rastlar 28 .
a.g.e. I, S. 360; M. Watt, Mahomet â Medine, s. 386
Ibn Hi~am, es-Sire, I, s. 361
25 Ebu Isa Muhammed b. Isa b. Seyre, sünenu't Tirmizi, Kahire, 1938, III, s. 348; Islam
Peygamberi, I, S. 195; ez-Zebidi, sahih-i Buhari Muhtasar~~ Tecrid-i sarih tercümesi, Türk. çev.
Kamil Miras, Ank. 1968, IV, s. 303; Hamidullah, el-Vesaik, Nr. 23, s. 78
26 es-Süheyli, Er-Ravzu'l-enüf, Tahkik, Abdurrahman Vekil Kahire, 1967, III, s. 263;
Islâm Peygamberi, I_, S. 197
27 Islâm Peygamberi, I, s. 118-178;
28 a.g.e. I, S. 206, 216
23
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Hz. Peygamber bu vesile ile H~ ristiyan reislerinden M~s~ r Mukavk~s~ na
Hatip ~ bn Ebi Belta 29 ile bir mektup göndermi~ti 3°. Bu mektupta Allah'~ n
elçisi, Mukavk~s~~ ve teb'as~n~~ ~slama ça~~r~yor ve "Al-i ~ mran 64. ayetin
muhtevas~~ içinde Allah'tan ba~kas~ na tapmamaya O'na hiç bir ortak
ko~mamaya, Allah'~n d~~~ nda birbirlerini Rablar edinmemeye ça~~r~yor 31 .
Mukavk~s, Allah resulüne verdi~i cevapta beklenen peygamberin
Araplar aras~ ndan ç~ kmayaca~~na i~aret ederek, elçiye ikramda bulundu~unu ve baz~~ hediyeler gönderdi~ini bildirir 32.
Ayn~~ ~ekilde Hz. Peygamber H.VI. y~lda 33 Gassâni hükümdar~~ elHaris ibn Ebi ~amir'e de bir mektup göndermi~tir 34 . Allah'~ n elçisi, elHaris'e yazd~~~~mektubunda "~slam'a geldi~i takdirde" mülkünün
kendisine b~ rak~laca~~n~~ bildirmi~ti. Bir H~ ristiyan olan el-HIris bu davet
kar~~s~ nda hiddetlendi ve Medine'ye hücum edece~ini bildirdi 35. Hz.
Peygamberin di~er bir elçisi, el-Haris ibn Umeyr ise Basra valisine bir
mektup götürürken, ~urahbil ibn Amr isminde di~er bir Gassâni reisinin
arazisinden geçerken ~ehit edildi. Hz. Peygamber bunun intikamm~~Milte'ye
gönderdi~i 3000 ki~ilik bir müfreze ile almak istemi~ti 36 . Gassânilerin di~er
bir reisi olan Cebele ibn Eyhem'e de ayn~~gaye ile yaz~lm~~~bir mektuptan
bahsedilir 37. Fakat, Gassânilere yaz~lm~~~olan mektuplar hiçbir ba~ar~~
sa~layamam~~t~ r 38 . Hz. Peygamber Gassânileri cezaland~ rmak üzere H.
VIII. ve IX. y~llarda M6te ve Tebuk seferlerini düzenlemi~~39 ve ~slam
Devletinin kuvvetini, Gassân bölgesinde ispatlanu~ti".
~ bn Sa'd'~n bildirdi~ine göre, Hicri IX. y~ lda Gassâni Kabilesinden 3
ki~ilik bir heyet Medine'ye gelerek ~slami kabul etmi~tir 41 .
29

a.g.e. I, S.

205

3° Hamidullah,

el-Vesaik, No: 49, s. ~ o6; !bn Sa'd, et-Tabakatül-Kübra. Beyrut, 1957
1960, I, S. 260
3' el-Vesaik, s. lo6
32 a.g.e. no: 50, S. 107
33 Islâm Peygamberi, I, S. 216
34 el-Vesaik, No. 37, s. 97
35 Islâm peygamberi, I, S. 216
36 a.g.e. I, s. 217
37 el-Vesaik, No: 38-39, s. 217
38 a.g.e. I, S. 217
39 a.g.e. I, s. 217
" A.H. Berki, O. Keskio~lu, Hz. Muhammed ve Hayat~, Ank. 1960, S. 347, 394 Islâm
Peygamberi, I, s, 220
41 !bn Sa'd, Tabakât, 1, s. 338-339; Islâm Peygamberi, I, S. 217
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Yine Bizansl~lar~ n Ninova zaferinden birkaç ay sonra Hudeybiye
anla~mas~ n~ n hemen akabinde, Hz. Peygamberin H~ ristiyan reislerine
gönderdi~i mektuplardan birisi de Herakliüs'e hitaben yaz~lm~~~olan~d~ r.
Hz. Peygamberin mektubunu Dihyetu'l Kelbi götünnü~ tür. Hz. Peygamber
mektubunda "Rumlar~ n büyük reisi Herakliüs'ü" Islâma davet ediyor ve
yine Allahtan ba~kas~na tapmamalann~, Allah'a hiç bir ~eyi ortak ko~mamalann~~istiyordu 42.
Herakliüs Hz. Peygamberin durumunu tahkik ettikten sonra "Bunlar
peygamberlerde bulunan s~ fatlard~ r. Zaten ben onun zuhur edece~ini
biliyordum. Fakat, Araplardan olaca~~ n~~ sanm~yordum. Onun hakk~nda bu
söylediklerin do~ru ise 43 o, ~u ayaklar~ m~ n bast~~~~yere yak~ nda hakim
olacakt~ r. E~er onun yan~ na varabilece~imi bilsem, kendisine kavu~ mak için
her zahmete katlan~ r~m. Yan~ nda olayd~ m ayaklar~n~~y~ kard~ m" 44 demi~tir.
Buna ra~men, Hz. Peygamberin elçisine, bir sef~ re yap~lacak bütün hürmet
42

el-Vesaik, No: 26, s. 8os, Tarihu'l-Yakubi, II, s. 62; Asr-~~ Sa'adet, I, s. 438; el-Musannef,

V, S. 346; el-Buhari, sahih, M~s~ r, trz IV, s. 57, Islâm Peygamberi, I, s. 219
43

Hz. Peygamberin mektubunu alan Herakliüs, yeni peygamberin kavminden birisinin

yan~na çagr~lmas~ n~~ istedi O s~ rada Ebu Süfyan ~am'da idi. Herakliüs'ün huzuruna ç~kar~lan
Ebu Süfyan'a ~u sorular sorulmu~tu:
-O'nunla akrabal~ k derecen nedir?
- Amcam~ n ogludur.
-O'nun soyu nas~ld~ r?
-O, aram~ zda en iyi soyludur.
-O'ndan önce peygamberlik sözünü eden var m~?
-Yok.
-O'nun atalar~~ içinde hiç bir hultümdar gelmi~~miydi?
-Hay~r.
-O'na halk~ n fakirleri mi, yoksa e~raf~~ m~~ tabi oluyor?
-Halk~n zay~ flar~~ ona tâbi oluyor.
-O'na tâbi olanlar art~ yor mu, eksiliyor mu?
-Art~ yorlar.
-O'nun dinine girdikten sonra begenmeyerek dönenler var m~ ?
- Yoktur.
-O'nu hiç yalanla suçlad~n~ z m~?
-Hay~r.
- Ahdini bozdugu oldu mu?
-Hay~ r.
- I~ te bunlar peygamberlerde bulunan s~ fatlard~r.
Kr~, el-Musannef, V, s. 346; ya'kubi, II, s. 62; Buhari (M~s~r, trz) IV, s. 56-57; islâm
Peygamberi, I, S. 220.
" Buhari, IV, s. 57; el-musannef, V, S. 346; yakubi, II, S. 62,
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gösterildi; fakat vazifesi az ra~bet gördü 45 . Hz. Peygamber, Tebük'e vas~l
olunca Herakliüs'e tekrar bir mektup yazarak Islami kabul etmesini, hiç
olmazsa Müslüman olan tebas~n~~cezaland~rmamas~ m, onlar~ n cizye vermelerine veya ~slama girmelerine mani olmamas~n~~istemi~tir 46.
Görünü~e göre Imparator Herakliüs, Hz. Peygamberin isteklerine tam
olarak cevap vermeyerek bir miktar alt~n hediye göndermi~ti. Fakat Hz.
Peygamber gönderilen alt~nlar~~ "diplomatik bir hediye olarak de~il, harp
ganimeti olarak kabul etmi~~olup, bunlar~~ Islam ordusuna da~~tm~~t~r 4'.
Hz. Peygamberin zaman~nda Islam-H~ristiyan münasebeti yönüyle
dikkatimizi çeken önemli bir olay da Hz. Peygamberin Za~atur Piskoposuna
yazm~~~oldu~u Islâm'a davet mektubudur 4°. Bu mektubun da hedefi,
Islam~n; H~ristiyan itikad noktalar~na bak~~~ n~~ belirtmek ve Islam~n geçmi~~
ilahi dinlerin özleri itibariyle Hak oldu~unu kabul etti~ini duyurmaktad~r 49 .
Hz. Peygamberin hayat~nda Islam-H~ristiyan münasebetleri aç~s~ndan
en çok dikkati çeken konu Necrânl~~ H~ristiyanlarla giri~ti~i birtak~m temaslard~r. Bilindi~i gibi Arap Yar~madas~nda en çok H~ristiyan toplulu~unun bulundu~u bölge; Yemen'in Necrân~ndaki Mezhiç Kabilesinin halk~ndan olan Belhâris Kabilesinin ya~ad~~~~bölge idi 5°. Fakat, buna ra~men,
bütün Necrân Vadisinin hatta Belhârislerin bütün kollar~n~n H~ristiyanl~k'
kabul etmi~~oldu~u dü~ünülemez. Çünkü, Hz. Muhammed (S.A.V.)in
muhtelif Belharis reislerine göndermi~~oldu~u yaz~larda onlardan, putperestlerle, yani henüz putperestli~i terketmemi~~olan atalar~~ ile ba~lar~n~~koparmalann~~istedi~ini; fakat H~ristiyan olan ebeveynlerine at~f yap~lmad~~~n~~ aç~k bir ~ekilde görmekteyiz 51 .
O halde Hz. Muhammed, Güney Arabistan'da Islam dinini yaymak
üzere faaliyete geçti~i zaman Necrân bölgesinde ya~ayan Mezhiç Kabilesinin bir kolu olan Belharis Kabilesi d~~~nda, çok say~da H~ristiyana sahip
di~er bir Kabile yoktur. Habe~~istilas~ndan önce ba~layan H~ristiyan misyonerlerin faaliyetleri neticesinde, Güney Arabistan'~n muhtelif yerlerinIslâm Peygamberi, 1, s. 219
el-Vesaik, No: 27, S. 82
47 Ebu' Ubeyd Kâsim ibn sellam, el-emval, Kahire, 1353, Hadis No: 623-625; ~slam
Peygamberi, I, s. 223
49 el-Vesaik, No: 29, S. 86
49 el-Vesaik, No: 29, S. 86, M. Watt, Mahomet â Medine, s. 388; Islâm Peygamberi I, s. 220
5° ISUIT1 Peygamberi, 1, s,
~~; M. Fayda, Hz. Muhammedin Necrânit Hristiyanlarla
görü~mesi, s. 41 2.
51 Islâm Peygamberi, T s, 412
46
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de kiliseler in~a edilmi~ tir. Buradaki kilisilerin en me~huru, Belhâris Kabilesinin bir kolu olan Abdi'l-Meddan kabilesinin yapt~~~~ve Necrân Kâbesi
diye bilinen kilisedir 52.
~~te Hz. Peygamber Necrân H~ ristiyanlanyla da ilgilenmi~, oraya ~slâm~~ tebli~~etmek üzere Mugire b. Su'beyi göndermi~ti. Necrân H~ristiyanlar~~ Kur'an-~~ Kerime kar~~~baz~~ itirazlar 53 ileri sürmü~ler, Mügire'de
bunlara cevap veremeyece~ini anlayarak geri dönmü~tü 54 . Neticede Hz.
Muhammed, Necrân ke~i~lerine hitaben bir mektup yazm~~t~r. Metni günümüze kadar intikal eden bu mektubun muhteviyat~~~öyledir: Tanr~~Elçisi
Muhammed' den Necrân ke~i~lerine: ~brahim, ~shak, Takub'un Allah~n~n ad~yla... Ben
sizi yarat~klara tapma yerine Allah'a kulluk etmeye ça~~r~r~m. Ve yine sizi yarat~klarla
olan ittifak~n~z yerine Allah'la ittifak etmeye ça~~r~yorum. ~ayet onu kabul etmezseniz,
insan ba~~na cizye vereceksiniz. Cizyeyi reddederseniz sizinle sava~aca~~m, selâmlar~mla... 55 .
Öyle anla~~l~ yor ki, Hz. Peygamberin bu mektubu, Necrânl~lar~ n
Medine'ye gelmesine sebeb olmu~ tur. Hz. Peygamberin bu davetinden
sonra, Necrân H~ ristiyanlar~~ Medine'ye 6o ki~ilik bir heyet gönderdiler,
heyetin ba~~ nda kendi midraslar~ n~n (Mektep veya Mahkeme) papaz~~ ve
reisi olan Ebii Hârise b. Alkame, onun Akibi Abdu'l-Mesih ve kervana
reislik eden el-Eyhem vard~~ 56 . Ö~leden sonra geç vakitte Medine'ye ula~an
Necrân heyeti, mescidde Hz. Peygamberin huzuruna ç~ km~~lard~. ibadet
vakitleri hulül etti~i zaman mescidde ibadet etmek istemi~ler, Ashâb buna
Islâmiyetin Güney Arabistan'a yay~ l~~~, s, 20; Asr-~~ Saadet, II, S. 624
Bu konuda Mugire bin ~u'be ~öyle der: "Ben necrâna geldi~im zaman H~ ristiyanlar
~öyle sordular, sizler kitab~ n~zda: "ya uhte Harun! (Meryem: 28) diyorsunuz. Halbuki Musa,
Hz. Isa'dan ~u kadar sene evvel, ~u kadar fetretten öncedir. Harun da onun karde~idir. Meryem
nas~ l Harun'un karde~i olur? Medineye Resulullah~ n huzuruna gelince bu meseleyi kendisine
sordum. Resulullah "Hz. Meryem zaman~ ndaki insanlar kendilerinden önce geçen
peygamberlerini ve iyi kimselerin isimlerini çocuklar~ na isim yap~yorlard~. (Yani, Hz. Meryem
kendi zaman~ ndaki Harun isimli bir ~ahs~ n k~zkarde~idir, Musa (A.S.)nin karde~i olan
Harun'un de~il) buyurdu. Bk. Muslim el-Camius-Sahih, Türk. çev. Mehmet Sofuo~lu,
Istanbul, 1965, VI, S. 396; Ahmet b. Hanbel, el-Müsned Beyrut, trz, IV, s. 252; Sünenü'tTirmizi, V, s. 315
54 Asr~~ saadet, II, s. 604
55 el-Vesaik, No: 93; s. 139-140; Ya'kubi, II, s. 66; Ebu'l-Fedâ, Ibn Kesir, el-Bidaye ve'nNihaye, Beyrut, 1966, V, s. 53; Islam Peygamberi, I, S. 412; Asr-~~ Saadet, II, S. 604
56 Ibn Hi~am, es-sire, II, s. 222; Islam Peygamberi I, s. 413; Islâmiyetin Güney Arabistan'a
yay~l~~~, s. 25; el-Taberi, Tefsir, (M~s~r, trz.) VI, s. 151-152; Ravzu'l-ünuf (Kahire, 1970), V, s.
28-38; Louis Massignon, La Mubâhala, Paris, 1943, s. 15
52
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itiraz etmekle beraber, Allah Resulü onlara mescidi b~ rakm~~t~ . Onlar da
~ark'a dönerek ibadetlerini yapt~ lar 57.
Yine ~ bn Hi~am'~ n bildirdi~ine göre 58 Necrân heyetinin aras~ nda
itikat farklar~~ da vard~. Onlar~ n bir k~sm~~ Melkiti, di~erleri de ba~ka
mezheptendi 59.
Ertesi gün 60 Hz. Muhammed, Necrân heyeti ad~ na konu~an dini
liderleri Ebü Hârise ile ba~kanlar~~ Abdu'l-Mesih'i, islamiyeti kabule
ça~~rd~. Onlar: "Biz senden evvel Müslüman olduk" diye cevap verdiler. Hz.
Peygamber "Talan söylüyorsunuz, sizi Islâmiyeti kabulden üç ~ey al~koymaktad~ r.
Bunlar: Domuz eti yemeniz, Haç'a tapmamz„ Allah'~ n o~lunun
bulundu~una inanman~zd~ r. "Bu defa onlar:" "Yâ Muhammed! ~sa'n~ n
babas~~ kimdir? diye sordular. Hz. Muhammed bu soruya hemen cevap
vermeyip sustu~u, Hz. ~sa'n~ n ~ahsiyeti, ve H~ ristiyanl~ kla ilgili birçok
meseleyi içine alan, Al-i imran süresinin ba~tan 8o'den fazla ayetinin nazil
oldu~unu bildirmi~tir". Necrân heyeti, ölüleri diriltmesi, hastalan tedavisi,
gaibden haber vermesi ve çamurdan ku~~yapmas~~ gibi mucizelerden dolay~"
~sa'n~ n "Allah" oldu~una kail olmu~lard~ r. Yine babas~z olmas~ ndan dolay~~
da ona "Allah'~ n o~lu" diyorlard~ . Ayr~ca yapt~ k, emrettik, yaratt~ k,
hükmettik" gibi Allah kelamlar~ ndan da Allah'~ n, ~sa'n~ n "C4-ün Üçüncüsü"
yani Allah-~sa-Meryem üçlüsünden biri oldu~una kanaat getirmi~lerdi 62 .
A1-1 ~mran süresinin ilk seksen âyetini Necrânl~larm bu kanaatleri
içinde de~erlendirirsek, a~a~~daki sonuçlar~~ elde ederiz:

~~ - Süre, Allah'~ n ezdi ve ebedi hayatta baki oldu~unu, zât ve kemal
s~fatlar~~ ile her~eye hâkim bulundu~unu ifade ederek ba~l~yor. Bu ifadelerde,
~sa'n~ n Allah oldu~una, buna ra~men Haç üzerinde öldü~'üne inananlar~ n
dü~ tükleri tezadâ bir imâ vard~ r 63 .
2 - Sonraki

ayet, Hz. Muhammed'e indirilen kitab~ n, Tevrat ve ~ ncil'i
tasdik etti~ini ve Allah~ n tek ve Kadiri mutlak oldu~unu bildiriyor 64.
Ibn Hi~am, es-scri, II, S. 224,
a.g.c. II, S. 224;
59 a.g.c. II, S. 224, Islâm Peygamberi, I, s. 413
" Caetani, Islâm Tarihi, VIII, S. 99
61 Ibn Hi~am, es-sire, II, s. 225-233; Belazuri, Fütilhul-Buldan çev. Z.K. Ugan. Ist, 1955, I,
s. to7; Taberi Tersir, VI, S. 4.70; Asr-1 Saadet, II, S. 624
62 Ibn Hi~am, es-sire, II, s. 224
63 Islâm Peygamberi, I, 413
64 a.g.e. I, S. 413
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3 - Daha ileride ise ~öyle buyruluyor: "onlara de ki: E~er Allah'~~ seviyorsan~z

bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlar~n~z~~örtsün... E~er yüz çevirirlerse ~üphesiz
Allah o kâfirleri sevmez. Gerçek Allah, Ademi, Nuhu, Ibrahim hânedan~nz ve in~rân
hanedan~n~~âlemlerin üzerine mümtaz k~ld~~65 .
4 - Bundan sonra Kur'an-~~ Kerim, ~ mran ailesinden, Allah'a adanm~~~
olan Meryem'den, O'nun do~ umundan, sonra da Hz. ~sa'n~ n mucizeyi
do~umundan bahseder. Burada Hz. ~sa'n~ n babas~z olu~undan, O'nun
ilahl~~~ na hükmedenlere kendi mant~ klanyla Hz. Adem'in babas~z ve
annesiz yarat~l~~~ ndan bahisle O'nun ilahl~~a daha lay~ k oldu~unu, halbuki
ne Adem ne de ba~kas~~ bu harika meydana geli~ten dolay~~ Adem'e Hah
demediklerini imâ eder 66 .

5-Hz. Isa'dan sad~ r olan birtak~ m harikulade hadiselerin O'nun
ilahl~~~ na de~il, ancak Isa'n~ n Allah'~ n peygamberi oldu~una delil te~kil
etti~ine i~aret vard~ r. Çünkü Hz. Isa'n~ n gösterdi~i mucizeler, sadece
Allah'~ n izni ile meydana gelmi~tir 67 .
Necrân heyetine kar~~~Kur'an-~~ Kerimin bu kat'i emirlerini alan Hz.
Peygamber nihayet davas~ nda hakl~~ oldu~unu daha kesin göstermek için
emr-i ilahi gere~ince; Necrânl~ lar~~ Mubahaleye (Lânetle~meye) davet
etmi~ti. Çünkü yap~lan tart~~ malar~ n sonu gelmiyordu. Böylece davas~ nda
haks~z olan~ n üzerine, Allah'~ n lâneti istenecekti 68 .
Hz. Peygamberin Mubahale teklifi 69 kar~~s~ nda Necran heyeti özel
mü~avere için çekilmi~ler ve bu mü~averede Akib Abdu'l-Mesih: "Ey
H~ ristiyan cemaati! Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, peygamber Muhammed
gönderilmi~~bir peygamberdir. Ve yine biliyorsunuz ki, peygamberlerle lânetle~en bir
kavmin zürriyeti kesilir. Onunla lânetle~meyi kabul etmeyiniz ve kendisiyle bir antla~ma
yaparak dinini zde kal~ n~z" demi~/ir. Bu görü~e i~tirak eden heyet mensublarz Hz.
Peygambere gelerek" Ey Ebu'l-Kas~m, seninle lânetle~memeye karar verdik. Seni kendi
dininle ba~ba~a b~rakaca~~z. Biz de kendi dinimi ze dönece~iz. Bizim hakk~ m~zda
Al-i ~ mran 31-33
A-i ~ mran, 59
" A-i ~ mran, 49
68
~ mran, 61: "Art~ k sana ilim geldikten sonra kim seninle onun hakk~ nda çeki~irse de
ki, gelin, o~ullar~m~z~~ ve okullar~ n~z~, kad~ nlar~m~z~~ ve kad~ nlar~ n~z~, kendimizi ve kendinizi
ça~~ral~m, sonra Allah'a dua ve niyaz edelim de onun lânetini yalanc~lar~ n üstüne okuyal~m..
E~er yine yüz çevirirlerse muhakkak Allah o fesatç~lar~~ hakk~yla bilendir.
69 Ibn Hi~am, es-sire, II, s. 232; ~slam Peygamberi, I, S. 414; Islâmiyetin Gün. Arabistana
yay~l~~~, s. 34; Ibnu'l-Esir, el-Kâmil, f~ t tarih, Beyrut, 1965, II, S. 293-294; sünenü't-Tirmizi, V,
S. 225
65
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istedi~in gibi hükmet. Biz sana istedi~in ~eyi verelim. Seninle anla~ma yapal~m. Yaln~ z
bize ihtilaflar~m~z~~halletmesi için bir Müslüman hakim gönder" . 7° demi~lerdir.
Hz. Muhammed, islam~ n "genel dini musamahas~ n~ n" bir gere~i
olarak Necrânl~ lar~ n tekliflerini kabul etmi~, cizye kar~~ l~~~ nda maddi ve
manevi güvenliklerinin ~slam Devletine ait oldu~unu bildirmi~ti 71. Ayr~ca
ihtilaf konular~ n~~ halletmek üzere de Ebu Ubeyde'yi vazifelendirmi~ti 72 .
Görülüyor ki, Hz. Peygamber devrinde ~slam-H~ ristiyan münasebetlerinde hâkim olan ruh, islâm~ n genel din politikas~~ içindeki musamaha
ruhudur. Hz. Peygamberin yazd~~~~mektuplarda veya Necrânl~larla bizzat
kar~~la~mada Hz. Peygamberin H~ ristiyanl~~a kar~~~ tavr~, onlar~ n yanl~~~
itikatlar~ n~~ bizzat kendilerine duyurmak ve Hakk olan inanc~ n tebli~ini
yapmakt~ r. Hz. Peygamberin giri~ ti~i MUBÂTIELE ile hedefi, do~ru
oldu~unu iddia ettikleri yanl~~~inançlar~~ sarsmak ve onlar~~ islam~ n aç~ k ve
seçik itikat esaslar~ na ça~~rmakt~ r. Ama her ~eye ra~men zorlama yoktur.
Hz. Muhammed'in, Necrânl~lar~~Mescid-i Nebeviye almas~, onlara ibadete
izin vermesi, kendi dinlerinde kalmak üzere antla~ma isteklerini kabul
etmesi, sadece islam~ n genel din politikas~~ içindeki musamaha ruhu 73 ile
izah edilebilir.

70 Ibn Hi~am, es-sire, II, s. 233; Yaki~ bl, II, s. 66; Islam Peygamberi, I, s. 414 Asr-~~ Saadet,
II, s. 624; Hz. Muhammedin Necrânl~~ H~ ristiyanlarla görü~mesi, s. 1 47
71 Bu anla~ma metni için. Bk. el-Vesaik, No, 94; Islam Peygamberi, I, s. 414; asr~~ saadet, II,
S. 624; Fütuhu'l-Buldan, I, s. 107
72

73

Islâm Peygamberi, I, S. 414; L, Massignon, La M ubahala, s. 14
Vincent Monteil, Islâm, Les Religions, Paris, 1972, s. 266

