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şebilecek örneklerin yapıldığı Fatımi atöl
yelerine karşılık Endülüs'te yapılan ma
deni parlaklığa sahip eserler. Irak'ta Ab
basi devrinde önem kazanan seramik 
sanatının zirvesini teşkil ederek İslam 
seramiklerinin en müstesna örnekleri ol
muştur. 

Böyle parlak eserler veren Arap ale
minin iftihar kaynağı olan el sanatları 

zamanla yok olmaya yüz tutmuş ve an
cak küçük bir zümre tarafından koru
nabilmiştir. Bundan dolayı son zaman
larda çeşitli Arap ülkelerinde tatbiki sa
nat merkezleri açılmış ve el sanatları 

dalında güzel örnekler vermesi hedef
lenmiştir. 
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VI. iSLAM'DAN ÖNCE ARAPLAR'DA DİN 

İslam'dan önceki Araplar'ın dinleri hak
kındaki bilgiler birinci derecede Sebeli
ler. Katabanlılar. Mainliler. Hadramutlu
lar gibi Güney Arabistan toplumları ile 
Kuzey Arabistan ve Hicaz bölgesinde ya
şamış olan Semüdlular. Lihyanlılar. Sa
falılar. Nabatiler. Tedmürlüler gibi Arap 
toplumlarından kalma kitabelere ve di-
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ğer arkeolajik belgelere dayanmaktadır. 
Ancak bu belgelerde akide esasları. iba
det ve dua gibi temel dini konulara da
ir doğrudan bilgiler verilmemiş, sadece 
tanrı veya put adları yer almıştır. Yine 
de bu belgeler sayesinde hiç olmazsa 
çeşitli tanrı ve put adlarıyla bu adların 
içerdiği dini anlamlar hakkında bilgi sa
hibi olabilmekteyiz. Bundan başka Asur
lular. İbraniler, Yunanlılar ve Latinler gi
bi bazı milletlerden kalma eserlerde de 
İslam'dan önceki Araplar'ın dinlerine da
ir bilgiler bulunabilmektedir. 

Cahiliye şiirleriyle atasözlerinde (em
sal) eski Araplar'ın nesepleri, savaşları 
(eyyam) gibi gözde konular dolayısıyla 

kısıtlı da olsa Cahiliye dönemi tanrıları, 
putları , inanç ve telakkileri hakkında bil
gilere rastlanır. 

Özellikle İslam'ın doğuşuna tekaddüm 
eden Cahiliye dönemi ile İslam'ın zuhu
ru sırasındaki müşrik Araplar'ın dinleri 
hakkında en güvenilir ve ayrıntılı bilgi
ler veren kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ay
rıca Kur'an tefsirleri. hadis. siyer ve me
gazi kitapları ile Mekke ve Medine tari
hi gibi özel alanlara dair tarihi eserler
den de bu konuda faydalanılmaktadır. 

Bazı müslüman bilginler umumi tarih 
kitapları yanında özellikle Cahiliye Arap
ları'nın inançları. ibadet şekilleri, putları 
ve put evleri (büyütü'l-esnam) hakkında 
müstakil eserler yazınışiarsa da bunlar
dan sadece İbnü'l - Kelbi'nin Kitabü'l-Eş
nam adlı değerli eseri günümüze kadar 
gelebilmiştir. Bundan başka Ebü'I-Ha
san Ali b. Fudayl ve Cahiz de aynı adla 
birer kitap yazınışiarsa da (bk ibnü'n
Nedim, s. ı 38, 21 O) bunlar kaybolmuş
tur. İbnü'l-Kelbi'nin Kitabü'l-Eşnam'
dan başka, çeşitli Arap kabilelerinin di
ni, siyasi ve kültürel yapılarına dair eser
ler yazdığım. ayrıca Edyanü'l- 'Arab ad
lı bir eser telif etmiş olduğunu biyogra
fik kaynaklardan öğreniyoruz (bk. ibnü'n
Nedim, s. ı 09: Yaküt, xıx. 290) Mahmüd 
Şükri ei-Alüsi'nin naklettiğine göre (Bu
lugu 'l-ereb, ll , 308) Ebü Abdullah Hüse
yin b. Muhammed el-Hali' de Ara,ü'l
<Arab ve edyanüha adlı bir eser yaz
mış ve İbn Ebü'I-Hadid bu kitabı incele
yerek el- 'Ab~ariyyü'l-[ıisan adlı ese
rinde bazı hatalarını düzeltmişti. Cahiz 
de Kitabü'l-Esnam'dan başka Edya
nü'l- 'Arab adlı bir eser daha yazmış 
olup Şehristani bu eserden faydalanmış
tır (bk GAL Suppl., I. 496) 

Din kelimesi İslam'daki ıstılahi mana
sıyla Cahiliye döneminde de kullanılmak-

taydı. Nitekim Cahiliye döneminin Hanif 
inancını benimsemiş şairlerinden Ümey
ye b. Ebü's-Salt'a isnat edilen bir beyit
te bunu açıkça görmekteyiz: "Kıyamet 
gününde Allah katında Hanif dininin dı

şındaki bütün dinlerin uydurma olduğu 
ortaya çıkacaktır" (Ebü'I -Ferec. IV. 122) 

Dinin bu manası Semüd kavminden kal
ma kitabelerde de tesbit edilmiştir. Bu 
kitabelerden birinde Semüd kavminden 
bir kişi tanrı "Vedd'in dini"ne bağlılığı
nı belirtmiştir. Başka bir metinde ise 
"Vedd'in dinine bağlı kalarak öleceğim" 
denilmektedir (Cevad Ali, VI, 8) 

Hemen bütün İslami kaynaktarla bazı 
müsteşriklerin tesbitlerine göre diğer 

Sami kavimler gibi Araplar'ın da en es
ki dinleri tevhid esasına dayanmaktay
dı (ibnü'I-Kelbi, s. 6) Ne var ki Cahiliye 
döneminden bugüne ulaşan belgelerde 
Araplar'ın ilk dinlerinin tevhid dini oldu
ğunu gösteren kesin bilgilere rastlan
mamıştır. Ancak bazı kitabelerden "Zü 
Semavi" (göğün hakimi. göğün ilahı) deni
len bir tek tanrıya ibadet edildiği anla
şılmaktadır. Muhtemelen bu Yemen'in 
Yahudilik ve Hıristiyanlık tesirine girme
den önceki bir inancı olup tevhid aklde
sinin ihtiva ettiği bir tek tanrı inancına 
dayanmaktaydı. 

Arap yarımadasında ve daha çok Gü
ney Arabistan'da milattan sonraki yıl

larda var olduğu anlaşılan bir rahman 
inancıyla da karşılaşılmaktadır; hatta Ye
men'le bağlantıları dolayısıyla Mekkeli
ler'in de rahman inancına sahip olduk
ları ve bu kelimeyi Allah anlamında kul
landıkları bilinmektedir. Nitekim Şenfe
ra, Sülale b. Cündeb, Hatim et-raı gibi 
kişilerin şiirlerinde rahman isminin Al
lah'ı ifade etmek üzere kullanıldığını gös
teren deliller mevcuttur (mesela bk. Ta
beri, I, 13 ı -132) . Ya'klibi'nin de kaydet
tiği bir te Ibiyede yer alan "Emrine bo
yun eğdik Allahım. boyun eğdik; sen 
rahmansın! " anlamındaki ifadelerde Al
lah adıyla birlikte aynı anlamda olmak 
üzere rahman da kullanılmıştır. Ak ve 
Eş'ariyye gibi Güney Arabistan kabilele
rinin telbiyelerinde de bu husus görü
lür: " Rahmanın rızası için ... Beyt'i hac
cederiz" (Ya'kübi, 1, 197-1 98) İslamidö
nemde olduğu gibi Cahiliye döneminde 
de rab ve ilah kelimelerinin aksine rah
manın çoğulunun bulunmaması. bu ke
limenin bir tek tanrıyı yani Allah'ı ifade 
ettiğini göstermektedir. Nitekim Arap
lar'ın en eski inançlarının tevhid oldu
ğunu savunan Renan, bunu Samiler'de
ki en yüce tanrıya ad olarak verilen El 



(veya il) inancına bağlamaktadır. Renan'a 
göre bu isim çeşitli Sami ırklarda de
ğişikliğe uğramışsa da ifade ettiği tev
hid inancı yaşatılmıştır (E Renan, ı, ı 

vd.). Bu rahman inancının Yahudilik'ten 
alındığını öne sürenler olmuşsa da Mar
goliouth gibi bazı araştırmacılar gerek
çelere dayalı olarak bu görüşü reddet
mişlerdir ibk Cevad Ali, VI, 38) 

Cahiliye Arapları diğer tanrı ve put 
adlarından ayrı olarak en yüce mabud 
ve yaratıcı tanrıyı ifade etmek üzere Al
lah kelimesini de kullanıyorlardı. Özel
likle dua cümlelerinde "ya Allah" ve da
ha sık olarak "Allahümme" tabirler ine 
yer verilmesi, ayrıca rahman ismi gibi 
Allah isminin de çoğulunun bulunma
ması. Araplar'ın inancında bu isimlerin 
belirli ve bir olan tanrıyı ifade ettiğini 
göstermektedir. Cahiliye şiirinde onla
rın Allah'ı tanıdıklarını ve O'na putlara 
tanıdıklarından daha üstün sıfatlar is
nat ettiklerini. O'nun adına and içtikle
rini gösteren pek çok örnek vardır (bk 
Cevad Ali. vı. ı 03-ıl3l Kur'an-ı Kerim'in 
bildirdiğine göre müşrikler putlardan ay
rı olarak gökleri ve yeri yaratan. yağmur 
yağdıran ve onunla toprağı canlandıra 

nın Allah olduğunu biliyor (bk. ei-Anke
büt 29/ 6ı. 63; Lokman 3ı / 25; ez-Zümer 
39 / 38; ez-Zuhruf 43 / 9). sıkıntılı zaman
larında samirniyetle O'na yakarıyor (bk. 
Yünus 10/ 22; ei-Furkan 25 / ı3; ei-Anke
büt 291 65; Lokman 3ı 1 32), en büyük 
yeminlerini O'nun adına ediyorlardı (bk 
ei-Maide 5/ 53; el-En'am 6/ ı09; en-Nahl 
16/ 38; en-Nür 24 / 53) Ayrıca ürünleri
nin bir kısmını diğer tanrılarından ayrı 
olarak özellikle Allah adına ayırmaları 

(ei -En'am 6/ 138), melekleri Allah'ın kız
ları saymaları (en-Necm 53 / 2 ı). O'na 
oğullar ve kızlar isnat etmeleri de (ei
En'am 6/ ı ooı onların Allah 'ı tanıdıkla rı 

nı göstermektedir. 

islami kaynaklar Araplar'daki çok ta
nırıcılık gibi putperestliğin de yabancı 
kaynaklı olduğUnu belirtirler. Mes'üdf'ye 
göre Araplar başlangıçta yaratıcının var
lığını inkar etmiyorlardı. Ancak zamanla 
t efekkür ve araştırmayı terkedince ya
ratıcının heybeti karşısında ona ancak 
bazı aracılar vasıtasıyla yaklaşabilecek

lerini düşündüler ve bu şekilde "esnam·. 
"evsan", "ensab" denilen putlar. heykel
ler. dikili taşlar gibi nesnelere tapınma
ya başladılar (Mürucü '?·?eheb, ll, ı 45-
ı46) Kur'an-ı Kerim'de de müşrik Arap
lar' ın , "Onlara (putlara) sadece bizi Al
lah· a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyo-

ruz" dedikleri (ez-Zümer 39 / 3) ve böy
lece putları birer şefaatçi kabul ettik
leri belirtilmektedir. İslam tarihçilerinin 
hemen hemen hepsi Amr b. Luhayy'in 
ortaya çıkışına kadar Araplar'ın muvah
hid olduklarını. Bilad-i Şam'da (Suriye) 
bulunduğu sırada putperestliği tanıyan 

Amr'ın dönüşünde halkı bu inanca ça
ğırdığını. Mekke'ye ve diğer birçok mer
keze putlar yerleştirdiğini veya put da
ğıttığını kaydederler. Amr b. Luhay hak
kındaki bu nevi rivayetlerin birçoğunun 
doğruluğu şüpheli, hatta bazıları tarihi 
gerçekiere aykırıdır. Ancak Hicaz böl
gesine putperestliğin dışarıdan geldiği
ne kesin gözüyle bakılmaktadır. Nite
kim İslam'ın zuhuruna kadar buralarda 
Hanif denilen bir tevhid inancını yaşa

tanların bulunduğu bilinmektedir. Ar
keolojik veriler sayesinde eski dinleri 
hakkında en geniş bilgilere sahip oldu
ğumuz Güney Arabistan· daki yıldızpe
restliğin de bu bölgenin ilk dini olmayıp 
buraya dışarıdan girdiği kabul edilmek
tedir (bk ERE, ı. 660) 

Cahiliye Arapları arasında çok tanrı
cılık ve putperestliğin tamamen yaygın 
hale geldiği dönemlerde bile Hanifler 
(hunefa. ahnaf) diye anılan bazı kişilerin 

Hz. İbrahim'in dinini yaşatmaya çalıştık
ları , Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan uzak 
kaldıkları, ayrıca putperestlikle de mü
cadele ettikleri bilinmektedir. Nitekim 
bunlar Kur'an-ı Kerim'de putperestlik
ten. yalancılıktan ve Allah'a şirk koş

maktan sakınan dindarlar olarak övgüy
le anılmış (el-Hac 22/ 30-3ı). Ehl-i ki
tap'ın dinlerinin aslının da Hanfflik ol
duğu belirtilmiştir (ei-Beyyine 98/ 5) Hz. 
Peygamber de kendisinin Yahudilik ve
ya Hıristiyanlık adına değil "müsamaha
kar Haniflik" adına gönderildiğini ifade 
etmiştir (Müsned, VI , ıl6) 

Hanffler ve onların inançları hakkın

da son derece kısıtlı bilgiler ihtiva eden 
rivayetlerden anlaşıldığına göre bu kişi
ler düzenli bir dini cemaat oluşturma
yıp daha çok münfer it dini hayat yaşa
yan abi d ve zahid kişilerdi : inanç ve iba
detleri de az çok birbir inden farklıydı. 

Bunların içinde islam'ın doğuşuna yakın 
zamanlarda yaşamış olanlar nisbeten 
daha iyi tanınmaktadır. İ bn Hişam'ın bil
dirdiğine göre bu dönemin önde gelen 
Hanifler'inden Varaka b. Nevfel, Ubey
dullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman 
b. Huveyris bir araya gelerek Kureyş 

putperestliğinin batı! olduğu. dedeleri 
Hz. İbrahim'in dininin tevhid esasına da-
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yandığı kanaatinde birleşmişler ve bu 
dinin esaslarını tesbit etmek üzere çe
şitli ülkelere dağılmışlardı (es·Sfre, 1, 222-
223) Hanifler arasında Kus b. Saide, 
ümeyye b. Ebü's-Salt. Süveyd b. Amir, 
Amir b. ez-Zarb. Abid b. Ebras gibi şair 
ve hakim olanlar da vardı. Esasen he
men bütün Hanifler soylu. bilgili ve kül
türlü kişilerdi (geniş bilgi için bk. HANIF) 

İslam· dan önceki Araplar'ın dini ya
pısı hakkında bilgi kaynaklarım ızın en 
zengin olduğu alan Güney Arabistan'dır. 
Bu bölgede elde edilen arkeolajik eser
lerden burada ay, güneş ve Zühre yıldı
zından oluşan üçlü bir tanrılar sistemi
nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sis
tem bir tanrılar ailesini andırır. Zira özel
likle Güney Arabistan'da ay baba tanrı. 
güneş ana tanrıça, Zühre de oğul tanrı 
sayılmaktaydı. Birçok araştırmacıya gö
re diğer tanrı adları genellikle bu üç 
tanrıdan birinin sıfatlarından ibaretti. 

Bilindiği kadarıyla üç gök cisminin 
oluşturduğu bu tanrılar sistemi Babil 
kaynaklı olup muhtemelen Sabiiler ve 
Keldaniler'in etkisiyle ilk defa Güney 
Arabistan'da ortaya çıkmış, zamanla de
ğişik şekiller alarak kuzeye doğru yayıl

mıştır. Bu Cahiliye telakkisine göre ay 
bütün tanrıların en büyüğüdür ve özel
likle Güney Arabistan'ın dini hayatında 
özel bir yeri vardır. Bu bölgedeki Arap 
kabileleri ay tanrısını çeşitli adlarla anar
lardı . 

Sebeliler'de ay tanrısının adı Almakah'
tır. Onlara ait birçok kitabede en büyük 
tanrı saydıkları Almakah ·ın adına rast
lanmaktadır. Hatta Habeşistan'da bile 
ona tapanlar vardı. Bazı araştırmacılar 

Almakah adının Arapça'daki "lemeka" 
(parlamak) kelimesinden türetildiğini dü
şünerek bu ad ile Kur'an'daki "en-nec
mü's-sakıb " (et-Ta rık 86/ 3) arasında bir 
ilişki kurmak istemişlerd i r. Arkeolajik 
belgelere göre Almakah için tapınaklar 
da kurulmuştu . Bunların en önemlisi. 
halen harabesi yaşayan Me'rib'deki Al
makah Ba'l Evam adlı tapınaktı. Bir ri
vayete göre bu tapınak Habeşliler'in Ye
men' i işgali sı rasında yıkılmıştır. Bazı 

kitabelerde "Almakah Sevr Ba'l" (Tan
rı'nın Bağası Almakah) şeklinde bir ibare
ye rastlanması. bunun boğa şeklinde bir 
putla sembolize edildiğ i ni göstermekte
dir. Nitekim bölgede elde edilen arkeo
lojik buluntularda boğa başı şeklinde fi
gürlere rastlanmıştır. Ancak Almakah'ı 
akbaba ve yılan biçiminde gösteren bel
geler de vardır. 
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Ay tanrısının diğer bir adı da Vedd'dir. 
Vüd veya Ed şeklinde de gösterilen bu 
tanrının özellikle Güney Arabistan kül
tünde önemli bir yeri vardı. Bazı müs
teşrikler Ved ile Yunan tanrısı Eros ara
sında bir ilgi bulunduğunu ve Ved inan
cının Yunan kaynaklı olduğunu öne sür
müşlerdir (bk ERE, ı. 662) 

SemOd ve Lihyan gibi Kuzey Arabistan 
kabilelerinden kalma kitabelerde Ved 
adına rastlanması. ayrıca Kur'an'da da 
bu adın geçmesi (Nüh 71/23), DOmetül
cendel'de onun adına bir tapınak kurul
muş olması, Abd Ved gibi şahıs adları
nın Arabistan'ın çeşitli yörelerinde kul
lanılması, Ved kültünün güneyle birlikte 
Kuzey Arabistan ve Hicaz'da da yaygın 
olduğunu göstermektedir. 

Güneybatı Arabistan'da yaşamış olan 
Katabanlılar'ın ay tanrısını başka isim
ler yanında daha çok Amm diye de an
dıkları kitabelerden anlaşılmaktadır. As
lında Mezopotamya'da bir tanrı ismi olan 
Sin de Güney Arabistan kabilelerinden 
Hadramutlular tarafından ay tanrısının 
adı olarak kullanılmaktaydı. 

Cahiliye dönemi Arapları'nda güneşe 

tapınmanın başlangıcı milattan önceki 
zamanlara kadar uzanır. Güneş Güney 
Arapları'nda dişi. Tedmürlüler'de (Palmir
liler) ise erkek tanrı kabul edilirdi. Pal
mirliler'in Yarhibol adını verdikleri gü
neş tanrısı Babil'deki Şamas'ınkine ben
zer bir fonksiyona sahipti. Ayrıca yine 
Palmirli ler'de bir de doğan güneşi tem
sil eden Malakbel vardı ki bu da muh
temelen Ba'lebek inancındaki güneş tan
rısı Merkür'den gelme bir inançtır. Gü
neşe yüklenmiş olan tanrılık fonksiyo
nundan ve kutsallığından dolayı Cahili
ye döneminde Abdüşşems şeklinde şa
hıs adının kullanımı oldukça yaygındı. 

Rivayete göre bu adı ilk alan kişi, aynı 

zamanda güneşe ibadet etme uygula
masının da başlatıcısı olan Se be el- Ke
bir adlı bir Yemenli idi. 

Cahiliye döneminde güneşle ilişkisi ol
duğuna inanılan birçok tanrı ve put adı 
kullanılmaktaydı. Bunlardan Uzza ve Me
nat'la birlikte Kur'an'da adı geçen (en
Neçm 53 / 19) ve İslam 'ın zuhuru sıra
sında Saklf kabilesinin putu olarak bili
nen Lat. Araplar'ın en eski mabudların
dan olup güneşi temsil eden bir tanrıça 
sayılıyordu . Nitekim Lat kuzeydeki Safa
lılar'a ait bir kalintıda güneşin bir par
çası olarak resmedilmiştir. Ancak başka 
belgelerde çıplak kadın ve at şeklinde 
tasvir edildiği de görülmektedir. Lat'ın 
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Hicaz bölgesine Lut gölü çevresinde ya
şayan Nabatiler' den geldiği sanılmak

tadır. 

Klasik İslami kaynaklara göre Cahili
ye döneminde güneşi temsil eden tan
rıçalardan biri de Uzza idi. Yunanlı bir 
yazar ise Araplar'da Uzza'nın sabah yıl
dızın ı temsil ettiğini belirtmiştir IM ı 

Lagrange, "Palmyrenes", ERE, IX, 594) Lat 
ve Menat gibi Uzza'ya da Hicaz'ın ya
nında Irak. Şam. Nabat ve Safa gibi di
ğer bölgelerde de tapılmaktaydı. Ayrıca 
Güney Arabistan'da bulunan bir kitabe
de "Emetü Uzza " şeklinde bir kadın adı
na rastlanması . Uzza kültünün burada 
da yaşamış olduğunu göstermektedir. 
islami kaynaklar Uzza'nın Kureyş'in en 
büyük putlarından biri olduğunu kay
deder. 

Cahiliye döneminde bihassa Hicaz böl
gesinde en çok ilgi gören tanrıçalardan 
biri olan Menat'ın da Lat ve Uzza gibi 
güneşi temsil edip etmediğine dair kay
naklarda bilgi yoktur. Kureyş ve diğer 
kabileler de Menat'ı takdis etmekle bir
likte İbnü'I-Kelbi'nin kaydettiğine göre 
hiçbir kabile Menat'a Evs ve Hazrec ka
dar saygı göstermemiştir (Kitabü 'l-Eş · 

nam, s. ı 0) Ayrıca Lihyanlılar, Nabatiler. 
Hüzeyl ve Huzaa kabileleri, SemOdlular 
gibi başka kabilelerde de Menat kültü 
vardı. 

Cahiliye döneminin üçlü yıldız-tanrı

lar sisteminin üçüncüsü olan Zühre yıl
dızı. Aster veya lşter adı verilen ve muh
temelen Suriye ve Asur mitolojisindeki 
Asterut'tan gelen tanrıdır. Güney Arap
ları onu erkek sayarken daha kuzeyde 
dişi olduğu kabul edilmiştir. Aster adı 
Mainliler, Sebeliler, Hadramutlular, Ka
tabanlılar gibi birçok güney kabilelerin
den kalma kitabelerde zikredilmiştir. 

Esasen Asurlular. Babilliler. Ken'aniler. 
İbraniler ve Habeşler gibi diğer birçok 
kavimden kalma metinlerde Aster. Aş
ter. Atar gibi adlarla bu tanrıya inanıl
dığı bilinmektedir. Eski Arap kitabele
rinde görülen Ümmü Aster. EbO Aster 
gibi ifadelerde bu tanrıya saygı dile ge
tirilmiştir. Ancak bu ibarelerdeki "üm" 
(anne) kelimesinin güneşi, "eb" (baba) ke
limesinin ise ayı ifade ettiği görüşü de 
vardır. Bu üç gezegenin bir tanrılar aile
sini oluşturduğu dikkate alınırsa bu an
layışın güçlü bir ihtimal olduğu düşünü
lebilir. Bununla birlikte Aster'e tapanla
rın onu kendilerine ana ve babaları gibi 
yakın bildikleri için böyle andıkiarı da 
kabul edilebilir. Sebeliler'den kalma bir 

kitabede Ümmü Aster. Babil'de olduğu 
gibi bir bereket tanrıçası olarak göste
rilmiştir. 

Araplar'da bu üç gök cisminin dışın
da Süreyya. Merih. Süheyl, Utarid (Mer- . 
kür). Aslan ve Zühal gibi başka yıldızlar 
da takdis edilmiştir. Bunlar içinde daha 
çok Lahm, Huzaa. Himyer ve Kureyş ka
bilelerince takdis edilen Şi'ra (Sirius) özel
likle önemlidir. Kur'an'da da anılan (en
Necm 53 / 49) bu yıldıza ilk tapan ve böy
lece Kureyş'in putperestlik anlayışına ilk 
muhalefet eden kişinin Ebü Kebşe la
kabıyla tanınan Cüz' (veya Vecz) b. Galib 
b. Amir ei-Huzai olduğu söylenir (Aiüsi. 
ll , 239) 

Bütün kaynaklar Cahiliye döneminde 
putperestliğin çok yaygın olduğunu gös
termektedir. Putlar için kullanılan en 
kapsamlı kavramlar sanem (çoğulu es
nam) ve vesen (çoğulu evsan) kelimeleri
dir. Sözlükte "heykel" anlamına gelen 
sanem. İbrani ve Arami dillerindeki saim 
kelimesinin Arapçalaştırılmış şekli olup 
teri m olarak "Allah 'tan başka tapılan 
şey" demektir. İbnü'I-Kelbi Kitiibü'l - Eş
nôm 'ın bir yerinde (s. 22) sanem ve ve
seni eş anlamlı kabul ederek Araplar' ın, 
taptıkları nesneler heykel şeklinde olur
sa yani belli birer şekilleri varsa bunla
ra ensab ve evsan dediklerini belirtmek
tedir. Halbuki aynı eserin 33. sayfasın
da put ahşaptan. altından veya gümüş
ten insan şeklinde oyularak yapılmışsa 
buna sanem, taştan yapılmışsa vesen 
denildiğini ifade etmiştir. Muhtemeldir 
ki bu son tarif doğru olmakla birlikte 
uygulamada bu iki terim birbirinin ye
rine kullanılmıştır. Bunlardan başka bir 
de nasb (çoğulu ensab) vardır ki "d.ikili 
taş" anlamına gelen bu kelimenin terim 
olarak neyi ifade ettiği tartışmalıdır (bk 
Cevad Ali . VI. 419) İbnü'I-Kelbi ensabın 
"toz renkli dikili taşlar" olduğunu be
lirtirse de şekli hakkında ayrıntılı bilgi 
vermez (Kitabü'l·Esnam, s. 27). Taberi'
nin Telsir'inde yer alan bir rivayette. 
Nasb put demek değildir ; çünkü put iş
lenmiş ve sOret haline getirilmiştir; en
sab ise taştandır " denilmekte ve bun
ların 360 taştan ibaret olduğu belirtil
mektedir (VI , 48). 

İbnü'l- Kelbi' nin belirttiğine göre Cil
hiliye döneminde Mekke'de her evde ta
pınılan bir put vardı. Bu putlardan. yu
karıda bir kısmına işaret edilen ve Gü
ney Arabistan'daki ay. güneş ve Zühre 
yıldızını temsilen tanrı edinilmiş olanlar 
dışında kalanların başlıcaları şunlardır: 



Medine yakınındaki YenbO'un Ruhat yö
resinde oturan Hüzeyl kabilesinin putu 
olan ve Kur'an-ı Kerim'de YeOk, Yegüs 
ve Nesr ile birlikte Hz. Nuh'un çağdaş
larının taptığı putlar arasında gösterilen 
(Nü h 71 / 23) Süva· kadın sOretinde bir 
put idi. Nöldeke'ye göre Süva· islam'ın 

zuhuru sırasında önemini kaybetmiş ol
malıdır. Nitekim diğer putların çoğunun 
aksine bu putun ismiyle yapılmış şahıs 
adına rastlanılmamıştır (bk ERE, 1, 662) 
ibnü'I-KelbT'nin bu putu takdis eden Hü
zeyl'in şiirlerinde onunla ilgili bir şey işit
mediğini ifade etmesi de Nöldeke'nin 
görüşünü desteklemektedir. 

Aslan görünümünde bir put olup "yar
dımcı" anlamına gelen Yegüs Yemen'de
ki Mezhic ve Cüreş kabilelerinin putu idi. 
Bazı tarihçiler Mısır tanrıları arasında 

TağnOt adlı aslan şeklinde bir putun bu
lunduğuna bakarak Yegüs inancının bu
radan gelmiş olabileceğini belirtirler. 
"Koruyucu" anlamına gelen YeOk at şek
linde bir put olup ibnü'I-KelbT'nin bildir
diğine göre San'a'ya Mekke yönünde iki 
gecelik mesafede bulunan Hayvan adlı 

bir köyde bulunuyordu. Sebe'nin Belha' 
yöresinde yaşayan Himyerfler'in Yahu
diliği kabul etmelerinden önceki putla rı 

olan Nesr (akbaba), Hicaz'ın bazı yöre
lerinde de bilinmekte ve ona tapılmak
taydı. Mekke'nin güneyinde Yemen yo
lu üzerindeki Tebale'de bulunan Zülha
lasa adlı put, üzerinde bir çeşit taç oyul
muş beyaz bir taştı (ibnü'l-KelbT, s. 23) 
Tebaleliler' den başka Ümameoğulları, 
Haş·am. Becfle, Ezd ve Hevazin Arapla
rı'ndan bazıları da ona tapar ve kurban
lar sunarlardı. 

Araplar'da putperestliğ in tabii bir so
nucu olarak put evleri şeklindeki tapı
nakların sayısı hayli çoktu. ibnü' I-KelbT'
nin belirttiğine göre aslında her evde 
bir put bulunurdu ve dolayısıyla her ev 
bir tapınak gibiydi. Bir put ve tapınak 
edinmek Cahiliye Arapları'nın en temel 
amaçlarındandı. Bir puta veya bir tapı
nağa gücü yetmeyenler Kabe'nin veya 
diğer tapınaklardan birinin önüne be
ğendiği bir taşı diker, sonra tapınağı 

tavaf eder gibi o taşın çevresini dolaşır
dı l ibnü 1-KelbT, s. 22) Göçebeler de ko
nakladıkları yerlerde çadırdan tapınak 
kurarlardı. Tapınaklara çoğunlukla beyt 
(ev) denildiği gibi bunların küp şeklin
de olanına kabe de denilmekteydi. Ayrı
ca Cahiliye döneminde mescid. mekrib, 
mabed, tagut, heykel, harem gibi keli
meler de tapınak anlamında kullanılı

yordu. 

Cahiliye dönemi tapınaklarının en ta
nınmışlarından biri, Himyerfler'in San'a'
daki Riyam adlı tapınaklarıdır. Himyeri
ler bu tapınağı takdis ederler, yanında 
kurban keserlerdi. ibnü'I-KelbT'nin kay
dettiğine göre bu tapınak yahudiler ta
rafından yıkılmıştır. Aynı müellif Haris 
b. Ka'b oğullarının Necran'da bir kabe
lerinin bulunduğunu, ancak bunun bir 
tapınak olmayıp kabile ileri gelenlerinin 
toplantı yeri olabileceğini belirtir. ibnü'I
KelbT. iyad adlı Arap sOlalesinin de Küfe 
ile Basra arasında, Zahr bölgesindeki 
Sindad ·da bir kabelerinin bulunduğunu 
kaydeder. Yukarıda sözü edilen Zülha
lasa için de Tebale'de bir tapınak kurul
muş ve ei-Ka'betü'ş-şimaliyye diye ta
nınan Mekke'deki Kabe'den ayırmak için 
bu tapınağa ei-Ka'betü'l-yemaniyye de
nilmişti. Bir görüşe göre Zülhalasa bu 
tapınağın adı olup içindeki putun ismi 
Halasa idi (Tacü'f. 'aras, "l].ls" md ) Sakif
liler'in Lat için kurdukları tapınak da çok 
önemli görülmekteydi ve onlar bu tapı
nağı Kabe 'nin rakibi sayarlardı. Ebrehe '
nin Araplar'ı Mekke'deki Kabe'den uzak
laştırmak düşüncesiyle San'a'ya muhte
şem bir tapınak kurması, bu tür tapı
nakların Araplar nezdindeki saygın l ığı 

nı göstermesi bakımından ilgi çekicidir. 
Ancak gerek bu teşebbüs gerekse Cü
heyne kabi lesinin ileri gelenlerinin aynı 
yöndeki teşebbüsleri. hiçbir zaman Mek
ke'deki Kabe'nin bütün Araplar nezdin
deki büyük saygınlığını sarsmaya yet
medi. 

Kabe içinde sayısı 360'ı bu lduğu riva
yet edilen putların en büyüğü olan HO
bel, Kureyş' in en önemli putu olarak gös
terilir. Bazı Batılı kaynaklara göre HO
bel ay tanrısının sembolü idi. Nabat ki
tabelerinde ZOşera (dağ tanrısı) ve Me
nat (Menato) ile birlikte Hübel adına da 
rastlanması , Kelb kabilesinde Hübel ke
limesiyle soy ve şahıs isimlerinin yapıl
mış olmas ı, bu putun başlangıçta Kuzey 
Arabistan tanrılarından olduğunu gös
termekte ve Mekke'ye dışarıdan getiril
diği yolundaki rivayetleri desteklemek
tedir. 

Tsaf ve Naile de Ka be çevresindeki kay
da değer putlardand ı. Bunlardan Tsaf 
Safa'da. Naile de Merve'de bulunuyor
du. Rosa Klinke- Rosenberger i saf ve Na
ile kültünü Cahiliye Arapları'nda kahra
manlara tapmanın bir del ili sayar (bk. 
Kitabü 'l·Esnam, "Giriş", s. 16) 

Kaynaklarda islam'ın zuhuru sırasın
da Kabe içinde peygamber ve melek tas
virlerinin bulunduğu da rivayet edilir. 

ARAP 

Cahiliye dönemi Araplar'ı çok defa bir
biriyle sürtüşen kabileler halinde yaşa
dıkları, aralarında siyasi ve fikri birlik 
bulunmadığı için tamamen ortak bir aki
deye sahip olduklarını düşünmek müm
kün değildir. Bu dönemin başlıca iba
det şekilleri put evleri kurarak buralar
da dua, secde ve tavaf etmek, adaklar 
adamak, kurbanlar kesmek, tanrıların 

hoşnutluğunu kazanmak için sadaka ver
mek (tehannüs) gibi faaliyetlerdir. Bu ne
vi ibadetlerin başlıca gayeleri ise sağlık, 
afiyet, servet kazanmak, savaşlarda za
fere ulaşmak, erkek evlat sahibi olmak 
gibi imkanlara ulaşabilmeleri için put
ların ilgi. yardım veya şefaatine nail al
maktı. Görüldüğü gibi Cahiliye Arapları 
ibadet ve diğer iyilikleri dünyevi gaye
ler için yaparlardı. Bu da onların ahire
te inanmamalarının bir sonucudur. Nite
kim Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin ba's, 
haşir, cennet ve cehennem hayatı gibi 
ahiret hallerine inandı klarına dair hiçbir 
bilgi yoktur. Aksine birçok ayette ahire
ti inkar ettikleri (mesela bk. el-En 'am 6/ 
29, en-Nahl 16/38; el-isra 17/49). böyle 
bir inancı izhar edenlerin bile sözlerinde 
samimi olmadıkla rı (el-Bakara 2/ 8) bil
dirilmektedir. Onlar yeniden dirilmeyi 
"eskilerin masalları" sayariardı (en-Nem i 
271 67-68) Cahiliye şiirinde de ahireti in
kar eden ifadelere rastlanır . Mesela 
Şeddad b. Esved'e isnat edilen bir kıta
da, "ibn Kebşe (Hz. Muhammed) beni ye
niden diriltileceğimi söyleyerek mi kor
kutuyor'' denildikten sonra insan ruhu 
bir kuşa dönüşerek bedenden ayrıldık
tan sonra yeniden canlanmanın imkansız 
olduğu savunulmakta. Tarafe'nin Mu 'al
laka 'sında da ebedilikten söz edileme
yeceğine göre insan için yapılacak en iyi 
şeyin olabildiğince dünya zevklerinden 
faydalanmak olduğu belirtilmektedir (bk 
ZevzenT, s. 82) Ancak bu yaygın inkara 
rağmen Araplar arasında ikinci hayata 
inanan bir kesimin bu l unduğu sanılmak

tadır. Bunun başlıca delili. bazı Araplar'ın 
ölünün mezarı başına bir deve bağlaya
rak aç susuz ölüme terketmeleridiL On
lar ölünün yeniden di rileceğine ve akire 
veya beliyye denilen bu deveye binerek 
mahşer yerine g ideceğine inanıyorlardı . 

Bazıları ise ölünün tekrar dünyaya dö
neceğine i nandıkları için dönüşü sıra

sında fayôa lansın diye mezarına yiye
cek, giyecek gibi ihtiyaç maddeleri ko
yarlard ı. 

Ya'kübT'nin kaydettiğinE' göre Cah iliye 
Arapları Beytülharam'ı haccederken her 
kabile kendi putunun önünde saygıyla 

319 
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durur, dua eder ve telbiye okurdu (Ta
rfl], ı. 255). Güneşe tapanlar da güneşi 
temsil eden putun bulunduğu tapınak
ta güneşin doğuşu, zevali ve batışı sıra
sında günde üç vakit ibadet ve dua 
ederlerdi. İslam'da bu üç vaktin kera
het vakitleri sayılmasındaki sebebin gü
neşe tapanlara muhalefet etmek oldu
ğu belirtilir (AiüsT. ll, 215-216) Kur'an-ı 

Kerim'de de Kureyş ve Sebeliler'in gü
neşe ve aya secde ettiklerini ifade eden 
ayetler vardır (bk. en-Nemi 271 24; Fus
sılet41 / 37) . 

Cahiliye Arapları'ndan bazılarının ya
hudi ve hıristiyanları örnek alarak onla
rınkine benzer bir oruç tuttukları sanıl
maktadır. Bu oruç, yeme, içme ve cinsel 
ilişkiden uzak kalma veya süküt ve inzi
va şeklinde olurdu. Ayrıca Kureyş'in aşu
re orucu tuttuğu rivayet edilmekteyse 
de bu rivayet tartışmalıdır (bk. AşORAl. 

Cahiliye kültünde çocukları sünnet et
tirme adeti oldukça yaygındı. Hatta Ku
reyş içinde kız çocuklarını sünnet etti
renler de vardı. Gusül, ölülerin yıkanma
sı ve kefenlenmesi uygulamaları da gö
rülmekte, ancak bunların genel uygula
malar olup olmadığı bilinmemektedir. 
Nitekim bazı İslam alimleri bir ayette 
geçen " müşrikler pistir" (et-Tevbe 9/ 28) 
ifadesindeki pis (neces) kelimesinin cü
nüplük anlamında kullanılmış olduğunu 
belirtmişlerdir (İbn Kesir. IV, 74) 

Şüphesiz Cahiliye döneminde hac en 
yaygın , köklü ve düzenli bir ibadetti. 
Araplar nesi'syaparak hac mevsimini her 
sene ilkbahar veya yaz ayiarına getirir
ler, "haram aylar" (el-eşhürü'l-hurum) de
nilen bu dönemi bir barış ve esenlik za
manı olarak geçirirlerdi. Ayrıca onlar yal
nız Mekke'yi değil putlarının bulunduğu 
başka tapınaklarını da haccederlerdi. 
Mekke'deki Kabe'ye ve Uzza, Menat. Zül
halasa gibi putların bulunduğu diğer ta
pınaklara yapılan bu ziyaretler birer bay
ram görünümündeydi. Ancak Araplar 
arasında, Has'am ve Tay kabileleriyle 
Huzaa. Yeşkür, Haris b. Ka'b kabilelerin
den bazı zümreler gibi Kabe'ye ve kut
sal ayiara saygı göstermeyenler de vardı 
(Gihiz, VII , 216) . Hacerülesved'e islam'da 
olduğundan daha çok saygı gösterilmek
te. hatta bazıları ona tapmaktaydı (İbn 
Kayyim ei-Cevziyye, lll. 612). Cahiliye dö
neminde en yaygın ibadet şekillerinden 
biri de tavaf idi. Cahiliye Arapları sade
ce Kabe'yi değil putlarını. put evlerini. 
geçici olarak put edindikleri sıradan taş
ları bile tavaf ederlerdi. Kadınları da da
hil olmak üzere (Müslim, "Tefsir", 25) bir-
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çok kabile. günahlarından sıyrıldıklarını 
sembolize etmek üzere elbiselerini çı

karıp tavafı çıplak olarak icra ederler ve 
bunlara hilledenirdi (Ya'kübi, ı. 256-257). 
Çeşitli putlara tapanların telbiyeleri de 
birbirinden farklıydı. 

islam'dan önceki Araplar'ın yahudi
lerle münasebe~i ve Yahudiliğin Araplar 
üzerindeki etkisine dair bilgiler hayli az
dır. Talmud'da yahudilerin körfez çev
resindeki Araplar'la ticari münasebetler 
kurdukları belirtilmektedir. Aynı eserde 
bir grup Arap'ın yahudi din adamlarına 
gelerek bu dini kabul ettiklerinden de 
söz edilir (Cevad Ali , Vl, 514) Ya'kübi gi
bi bazı müslüman tarihçiler de Yemen'
deki Himyeriler'in hükümdan Tübba ' ın 

bir kuzey seferi dönüşünde yanında iki 
de yahudi din bilgini getirdiğini . bunla
rın hükümdan ikna ederek putları kır

dıklarını ve Yemenliler'i yahudileştirdik
lerini; aynı şekilde Evs ve Hazrec'den 
bazılarının da Yemen'den ayrıldıktan 

sonra Medine ve çevresindeki yahudi
lerin etkisiyle bu dini kabul ettiklerini. 
Gassan ve Cüzam (KahtanTier' in bir kolu) 
Arapları 'ndan bazı kimselerin de Yahu
diliğe girdiklerini belirtirler. Ancak Ye
men ile kısmen Yesrib ve çevresi istisna 
edilirse İslam'dan önceki Araplar ara
sında Yahudiliğin fazla bir ilgi gördüğü 
söylenemez. Milattan önce VI. yüzyılda 
vuku bulan Kudüs'ün Buhtünnasr tara
fından işgali ve Babil esareti sırasında 
işgalcilerden kaçarak Hicaz'a gelen ya
hudiler Medine. Hayber, Vadilkura. Fe
dek gibi yerleri yurt edindiler. Hıristi

yanlığın Suriye'de yayılmasından sonra 
Romalılar'ca sıkı takibata uğrayan Suri
ye ve Filistin yahudilerinden bazıları da 
Hicaz'daki dindaşlarının yanına göç etti
ler. Muhtemelen milattan sonra ll. veya 
ll l. yüzyılda aynı bölgeye göçen Yemen 
asıllı Evs ve Hazrec kabileleri ile yahudi
lerin arası hiçbir zaman düzelmedi. Bu 
yüzden Yahudiliğin bu bölge Araplar'ı 

üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. 

İslam'dan önceki Araplar üzerinde Hı
ristiyanlığın etkisi daha güçlü olmuştur. 

V. yüzyıl ortalarında Hıristiyanlık doğuda 
Ya'kübller. Nastürller ve Melkller adıyla 
üç kala ayrıldığı zaman Irak ve Fars böl
gesindeki hıristiyanların çoğu Nastüri 
mezhebine girmiş ve böylece Hire şeh
rinde Araplar'dan oluşan bir hıristiyan 
topluluk meydana gelmişti. Hire hüküm
darları misyonerierin çaba larına uzun 
zaman karşı koydular; ancak ilk defa 
563'te tahta çıkan Amr b. Hind. muh
temelen hıristiyan olan ve kiliseler inşa 
ettiren annesi Hind b. Harise'nin etki-

siyle bu dini kabul etti. 581'de babası 
Kabüs b. Münzir'in ölümü üzerine tahta 
geçmesi gereken kardeşi IV. Münzir, hı
ristiyan halkın karşı çıkması yüzünden 
ancak 583'te hükümdar olabilmiş, onun 
oğlu lll. Nasr ise Hıristiyanlığı kabul et
mişti. 

Kuzeyde Hıristiyanlığın en fazla yayıl
dığı Arap topluluklarından biri de Gas
sanller'dir. Bunlar, Münziroğulları ida
resinden çok önce hıristiyanlaşmışlar ve 
Ya'kübi mezhebini kabul etmişlerdi. 

Putperestliğin iptidai ve sade yapısı
na nisbetle Hıristiyanlığın mistik cazi
besi hıristiyanların zengin kültürü. ayin
leri. dini kıyafetleri . gösterişli mabed
leri, ikonaları. heykelleri ve hepsinden 
önemlisi. hıristiyan misyoner ve rahiple
rin telkinleri Araplar'ın gönüllerini bu di
ne çekmiş olmalıdır. Nitekim koyu bir 
putperest olan imruülkays ve Abdullah 
b. Aclan gibi şairler bile Hıristiyanlığın 

şekli çekiciliğini anlatan şiirler yazmış

lardır. Bu şekilde Irak ve Suriye yörele
rinde Hireliler ve Gassanller yanında Te
nüh, Behra. iyad. Süleyh. Amile. Lahm. 
Cüzam. Tağlib, Bekr gibi büyüklü ve kü
çüklü birçok Arap kabilesi arasında Hı
ristiyanlık geniş ölçüde kabul gördü. 

Hıristiyanlık Kuzey Arabistan dışında 
Arap yarımadasının deniz ulaşırnma el
verişli sahil bölgelerinde de bir ölçüde 
yayılma imkanı buldu; bunlar arasında 
bilhassa Yemen'de etkili oldu. Bu dinin 
Yemen'e ne zaman ve ne şekilde girdiği 
bilinmemekle birlikte Bizans Hükümda
rı Justinianus zamanında (527-565) Bi
zans'a bağlı ülkelerden kaçarak Kuzey 
Yemen'deki Necran'a gelen monofizit
ler sayesinde Hıristiyanlığın burada güç 
kazandığı kesindir. Necran'da bu dini 
Feymiyün adlı bir hıristiyan zahidin ve
ya Abdullah b. Samir adlı başka birinin 
tanıttığım belirten rivayetler isabetsiz 
görünmektedir (iA, IX, 166) Doğu Ro
ma imparatorları nüfuz ve ticaretleri
ni genişletmek için bir araç olarak kul
landıkları Hıristiyanlığı diğer yerlerde 

. olduğu gibi Necran'da da yaymak için 
buraya papazlar yollamışlar. Necran Ka
besi diye tanınan bir de manastır yaptır
mışlardı. Daha sonra Bizanslılar'ın des
teğiyle Yemen'i hakimiyeti altına alan 
Habeşi hıristiyanlardan. islam tarihçile
rine göre bir benzeri görülmemiş ihti
şamdaki Kulleys adlı kiliseyi yaptıran ve 
Kabe 'yi yıkma teşebbüsünde bulunan 
Ebrehe de Yemen'de Hıristiyanlığı yay
mak için büyük çaba harcamış. halka 
zulmetmiştir. 
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VII. iSlAM'DAN ÖNCE ARAPLAR'DA 

SOSYAL ve İKTiSADI HAYAT 

A) Sosyal Hayat. Araplar bedevi (ehlü'l 
veber) ve hadari (ehlü'l-meder) olmak üze
re ikiye ayrılırdı. Hadariler köy ve şehir
lerde yerleşik bir hayat sürer. geçimle- _ 
rini tarım, ticaret ve el sanatıa·rıyla te
min ederlerdi. Bedeviler ise çölde ya
şar. su, otlak ve azık peşinde dolaşırlar
dı. Arap toplumunun temelini aynı ata
dan gelmiş fertlerden oluşan aile teşkil 
ederdi. Bir Arap' ın en büyük ideali çok 
sayıda erkek çocuk sahibi almaktı. Çün
kü bu takdirde diğer aileler nezdinde 
büyük bir itibara sahip olur ve zamanla 
diğer akraba aileler de kendilerini bu 
çok çocuklu ve güçlü ailenin fertleri ola
rak kabul ederlerdi. Ailelerin bu şekilde 
birleşmesiyle çöl hayatının temelini oluş
turan kabileler teşekkül eder ve zaman
la zayıf kabileler kuwetli kabHelerin hi
mayesi altında toplanarak onun adını 

benimserlerdi. Asabiyet* kabilenin ru
hu idi ve Arap ancak kan bağına (nesep) 

dayalı bir idareyi tanırdı. Bundan dolayı 
bir Arap için en büyük felaket kabile
siyle olan bağını yitirmesidir. Zira bedevi 
canını ve malını ancak kabilesi sayesin
de koruyabilirdi. Bedevl, kabilesi dışında 
hiçbir otoriteye boyun eğmez. onun koy
duğu kurallara uyar ve haklarını onun 
vasıtasıyla alırdı. Nesep asabiyetin te
melini teşkil ettiği için bedevi olsun ha
dari olsun her Arap nesebini korumaya 
özen gösterir ve atalarının adını ezbere 
bilirdi. Bazan nesep anneyle de başla

yabilir. fakat aileden daima baba so
rumlu olurdu. Fert kabileye karşı bir suç 
işlerse veya işlediği suç kabilesi tarafın
dan üstlenilmezse başka bir kabilenin 
himayesi altına girerdi. Kabile içinde bir 
suç işlerse onu hiç kimse savunmaz. fa
kat bir yabancı. kabileden birini öldü
rürse intikam için herkes seferber olur 
ve bu bir şeref borcu telakki edilirdi. Ba
zı hallerde diyet kabul edilmekle bera
ber genellikle kana kan istenir ve kan 
davaları bazan yıllarca sürerdi. Kabile
nin menfaatini korumak için çalışmak 
asabiyet gereğidir ki bu çok defa körü 
körüne bir tarafgirlik duygusu şeklinde 
tezahür ederd i. Bir şairin. "Senin ger
çek kardeşin seninle birlikte hareket 
eder. Sen zalim olursan o da seninle bir
likte zalim olur" anlamındaki beyti ile 
Araplar arasında darbımesel haline ge
len. "Zalim olsun mazlum olsun karde
şine yardım et" sözü bunu ifade eder. 
Hz. Peygamber'in aynı mealdeki hadi
sinde ise zalim kardeşe ancak zulmüne 
engel olmak suretiyle yardım edilebile
ceği belirtilmektedir. 

Kabileler şahsi meziyetleri veya zen
ginlikleri sebebiyle bazı şahısları reis 
(şeyh) olarak tanırlardı. Şeyhlerin fazla 
bir imtiyazları olmadığı halde görev ve 
sorumlulukları çok ağırdı. Şeyh kabile 
fertleri üzerinde mutlak otoriteye sahip 
olmayıp önemli konuları kabileyi oluştu
ran ailelerin meclisleriyle istişare et
mek zorundaydı ; bu bakımdan emret
mekten çok hakemlik yapardı. Bedevl, 
şeyhiyle eşit seviyede olduğuna inanır 

ve onu kendisinden üstün görmezdi. 
Şeyhlik babadan oğula geçmemekle be
raber şeyhin evladından biri kabiliyet 
veya servetiyle temayüz ederse reislik 
onun elinde kalırdı. Şeyhlik konusunda 
zaman zaman kabilenin muhtelif kolları 
arasında rekabet görülür ve bu yüzden 
çatışmalar eksik olmazdı. 

Her kabilenin yaşadığı , konakladığı ve
ya mülk olarak kabul ettiği bir toprağı 
vardı; bedevlierde sosyal birim fert de-

ARAP 

ğil topluluktu. Kişi mensup olduğu ka
bilenin bir üyesi sıfatıyla hak ve vazife
lere sahipti. Kabile özel toprak mülkiye
ti tanımazdı. Otlaklar ve su kaynakları 

müşterek mülkiyete dahildL Kabile ha
yatını atadan kalan örf ve adetler dü
zenlerdi. Bedevi sebebini sormadan ka
bilesiyle birlikte yola çıkar. baskın ve 
yağmaya katılırdı. 

islam öncesi Araplar'da nikah-ı müt'a, 
nikah-ı bedel. nikah-ı istibda gibi muh
telif nikah şekilleri vardı (bk. AiLE). Bir 
erkek istediği kadar kadınla evlenebilir
di. Kızlar genellikle on iki yaşına bas
madan evlendirilir. ancak çocuk doğur
duktan sonra aileye dahil edilirdi. Bun
dan dolayı çocuk doğurmadan ölürse 
kocasına baş sağlığı dilenmezdi. Nikah 
dini bir özellik taşımazdı ve evlilik yo
luyla kurulan akrabalıklar gibi nikahın 
da önemi yoktu. Üvey anneler babadan 
kalan bir mal gibi miras kabul edilir ve 
büyük çocukla evlendirilirdi. Büyük oğu
lun böyle bir istekte bulunmaması ha
linde bu hak diğer kardeşlere ve asabe* 
akrabalara intikal ederdi. Boşanma yay
gındı ve boşama yetkisi erkekteydi. An
cak bazı kadınlar boşama hakkının ken
dilerine verilmesini isteyebilirlerdi. Bo
şanan kadın başka biriyle evlenebilmek 
için bir yıl beklemek zorundaydı. Çölde
ki kadınlar erkeklerden daha çok çalı

şırlardı. Yemek yapmak. süt sağmak, 
çamaşırları yıkamak, yırtık ve sökükleri 
dikmek, çocuklara bakmak. yakacak top
lamak onun görevleri arasındaydı. Bu
nunla beraber bedevi kadın şehirdeki 

hemcinsinden daha çok itibara sahipti 
ve daha hürdü. 

Araplar çok sayıda erkek çocuğa sa
hip olmakla iftihar ederlerdi. Kız çocuk
ları doğduğunda işe bundan utanç du
yar ve Kur ' an-ı Kerim'de de ifade edil
diği gibi (et-Tekvir 81/ 8-9) onu diri diri 
toprağa gommekten çekinmezlerdi. Ba
zıları da fakirlik korkusuyla çocuklarını 
öldürürlerdi (b k el-isra 171 3 1 ı Çocuk
lar elleri silah tutuncaya kadar miras
tan pay alamazlardı. Araplar istedikleri 
çocukları nesebine bağlar ve mirasları
na ortak ed erierdi; bazan da kötü bir 
hareketi yüzünden kendi çocuklarını ka
bileden uzaklaştırırlardı. Çocukların eği
timi çok basitti. bununla beraber en ca
hil kabilelerde bile çocukların ana baba
ya itaatleri esastı. 

Bedevlierin monoton bir hayatı vardı. 
Develerini ve sürülerini otlatmaktan ar
ta kalan zamanlarını sohbet ederek. av
lanarak veya baskın yaparak geçirirler-
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