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Çeviren: 

Hakan Temir, 1982 yılında Sivas’ta doğdu. Eğitim hayatına Damlacık 

Köyü İlkokulunda başladı. Ortaöğretimi Abdüssamed Bal İmamhatip Ortao-

kulunda, liseyi ise Merkez İmamhatip Lisesinde tamamladı. 2005 yılında baş-

ladığı lisans eğitimini 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakülte-

sinde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimine başladı 

ve “Emevîlerde Valilik Kurumu” adlı tezini 2013 yılında başarı ile sundu. 2015 

yılında aynı üniversitede doktora eğitimine başladı ve 2019 yılında “Arap Ya-

rımadasında Kabile Hayatı” isimli tezi sunarak doktora programından mezun 

oldu. 2005-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığında çeşitli kademelerde görev 

yaptıktan sonra 2016 yılında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araş-

tırma görevlisi olarak atandı. Arapça ve İngilizce bilen yazar, evli ve beş çocuk 

babasıdır. 
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ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 

Araplar, geniş alanlara hükmederek bilgi, görgü ve gelenekleriyle tarihe 

iz bırakan eski milletlerin en sonuncularındandır. Onların etkileri İslâm tari-

hiyle sınırlı olmayıp, İslâm öncesi dönemde de kendilerine has kültürel özel-

likleriyle varlıklarından söz ettirmeyi başarmışlardır. İslâm öncesi söz konusu 

olduğunda Arapların bu devrede üzerlerine nesep tutmada, kafiyeli şiir te-

rennüm etmede, çarşı pazarlarda birbirinden belagatlı hutbeler vermede ve 

kabile bürokrasisine ayak uydurmada bir rakip yoktu. Yüzlerce ismin bir 

araya getirildiği ve bir nevi Arap nüfusunun özeti şeklindeki nesep işinde 

Araplar çok mahirdi. Lakin onların bu işi uzun süre sözlü gelenekle devam 

ettirmeleri, hassas bir şekilde sürdürdükleri işe zamanla maddi çıkarların ka-

rışması ve soyları yalın bir şekilde nakledilmesi bazı soyları bilinemez hale 

getirmiştir. Her ne kadar elimizde hicri ikinci asırdan itibaren yazılmış soy 

şecereleri bulunsa da bunların çeşitli nedenlerle safiyetini koruyamaması bazı 

problemleri de beraberinde getirmiştir. Ancak burada daha büyük bir prob-

lem bulunur. Corci Zeydan’ın yazdığı bu kitaptan da anladığımız kadarıyla 

soyların bir matematik formülü gibi art arda sıralanması ve bunların tafsila-

tına girilmemesi soyların temsil ettiği şahsiyetlerin kimlik ve yaşantılarının 

gün yüzüne çıkmasına mani olmuştur. Sadece ismi zikredilen kişinin haya-

tına dair bilgilerin bulunmaması onları bir sanal kahraman veya uydurma 

şahsiyet olduklarını düşündürmüştür. 
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Arapların özenle korudukları soyların detayı rivayet kültürüne yansıtıl-

madığından bu tür meseleler sonraki nesiller tarafından da kısmen unutul-

muştur. Bu terk edilmişlik ve ihmalkârlık batılıların gözlerinden kaçmamıştır. 

18. Yüzyılda batıda yeni nazariyeler ortaya atıldığında salt bilgi halinde kalan 

nesepler hiç vakit kaybedilmeden masaya yatırılmıştır. Batılılar nesepleri te-

ker teker inceleyerek, isimleri kendi nazariyelerine uygun bir şekilde analiz 

etmiş ve bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Bunları da yazdıkları kitap ve makale-

lerde kendi anlayışlarına uygun bir şekilde işlemişlerdir. Batılıların ulaştıkları 

sonuçların Arap kültür ve medeniyetinde bir karşılığı olmadığını düşünen 

Corci Zeydan işin aslını göstermek için müsteşriklere bir reddiye mahiyetin-

deki bu çalışmayı ele almıştır. 

Son üç asırdır tartışılan totemizm ve anaerkil aile yapılarının ele alındığı 

bu kitap, türünün ilk örnekleridir. Özellikle geçtiğimiz asırda totemizm ko-

nusunda fazla fikir sahibi olmayan Araplara konuyu özetler tarzdaki anlatım-

lar bu eserde bulunmaktadır. Milliyetçi ve hissi yaklaşımlarla hareket ettiği 

anlaşılan Zeydan, müsteşriklerin iddialarını ele almadan totemizm ve anaer-

kil dönemi yeteri kadar izah etmiş, sonra iddiaları ele alarak bol örnekle me-

seleyi aydınlığa kavuşturmuştur.  

Bir reddiye niteliğinde yazılan eser, risale tarzına yakın olduğundan ko-

nuların tasnifi ve bölümlendirilmesi yeteri kadar düzenlenmemiştir. Bu ek-

sikliğin okuyucuda yorgunluğa neden olacağını düşündüğümüzden eserin 

orijinal halini bozmadan bölüm düzenlemesi yapmayı uygun gördük. Hari-

cinde eser olduğu gibi çevirdik ve yazarın üslubunun korunması adına çevi-

ride metne sadık kalınmaya çalıştık. Okuyucunun bazı terim ve kelimeleri 

görmesi için bunların Arapça ve İngilizce karşılıklarını büyük oranda verdik, 

böylelikle kaynağı daha verimli kullanmayı hedefledik. 

Geçtiğimiz asrın entelektüel yazarlarından olan Corci Zeydan’ın Arap ka-

bilelerin neseplerini izah eden bu çalışma dört bölümden müteşekkildir. Dok-

tora çalışmamız esnasında olukça istifade ettiğimiz bu çalışmanın okuyucuyla 
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buluşmasının faydalı olacağını düşündüğümüzden eserin çevirisine karar ve-

rilmiştir. Eserin okuyucuyla buluşmasına vesile olan SAMER Yayınları’na te-

şekkür etmeyi bir borç bilirim.  

        Dr. Öğr. Üyesi Hakan Temir 

    Sivas 2020 
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Corci Zeydan’ın Hayatı ve Eserleri 

Corci Zeydan, 14 Kasım 1861’de Ortodoks mezhebine mensup Hristiyan 

bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yunan Ortodoks göçmenlerinden 

olan ailesi, yemekçilik işiyle uğraşan orta gelirli, zor şartlarda ayakta kalmaya 

çalışan kimselerdi. Ailesinin kendisine sunduğu imkanlardan dolayı Zeydan, 

eğitim hayatına doğduğu şehir Beyrut’taki medreselerde başladı.  

Zeydan’ın hayatını anlayabilmek, düşünce yapısı ve durduğu çizgiyi fark 

edebilmek için yaşadığı dönemin tarihsel şartlarına bakmak icap eder. Nite-

kim onun doğduğu asırda Osmanlı Devleti’nin 18 ve 19. yüzyılda askerî 

alanda zayıflamasından mütevellit Avrupalılar, Ortadoğu üzerine yaptıkları 

planları devreye sokmuşlardı. Osmanlı’nın Batı’ya ayak uydurma cihetinde 

verdiği tavizlerden de yararlanarak Ortadoğu’ya fikirlerini yayma ve yavaş 

yavaş yerleşme imkânı bulmuşlardı. 

1839 yılında imzalanan Tanzimat Fermanı’yla Suriye, Filistin ve Lüb-

nan’da açılan modern okullar ile milliyetçilik fikri Ortadoğu’ya yayılmaya 

başladı. Amerikan Protestanlar ve Fransız Cizvitler Suriye’de okul ve kolejler 

açarak, Arap kültür ve medeniyetinden haberdar ve Batı’yla entegre bir nesil 

yetiştirmek istediler. Proje Araplar üzerinde derin etki uyandırdı. Müslüman 

Araplar, Batı karşısında gerileyen İslâm dünyasına Arap kültürünün katkıla-

rından bahseder oldular. Hristiyan Araplar ise Arap kültür ve medeniyetini 

üst perdeden savunarak Arapların Osmanlıdan ayrı bir medeniyet olduğunu 

vurgulamaya çalıştılar. 
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Misyonerlerin açtığı okullardan mezun olanlar, Suriye ve Mısır’da gazete, 

dergi vb. neşriyatlarla fikirlerini yaymaya başladılar. 1882 yılında İngil-

tere’nin Mısır’ı işgaliyle Arap milliyetçiliği büyük hız kazandı. Fikirlerin or-

taya çıkışıyla Osmanlı topraklarında barınamayan Arap milliyetçileri İngiliz 

tahakkümündeki Mısır’a göç ettiler. Ortadoğu’da hâkim olan bu akım Zey-

dan’ın hayatı, düşünce yapısı ve görüşleri üzerinde önemli derecede etki bı-

raktı.  

1800’lü yılların şartlarında yetişen Zeydan, ilköğrenimin ardından gece 

okuluna giderek İngilizceyi öğrendi. 1881 yılında Amerikan Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde tıp eğitime başladı. Katıldığı bir protesto yürüyüşünden dolayı 

okuldan uzaklaştırılınca diğer Hristiyan Araplar gibi Suriye’den Mısır’a göç 

etti.  Kahire’de tekrar Tıp Fakültesine kayıt yaptırdı; ancak maddi imkânsız-

lıklar sebebiyle okulu bırakmak zorunda kaldı.  Tarih, dil ve edebiyata yö-

neldi ve 1884 yılında ez-Zaman gazetesinde edebi yazılar yazmaya başladı. 

Bu arada İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca, Latince, Süryanice ve İb-

ranice dillerini öğrendi. Birçok dili iyi derecede bilmesi ve Arap dilinin ince-

liklerine vâkıf olması, kaliteli yazılar yazmasını ve yazılarının çok okunmasını 

sağlayacaktı. 

Gençlik yıllarında Avrupa ülkelerini dolaşarak birçok fikir adamı ve ça-

ğın düşüncesini tanıdı. Özellikle oryantalizmi yakından müşahede etti. Mı-

sır’a döndükten sonra birçok gazete ve dergide yazılar yayımladı. 1892 yı-

lında Mısır’da Hilal dergisini çıkararak düşüncelerini yaymaya başladı. Yirmi 

iki yıl yayımlanan dergide pek çok makaleyi kaleme aldı. 

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ortaya çıkıp laiklik ve meş-

rutiyeti savunan İttihat ve Terakki’yi desteklediğinden Osmanlı topraklarına 

giremedi. Ancak Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte İstanbul’a yolculuk 

yapmasına bir engel kalmadı. 



 

 

 

~ 12 ~ 

Zeydan, Arap milliyetçiliğini canlandırmak için Batı’dan aldığı fikirleri 

Araplara aktarmaya ve İslâm medeniyetini oryantalist yaklaşımla incelemeye 

çalışmıştır. Konuları doğrudan aktarmak yerine tenkit ve tahlil etmeye yönel-

miştir. Ona göre Arap kültürünün temeli Arapçadır ve Arapçayı koruyarak 

bugüne getiren ise Kur’an-ı Kerim’dir. 

Şevkî Ebû Halil, Corci Zeydan’ın İngiliz istihbaratına çalıştığını ve İngi-

lizler vasıtasıyla birçok ödül aldığını iddia eder. Edebiyat dünyasının pek çok 

sahasında eser kaleme alıp, adından çokça söz ettiren ve geniş bir okuyucu 

kitlesi bulunan Zeydan, 21 Temmuz 1914’de ölmüştür. 

 

Eserleri 

Corci Zeydan’ın çeşitli sahalarda kırka yakın eseri bulunmaktadır. Yirmi-

den fazla tarihi romanı, İslâm Tarihi, Edebiyat alanında makale, deneme ve 

kitapları bunları takip etmektedir. Yapmış olduğu tüm çalışmaları dikkate 

alarak onları üç kategoride toplayabiliriz. Bunlar: 

a. Tarih Kitapları 

 Târîhu Mısr el-Hadîs ( 2 Cilt, Kahire 1889) 

 Târîhu’t-temeddüni’l-İslâmî (I-V, Kahire 1902-1906) Zeki Megamiz ta-

rafından İslâm Medeniyeti Tarihi adıyla Türkçeye çevrildi 2004 yılında Nejdet 

Gök İslâm  Uygarlıkları Tarihi şeklinde sadeleştirdi. 

 Târîhu’l-Arab kable’l-İslâm (Kahire 1908) 

 Ensâbü’l-Arabi’l-kudemâ (Kahire, ts.) 

 Târîhu’l-mâsûniyyeti’l-âm (Kahire 1889) 

 Terâcimü meşâhîri’ş-şark (I-II, Kahire 1902-1903, 1911) 

 et-Târîhu’l-âm (Beyrut 1890) 

 Târîhu İngiltere (Kahire 1899) 

 Târîhu’l-Yûnân ve’r-Rûmân (Kahire, ts.). 
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b. Edebiyat ve Dil Kitapları 

 el-Elfâzü’l-Arabiyye ve’l-felsefetü’l-lugaviyye (Beyrut 1886) 

 Bulga fî usûli’l-Luga (Kahire 1899)  

 Târîhu’l-lugati’l-Arabiyye (Kahire 1904) 

 Târîhu âdâbi’l-Lugati’l-Arabiyye (I-IV, Kahire 1911) 

c. Romanları 

 Armanosa el-Mısriyye (Kahire 1889). 

 Azrâ-ü Kureyş (Kahire 1889) Kureyş Bakiresi 

 el-Memlûkü’ş-şârid (Kahire 1892).  

 Esîrü’l-mütemehdî (Kahire 1892) 

 Cihâdü’l-muhibbîn (Kahire 1894) 

 İstibdâdü’l-memâlik (Kahire 1896) 

 Fetâtü Gassân (I-II, Kahire 1898-1903).  

 17 Ramazân (Kahire 1900). -17 Ramazan Suikasti Çev: Ahmet Yılmaz-

Necati Avcı 

 Gādetü Kerbelâ (Kahire 1319/1901). 

 el-Haccâc b. Yûsuf (Kahire 1902) 

 Fethu’l-Endülüs (Kahire 1904). 

 Şarl ve Abdurrahmân (Kahire 1904) 

 Ebû Müslim el-Horasânî (Kahire 1905).   

 Abbâse (Kahire 1906)  

 el-Emîn ve’l-Memûn (Kahire 1907).  

 Arûsu Fergāne (Kahire 1908)  

 Ahmed b. Tolun (Kahire 1909) 

 Abdurrahmân en-Nâsır (Kahire 1909) 

 el-İnkılâbü’l-Osmânî (Kahire 1911). 

 Salâhuddîn ve Makāidü’l-Haşşâşîn (Kahire 1913).  

 Fetâtü’l-Kayrevân (Kahire 1331/1912). 

 Şeceretü’d-Dür (Kahire 1333/1914) 



 

 

 

~ 14 ~ 

Çevrilen Eserin Tarihî Açıdan Önemi 

Kitabın giriş bölümünde belirtildiği üzere Zeydan bu eseri müsteşriklerin 

yönlendirmesiyle kaleme almıştır. Darwin teorisinin dünyaya yayılmasıyla 

doğadaki olay ve olguları maddi sebeplerle açıklamak popüler hale gelmişti. 

Böylelikle Batı’da yeni akım ve fikirler cereyan etmiştir. Eserde “Anaerkil Dö-

nem” ve “Totemizm” gibi sosyal olayları izah edecek teoriler ortaya atılmıştır. 

Batılı düşünürlerce hemen kabul edilen veya tenkide maruz kalan bu tezler, 

kısa sürede yayılmış ve dünyadaki diğer uluslara tatbik edilmeye başlanmış-

tır.  

Batı’da cereyan eden akımların etkisiyle müsteşrik Robetrson Smith, 

Araplarda totemizm olduğunu iddia etmekte gecikmemiştir. Smith’in iddia-

larına cevap mahiyetinde olan bu kitap öncelikle totemizmin genel tanımını 

vermektedir. Çünkü totemizm Arapların tanıdığı ve bildiği bir kavram de-

ğildi. Böylelikle Zeydan’ı Arap dünyasına totemizmi tanıtan ve bu konuda 

eser yazan öncülerden sayabiliriz. 

Zeydan, müsteşriklerin çalışmalarını, özellikle Smith’in kitabını incelemiş 

tam bir Arap milliyetçisi gibi iddialara cevap vermiştir. Her defasında Arap-

ları överek onların üstünlüklerini dile getirmiştir. Arap totemizmine giden 

her delili çürüterek yolu tıkamaya çalışmıştır. Mantık kaideleri, dil kuralları 

ve Arapların geçmişini kendisine dayanak kılarak totemizmin olmadığını is-

pat etmiştir. Müsteşriklerin Arap totemizmine dair birçok iddiasını çürütme-

sine rağmen bıkmadan tüm iddialara cevap vermeye çalışmıştır.  

Yazar, Câhiliye döneminde Araplarda anaerkil dönem ve totemizmin ol-

madığını ispatlamakla Arapların soylarında problem olmadığını ortaya koy-

muştur. Zira müsteşriklere göre Arap soyları sonradan uydurulan masaldan 

başka bir şey değildir. Arapların elindeki şecereler uydurmadır. Araplar her 

ne kadar kendilerini babalarına nispet etseler de aslında tarihin erken dönem-
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lerinde annelik vardı. Zeydan’a göre ise Arapların şecereleri onları ayakta tu-

tan iç dinamik ve birkaç küçük ihtilaf dışında şüphe bulunmayan sağlam de-

lillerdir. Arap tarihinde anaerkil bir dönem olmamıştır. Anneye nispet edilme 

söz konusudur; fakat bunun açıklaması anaerkil dönemle değil Arap örfüyle 

olmalıdır. Totemizm ise putperest Arapların inançlarına terstir.  

Eserde göze çarpan başka hususlar da bulunmaktadır. Öncelikle yazar 

Arapça haricinde başka diller bildiği anlaşılmakta ve özellikle Batı’nın diline 

hâkim olduğu görülmektedir. Yine farklı kültür ve medeniyetlerdeki hadise-

lerin farkındadır. Zira iddialara verdiği cevaplarda başka kültürlerden örnek-

ler sunması ve muhataplarını bunlarla ikna etmeye çalışması hemen fark edi-

lir. Yine yazarın oryantalistleri iyi tanıdığı, onlarla arasında sıcak dostluklar 

olduğu da aşikârdır. 

Eser, Arap tarih kitapları içerisinde, daha önce kaleme alınan klasik tarih 

kitapları gibi rivayet yönteminden farklı olarak entelektüel bir şekilde, savun-

macı ve eleştirel yaklaşımlarla meseleleri değerlendirmesi bakımından türü-

nün ilk örneklerindendir. Zeydan ise oryantalist tutuma yakın olmakla bir-

likte savunmacı üslubuyla klasik tarih yazarlarından ayrılır.  
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ÖNSÖZ 

İngiliz müsteşrik Profesör David Samuel Margoliouth, bir vakit kaleme 

almış olduğumuz İslâm Tarihi ve Medeniyeti adlı çalışmayı İngilizceye çevi-

rirken giriş kısmında bize hitaben şöyle uyarıda bulunmuştur:  

“Kitabınızda Arapların soylarıyla ilgili belirttiğiniz görüşlerle 

müsteşriklerin görüşleri arasında büyük zıtlıklar bulunmaktadır.  

Şayet Profesör Robertson Smith’in Câhiliye döneminde Arapların 

Evlenmesi ve Soyları “Kinship and Marriage in Early Arabia” kita-

bını okumuş olsaydınız yazmış olduklarınız ile bizde ayan beyan 

bilinenler arasında büyük farklar olduğunu görürdünüz. Mesela 

bizde anaerkil dönem konusunda çok sayıda araştırma yapıldı. 

Araştırmacıların çoğunluğu eski ailelerde babanın bilinmediğini 

tespit etti. Nitekim eski dönemlerde anne birçok adamla evlendi-

ğinden çocuk anneye nispet edilir ve annelik sistemi ailenin teme-

lini oluştururdu. Babalık sistemi ise daha sonraları ortaya çıkan 

bir olgudur. Araplara gelince, onlarda babalık sistemi Hz. Mu-

hammed’den az önce ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Arapların eski 

soyları yani kendilerini babalarına nispet ettikleri nesep şecereleri 

uydurmadır. Kabilelerin isimlerinin babanın isminden gelmesi 

meselesi de yalandır. Pek çok kabilenin ismi aslında ilkel kabile-

lerde var olan totem inancına benzer. Demek istediğim şu ki, 

Araplar tabiat olayları karşısında aciz kaldıklarından kendilerini 
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hayvanlara nispet etmişler ve bu işi yaparken belli kural ve ka-

nunlara da tabi olmuşlardır. Câhiliye döneminde bunların izleri-

nin olduğunu kimse inkâr edemez.” 

Biz biliyoruz ki bu sözleri yazan arkadaşımız Margoliouth’un önemli bir 

makamı vardır ve çalışmalarını da öyle ciddi nazarla değerlendiririz. Ayrıca 

referans olarak gösterdiği Robertson Smith’in üç yüz küsur sahifelik kitabını 

okuduk ve inceledik. Kaldı ki, biz karşı tarafın görüşlerini okumak, düşünce-

lerini bilmek isteriz. Çünkü bahse konu kişi müsteşriklerin ileri gelenlerin-

dendir ve Doğu Edebiyatı hakkında ciddi araştırmalara sahiptir. Üstelik 

Doğu’yu da yakından takip eden birisidir. Sâmî milletlerin dilleri üzerine ki-

taplar ve etkili makaleler kaleme almıştır. Hâsılı böyle önemli bir kişinin kita-

bını ön yargısızca okuduk. Gerçekten söyledikleri doğruysa, biz doğruya göre 

hareket eden insanlarız ve haklı olduğu noktaları elbette kabul ederiz. Biz za-

ten hakikati ortaya çıkarmak için yazıyoruz. Koştuğumuz hedefi bulduysak 

saygıyla durmasını da biliriz.  

Bizce sözün kim tarafından söylendiğinin önemi yoktur. Yaptığımız ince-

lemede gördük ki, kitabın yazarı iyi bir araştırmacı, ilim sahibi ve özellikle 

Sâmî ulusların edebiyatını, dillerini ve dinlerini çok etraflıca okuyan kimse-

dir. Diğer yazılarından da hareketle bu meseleyi daha kuvvetli bir kalemle ve 

ikna edici delillerle ele alıp incelediğini ümit etmiştik. İkna edici bir yazar ol-

masaydı zayıf delillerle ispat etmeye çalıştığı Arap Totemizmini ele aldığı ki-

tabına diğer müsteşrikler fazla ilgi göstermezdi. Fakat bu kitabı ciddiye alına-

cak tarzda değildir. Hatta Smith’in bu kitabını okumaması gerekenlerin ba-

şında Margoliouth gelir. Buna rağmen Margoliouth, Hz. Peygamber’in haya-

tını anlattığı Mohammed and The Rise of İslâm  kitabının ön sözünde arkadaşı 

Smith’in görüşlerini nakletmiştir. Görüşlerini hiç eleştirmediği gibi arkadaşı 

gözünde büyük bir araştırmacı vasfını korumuştur. Eleştirmek isteseydi, ge-

lecek sayfalarda bizim ulaştığımız sonuçların aynılarını yazacaktı. Son olarak 

belirtmekte fayda var ki, mutlak doğru ancak yaratıcıya mahsustur. Belki biz 
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hatalar yapmış olabiliriz. Ümit ediyoruz ki doğrumuz fazla yanlışımız azdır. 

Tam tersi de olabilir; ancak şurası unutulmamalıdır ki, hiçbir araştırma fay-

dasız olamaz. 

Biz bu küçük kitabı Arapça yayımlamak istiyoruz. Çünkü Arap ilim 

adamlarının bu tip yeni konulara eğilmemelerinden kaynaklı Arap okuyucu-

larının birçoğu totemizm ve anaerkil dönem konularına vakıf değiller. Bu 

yüzden giriş kısmında kavramsal tanımlamalar ve tarihî süreçten bahsettik-

ten sonra konuya giriş yaptık.  

Corci Zeydan 
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Totem, Amerika’da yaşayan Kızılderili kabilelerden Ojibwalıların kullan-

dığı bir sözcüğün1 18. yüzyılın sonlarında Frenk dillerine aktarılmasıyla türe-

miş bir kelimedir. Totem ile ilkel kabilelerin saygı duyduğu kutsal değerler 

kastedilir. Kabilenin tüm fertleri kutsal kabul ettikleri şeyden meydana gel-

diklerine inanır ve inançları sebebiyle aralarında akrabalık bağı olduğunu dü-

şünürler. Kutsal kabul edilen şey bazen hayvan bazen bitki bazen de bunlar 

dışında başka bir şey olabilir. Bu inanç sisteminde kutsal varlık totem, inanış 

şeklinin adı ise totemizmdir. Daha çok ilkel toplumlarda görülen totem inan-

cında totemin sahibini koruduğuna inanılır, bu yüzden toteme saygı duyulur, 

yüceltilir ve ibadet edilir. Saygının bir gereği olarak kutsal kabul edilen şey 

hayvan ise öldürülmez, bitki ise koparılmaz veya yenilmez. Totemizm, bazı 

kabilelerde yaygın olan hayvan ve bitkilere tapma âdeti, fetişizmden faklıdır. 

Fetişizmde hayvan suretinde bir heykel yapılır ve tapılır. Totemizmde hayvan 

veya bitki türlerinden birisi seçilerek ona kutsallık atfedilir veya ibadet edilir, 

fakat totemlerin putları yapılmaz. 

                                                      
1 Ojibwalıların kullandığı sözcük Ototeman’dır. Detaylı bilgi için bkz. Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-

Arab Kable’l-İslâm, Camiatü Bağdat, Bağdat 1413/1993, I, 529. 
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Totem inancının yaşandığı tüm kabilelere bakıldığında üç çeşit totem ol-

duğu anlaşılır. Birincisi tüm kabile fertlerinin saygı duyduğu, dedelerden to-

runlara miras kalan “Kabile Totemi”; ikincisi kabilede sadece kadınlara veya 

erkeklere özgü olan “Cinsiyet Totemi”; üçüncüsü ise ferde özgü olan, sadece 

inanç sahibi kişi tarafından saygı duyulan ve çocuklarına miras kalmayan 

“Şahsi Totem”dir. Kabile totemi diğerlerinden daha genel ve önemli olduğu 

için biz onun üzerinde daha fazla duracağız.  

 

A. Totem Çeşitleri 

Kabilede bulunan tüm fertlerin kutsal saydığı, ibadet ettiği ve kabilele-

rini/çocuklarını adlandırdıkları bir hayvan, bitki veya başka bir nesne kabile-

nin totemidir. Kabilenin tüm fertleri totem kabul edilen kutsal varlığın en bü-

yük ataları olduğuna inanır. Kabilenin genelinde daha öncesinde hayvan ya 

da nesne olup insana dönüşen atalarının, kendisi gibi totemden insan dönü-

şen, bir kadınla evlenmesiyle nesillerinin çoğaldığı, dolayısıyla kabiledeki 

herkesin tek kandan geldiği görüşü hâkimdir.  

Totemin kabile üzerinde dinî ve toplumsal olmak üzere iki etkisi söz ko-

nusudur. Dinîden kasıt kabile fertleri ile totem arasında ortak kutsal bir bağın 

olmasıdır. Kabile fertleri toteme saygı duyar, totem de onları korur ve muha-

faza eder. Toplumsal etkisi ise kabile fertlerinin tamamına ortak bir hukuku 

zorunlu kılmasıdır. Zira kabile fertleri totemin ismiyle bir araya gelir ve sahip 

oldukları inançlarıyla diğer kabilelerden ayrılırlar. Totemin kabile üzerindeki 

etkisi genel olarak böyledir. Fakat sosyal olaylar tek bir kalıba sokulamadı-

ğından totemin etkisi yer yer değişmektedir. 

Totem anlayışında, kabile fertlerinin bir babanın soyundan geldiği inancı 

hâkimdir. Her kabilenin dededen babalara, babalardan oğullara aktarılan hu-

rafî hikâyesi vardır. Bu hikâyelerde genellikle atalarının hayvandan veya bit-

kiden insana nasıl dönüştüğünü izah eden anlatımlar mevcuttur. Örneğin 
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Amerika Kızılderili kabilelerinden Iroquois kabilesi Kaplumbağa kabilesi ola-

rak bilinir ve kabilenin sakinleri şişman bir kaplumbağadan soylarının geldi-

ğine inanırlar. Kaplumbağanın kabuğu çok ağır geldiği bir dönemde kabu-

ğunu sırtından atarak insana dönüştü. İnsan olduktan sonra evlendi ve nesli 

çoğaldı. Benzer şekilde Salyangoz kabilesi de kendilerinin bir erkek salyangoz 

ve dişi kunduzdan geldiklerine inanırlar. Hikâyeleri ise şöyledir, bir erkek 

salyangoz kabuğunu atarak iki eli, iki ayağı ve bir başı meydana geldi. Uzun 

boylu, güzel yüzlü bir adama dönüştü. Dişi kunduz ile evlendi, çocukları 

oldu, nesli çoğaldı ve salyangoz kabilesi meydana geldi. Ördek, kaz, su kuşu 

vb. adları alan kabilelerin durumu da benzerdir. Daha spesifik bir örnekle 

Singmbia’daki kabilelerin kendilerini gergedan, denizatı, akrep, yılan vb. to-

tem kabul edilen hayvana nispet ettiklerine ve kabilelerini hayvan isimleriyle 

isimlendirmelerine şahit olmaktayız. Bu kabileler toteme saygı gösterir, onu 

yüce tutar, hiç eziyet etmez ve öldürmezler. Mesela Ördek kabilesi, ördeğe 

eziyet etmez ve onu öldürmez. Sadece kabile fertleri çok aç olduğu zaman-

larda ihtiyaçları kadar ördek avlarlar. Ördeği yedikten sonra üzüntülerini 

göstermek için tövbe ederler. Totem bitki ise aynı şekilde ne yer ne de çiğner-

ler. Örneğin totem mısır ise mısırı yenmez, çiğnenmez ve mısıra zarar verici 

her türlü faaliyet günahtır. Totem bir ağaç ise onun dallarını kırmak veya yak-

mak yasaktır.  

Toteme saygı sadece onları yememek ve onlara eziyet etmemek ile sınırlı 

değildir. Bazılarını tutmak, hatta onlara bakmak dahi haramdır. Mesela 

Ohama kabilesi Kanada Geyiğini yemez ve erkek geyiklere dokunmazlar. 

Aynı şekilde ceylan başını kutsal sayan kabile de ceylanla temas kurmaz. Bazı 

kabileler daha da ileri giderek totemin ismini dahi zikretmezler. Şayet söyle-

mek zorunda kalırlarsa kinayeli bir şekilde veya işaretle bahsederler. Örneğin 

Amerika Kızılderili kabilelerinden Dolores kendini kurda,  başka bir kabile 

kaplumbağaya, bir diğer kabile Habeş horozuna nispet eder. Bu kabileler to-
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temin adını söylemek zorunda kaldıklarında birincisi dört ayaklı, ikincisi ka-

buklu, üçüncüsü geviş getirmeyen gibi imalı sözcükler söylerler.  Kimi zaman 

kabilelerin böyle kinayeli isimlerle tanındığı da olur. 

Totem kabul edilen hayvan öldüğü zaman kabile fertleri bir araya gelerek 

cenaze merasimi yaparlar. Sanki kabilelerinden bir kimse ölmüş gibi hüzün-

lenirler. Samoa’daki Baykuş kabilesinden bir kimse ölü bir baykuş bulursa 

yanına gider üzülür ve ağlar. Eline bir taş alır, kan gelene kadar kendi alnına 

vurur. Sonra baykuşu kefenler, kabilenin bir ferdi gibi mezara taşır. İnançla-

rına göre bir kişi toteme ihanet veya eziyet ederse büyük musibetlere maruz 

kalır. Bu inanç kabileler ve beldelere göre değişiklik arz eder. Bazı kabileler 

totemlerini yiyen kabilelerin kadınlarının çocuk yapamayacağına, bazıları ise 

hastalık veya doğal afetlere maruz kalacaklarına inanırlar. Bir kısmı da bir kişi 

totemi yerse totemin onu içten içe yiyerek bitireceğini zanneder. 

Toteme duyulan saygı karşılığında, totem sahibine eziyet etmez. Nitekim 

totem yılan ise onun ısırmasından korkulmaz; çünkü yılan kendilerini ısır-

maz. Singimbiya’daki Akrep kabilesi akrebin zehirli vücudundan meydana 

geldiklerine inandıklarından akrebin kendilerine zarar vermeyeceğinden ve 

eziyet etmeyeceğinden emindirler. Kurt kabilesi ve diğer kabilelerde de du-

rum aynıdır. Totemin koruyucu özelliği hoşa gittiğinden kimi zaman taklit ve 

iktibaslar yapılması kaçınılmaz olur. Bu yüzden herhangi bir hayvanın totemi 

olduğunu iddia eden kimseler bazen sınanmaya maruz kalabilir. Özellikle ya-

lan söylediği düşünülen bir kişi “Ben yılan totemindenim”  derse bir yılan 

getirilir ve vücuduna bırakılır.  Yılan ısırırsa yalan, ısırmazsa doğru söylediği 

anlaşılır. Yalan söyleyen, toteme saygı duymayan veya eziyet edenlere verilen 

ceza ise genelde sürgündür.  

Totem kabul edilen hayvanın kendilerine zarar vermediği inancının ya-

nında kendilerini koruduklarına da inanırlar. Kurt kabilesinin savaş alanında 

kurtların kendilerine yardım ettiğine inanması gibi totemin zor zamanlarda 

ortaya çıktığı düşünülür. Yine totemin sahiplerini uyardığına da inanılır. Eğer 
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bir tehlike varsa tehlike olmadan önce bir alamet, rumuz veya işaret ile ken-

dilerini uyarır. Fal oku çekmeyi ve kuş uçurmayı da aynı şekilde ilahlarından 

gelen bir yardım ve uyarı kabul ederler.  

İnanç sahipleri totemle irtibatı sıkı tutmak, toteme yakınlıklarını artırmak, 

totemin rızasını kazanmak ve himayesine girmek düşüncesiyle ona benzeyen 

figürler yaparlar ve ondan bir parçayı yanlarında taşırlar. Totemin dış şeklini 

taklit eder, derisinden parça alarak giysilerine takar veya parçalarından bazı-

larını alarak boyunlarına kolye ya da bileklerine bileklik yaparlar. Tüm kabile 

fertleri mutlaka totemden bir parçayı yanında bulundurur. Bu parça aynı za-

manda totemle ilişkili olduklarının kanıtıdır.  

Totem kabilelerinde doğum, düğün ve cenaze merasimlerinin belirli bir 

şekli vardır. Kabile fertleri totemin neslinden geldiklerini göstermek adına 

kendilerine özgü törenler yaparlar. Mesela Kırmızı Ceylan kabilesinde bir ço-

cuk doğduğunda sırtı kırmızı ile damgalanır. Kurt kabilesinden bir çocuk 

doğduğunda ebe “Küçük bir kurt doğdu.” diye bağırır, sonra çocuğun gömle-

ğine kurdun gözü veya kalbinden bir parça dikilir. Java’daki Kırmızı Köpek 

kabilesinden bir kişi evlenirse köpeğin kemiğinin külü damat ve gelinin ba-

şından saçılır. Bunun gibi diğer kabileler de kendi totemlerine uygun törenler 

düzenlerler.  

Cinsiyet toteminden kasıt kabiledeki erkeklerin veya kadınların kendile-

rine özgü totemlerinin olmasıdır.  Avustralya’daki bazı kabilelerde görül-

düğü üzere kadın ve erkeklerin ayrı ayrı totemleri bulunmaktadır. Cinsiyet 

totemi ile kabile totemi birbirinden farklıdır. Kişi totemine gelince, bu totem 

sadece bir kişiye ait olup cinsiyet ve kabile toteminden farklıdır.  

Sosyal yönden kabile toteminden kastedilen şey totem olgusunun kabile-

nin fertlerini bir arada tutması ve diğer kabilelerle ilişkilerini düzenlemesidir. 

Aynı toteme inanan kabile mensupları kardeş sayılır, zorluk veya bolluk 

anında birbirlerine yardım ederler. Yardımlaşma ruhu günümüzdeki bir aile-

nin fertleri arasındaki ilişkiden daha güçlüdür. Önemli olan aile bağı değil 
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totem bağıdır. Mesela bir adam başka kabileden farklı toteme inanan kadınla 

evlenebilir ve çocukları doğduğunda totemleri ebeveyninki ile aynı olmaya-

bilir. Böyle bir durumda savaş çıktığında aynı toteme sahip kişiler bir araya 

gelerek diğer toteme karşı savaşırlar. Hatta baba karısından ayrılır, çocuklar 

da anne ve babasından ayrılarak kendi inancına mensup olan kişilerle birlikte 

olurlar. 

Totemin şartlarından birisi kabile erkeklerinin aynı totemden bir kadınla 

evlenmesinin yasak olmasıdır. Aynı şekilde kadınlar da kendi kabilelerinden 

evlenmezler. Evlenme sosyologların ifadesiyle dış evlenme (exogamy) yo-

luyla gerçekleşir. Aynı toteme mensup kişilerin evlenmesi sağlık açısından 

zararlı olduğu, hatta kemiklerin yapısını bozduğu inancı dış evlenmeyi zo-

runlu kılmıştır.  Kim aynı kabileden biriyle evlenirse şiddetli azaba veya ölüm 

cezasına çarptırılır. Bu sebeple erkekler savaş ya da antlaşma yoluyla başka 

kabileden kız alırlar. Çocuklar genellikle annelerinin totemini miras alırlar. 

Nesep anneler vasıtasıyla devam eder, babaların hiçbir etkisi yoktur. Kısacası 

günümüzdeki aile ve babalık anlayışı yoktur. 

Kabileler batın,  fahz vb. (Batın kol/karın, fahz ise ayak şeklinde değerlen-

dirilmelidir) dallara ayrıldığından, kabileler içerisinde totem kabul edilen 

hayvan veya bitkiler de kısımlara ayrılabilmektedir. Nasıl hayvanların çeşitli 

türleri varsa kabilenin alt dallarının da kendilerine ait farklı farklı totemleri 

vardır. Fakat kabile totemi ile kabilenin alt dallarının totemi arasında mantıki 

bir ilişki bulunur. Mesela kabilenin totemi bir hayvan, alt dallarından birisinin 

totemi o hayvanın yediği ot olabilir.  

Totem inancı günümüzde ilkel kabilelerde yaygındır ve özellikle Avust-

ralya’daki kabileler içerisinde sıklıkla rastlanır. Kuzey Amerika ve Panama’da 

da birkaç çeşidi görülse de Panama’daki en yaygın inanç papağın totemidir 

(Papağının totem kabul edildiği inanç sistemidir). Güney Amerika’da Vene-

züella ve Kolombiya sınırlarında Guyana ve Peru’da da mevcuttur. Afrika’nın 
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büyük kesimi de totemizm inancını yaşamaktadır. Üstelik Afrika’daki Sin-

gimbiya ve Ekvator bölgesi ile Ashanti Altın Sahili ile Güney Afrika’nın bazı 

bölgelerinde birçok totem bulunur. Eldeki verilere göre totemizmin en yaygın 

olduğu kıta Afrika’dır. Yine Malacca adaları ve Madagascar’da, Asya’da Hin-

distan’ın ortasında, bazı Bengal kabileleri arasında, Sibirya ve Çin’i kuşatan 

adalarda totemin izlerine rastlanır. Fakat maalesef bahse konu araştırmacıla-

rın bir kısmı buralara gitmeden kıyas yöntemiyle totemizmin var olduğuna 

kanaat getirmişlerdir. Çünkü o bölgelerde yaşayan ilkel kabilelerin bazı hay-

van ve bitkilere saygı duymaları, kabilelerini/çocuklarını adlandırmada ben-

zer yolu takip etmeleri onlarda totem fikrini uyandırmıştır. 

Sonuç olarak totemizmi şu maddelerle özetleyebiliriz: 

1- Günümüzde ilkel kabileler arasında yaygındır. 

2- Kabilenin edindiği totem kâinatta var olan hayvan, bitki veya başka 

bir şeydir. Yani hissedilen maddi bir varlıktır. Kabileler silsile halinde ondan 

çoğaldığına inanır ve kabilelerini/çocuklarını toteme göre isimlendirirler. 

3- Kabilenin tüm fertleri totemlerine saygı gösterir veya ona ibadet eder-

ler. 

4- Tüm kabileler totemlerinin kendilerini koruduğu ve müdafaa ettiğine 

inanırlar. En azından kendilerine eziyet etmeyeceklerini düşünürler.  

5- Aynı toteme inananlar arasında evlilik yasaktır. Evlilik hayatı ancak 

başka bir kabileden evlenmek suretiyle devam ettirilebilir. 

6- Totem kabilelerinde soy babadan değil, anneden devam eder. 

7- Aile diye bir mefhum yoktur. Akrabalık ilişkileri vardır. Aynı toteme 

mensup kişiler kardeştir ve tek bir kandan gelmişlerdir.  
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B. Totemizm’in Kökeni 

Totemizm, sosyal bilimler alanında yeni keşfedilen olgulardandır. Kav-

ramı ilk defa gündeme getiren İngiliz sosyal bilimci Mclennan (1827-1881)’dır.  

Mclennan, totemizmle alakalı Primitive Marriage kitabını yazdı ve ilk baskısı 

1865’te yayımlandı. Daha sonra meselenin aslını ve detaylarını izah eden ki-

tapları neşredildi. Kitapları yayımlandığında tüm sosyal bilimciler nazariye-

sine karşı çıktılar. İlk eleştiride bulunan filozof Spencer ve meşhur sosyal bi-

limci Johann Lubeck’tir. İddiaları ciddiye alan Spencer ise “Kültürün Aslı” ve 

“Medeniyetin Asılları” hakkında yazdığı kitaplarda Mclennan’a birçok eleş-

tiride bulunmaktan geri durmadı. Konumuz eleştiriler olmadığı için bunların 

üzerinde durmayacağız. Bizim için gerekli olan şeyleri alıp, diğerlerine fazla 

meyletmeyeceğiz. Başka bir ifadeyle meselenin sahih veya fasid olduğunu 

tartışmayacağız. Sadece İslâm’dan önce Araplarda totemizm var mı, yok mu 

bu konu üzerine yoğunlaşacağız. 

C. Robertson Smith’in İddiası 

Smith, Arapların eski zamanlarda babalarını hayvan veya bitkiye nispet 

ettiklerini; nispetin de ötesinde bu hayvan veya bitkiye ibadet ettiklerini, 

saygı duyduklarını ve onların isimlerini aldıklarını fark ettiğinde bunların 

Avustralya, Amerika ve Afrika’daki ilkel kabilelerde görülen annelik ve anne 

evliliğinden meydana gelen akrabalık ilişkilerinin izleri olduğunu düşünerek 

Araplarda da böyle bir inancın var olduğunu iddia etmekte gecikmedi. Hâl-

buki Arapların kendilerini Tevrat’ta ismi zikredilen İsmail ve Kahtân’ın so-

yuna dâhil ettikleri ve Arapların silsile halinde Hz. İsmail’in soyundan gel-

dikleri herkes tarafından bilinen gerçektir. Buna rağmen Smith, Arapların 

soylarının sonradan uydurulduğu kanısındadır.  Ona göre Nesepler hicretin 

yapıldığı yüzyılda belli bir hedef için ortaya atılmış yeni bir meseledir. Ömer 

b. Hattâb’ın Araplar arasında devletin elde ettiği gelirleri dağıtmak istediği 
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zaman Arap kabilelerinin neseplerini bilmeye ihtiyaç duyduğu ve soyları ta-

yin ettiği kanısındadır. Sonuç olarak Smith, Arapların doğru bildikleri soyla-

rının aslında uydurulmuş olduğunu söylemekle yetinmiştir. 

Smith, Araplar hakkındaki görüşlerini doğrulamak için Araplarda anaer-

kil dönem olduğunu ispat etmeye çalışarak sözünü şöyle devam ettirmiştir: 

“Eski Araplarda aileyi bir araya getiren ve yürüten bir babalık anlayışı yoktu. 

Soylar baba üzerinden devam etmezdi. Onlardaki evlilik şekilleri günümüz-

deki Tibet bölgesindeki gibiydi. Tibet evliliği diye bilinen anlayışta çoklu ev-

lenme yaygındır. Kadın aynı zamanda birden fazla erkek ile evlenebilir. Ço-

cuk doğarsa kocalardan hiç birisinin soyuna dâhil edilmeyip, kabile soyuna 

dâhil edilir ve kabile totemine uygun olarak isimlendirilir.” Smith eski Arap-

lar da var olan bazı örneklere bakarak anaerkil döneme dair pek çok delil bul-

duğunu düşünmekten geri durmadı. Delilleri bulunca totemizmin var oldu-

ğunu ispat ettiğini zannetti. Fakat hatalı tespitlerde bulunduğunu biz ilerle-

yen zamanlarda göstereceğiz.  
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Smith’in delillerindeki hataları söylemeden önce Câhiliye Arapları, soy-

ları ve rivayetleri hakkında bir giriş yapmamız gerekmektedir.  

Smith’in Araplarda totemizmin var olduğuna dair iddiasını okuyanlar ve 

müsteşriklerin sözlerine göz atanların dikkatini iki husus çeker. Birincisi müs-

teşriklerin kahiri ekseriyeti Arap tarihçilerine güvenmezler ve onları zayıf gö-

rürler. Hıfzedilip, günümüze kadar aktarılan şecereleri eski hurafelerden iba-

ret sayarlar. İkincisi ise geçen yüzyılda (1800’lü yıllarda) Darwin tarafından 

ortaya atılan Evrim Teorisi birçok düşünür ve yazarı etkilediğinden Batılılar 

tabiatta var olan şeyleri artık doğal sebeplerle açıklama eğilimindedirler. Bü-

tün olayların doğal bir sebebinin olması gerektiği görüşü özellikle 18. yüzyılın 

ortalarında hâkim olmuştur. (Evrimci felsefenin kurucusu) Spencer’ın ibadet 

ve âdetlerin toplumda doğal olarak ortaya çıktığını açıklaması da bu etkinin 

sonucudur. Yine aynı devrelerde McLnenan’ın ilkel kabilelerdeki evlilik an-

layışını anlatan kitabı yayımlanmıştır. (McLennan aynı zamanda Arapların 

haberlerine vakıf birisiydi. Câhiliye dönemini karanlık olarak görmekte ve o 

zamandan gelen nesep bilgilerini, rivayetleri küçümsemekteydi.) McLen-

nan’dan etkilenen totem taraftarları Araplar hakkında araştırma yaparken ka-

bile veya batın isimleri arasında hayvan isimlerine benzeyen lafızlar fark et-

mişlerdir. Bunlardan hareketle Araplarda bir totem inanışına dair kuvvetli 
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delil olduğunu ve bunun ispatlanması gerektiğini düşünmüşlerdir. Totemiz-

min ilk esası annelik olduğundan Araplarda anneliğin var olduğunu ispata 

girişmiş; ama zayıf delillerle işe başlamışlardır. Doğrusu bu delilleri cahil bile 

söylemez. Üstelik en zayıf olan haberleri delil olarak kullanmaktan çekinme-

mişlerdir. Hatta şaz (muhalif) rivayetleri genel bilgi olarak kabul etmişlerdir. 

Nesep âlimleri ve rivayetçilerin genel ve sabit kurallarını görmezden gelerek, 

şaz kabul edilen rivayetleri kendilerine delil olarak almışlardır. Milletlerin ha-

berleri ve hurafelerini bilen yazarların böyle iddialarda bulunması gariptir. 

Onlar iyi bilirler ki, eski milletlerin tarihleri hakkındaki rivayetler her zaman 

doğru olmayabilir, birçoğu hurafe ve yalandır. Rivayetlerin doğrusu da yan-

lışı da vardır. Yanlış ve hurafe herkes tarafından bilinir, kimse onu doğru ka-

bul etmez.  Mesela Homeros’un İlyada’sı tamamen doğru veya yanlış kabul 

edilmez. İçerisinde tarih ve din olduğu kadar hurafe de bulunmaktadır. Aynı 

şekilde Aryanlar’ın eski zamanlarda Hind bölgelerine yerleşmeleriyle alakalı 

Sanskritçe yazıtlarında doğru ve yanlış birçok rivayet bulunmaktadır. Yuka-

rıda belirtildiği üzere bir kısım Batılı araştırmacı Arapların haberlerini hurafe 

olarak görmektedirler. Arabistan’a ilk dönemlerde yerleşmiş ve haklarında 

fazla bilgi bulunmayan Ad, Semûd, Tasm, Cedis halkı ve Arim Seli gibi eski 

Araplar hakkında bize ulaşan haberleri tamamen doğru veya tam tersi tama-

men hurafe görmek yanlıştır. İçlerinde tarih, ibret, din-düşünce gibi unsurlar 

vardır. Zaten zaman geçtikçe ve araştırmacıların bilgileri arttıkça hurafe gibi 

görünen rivayetlerin doğruluğu ortaya çıkmaktadır. En azından bu kabileler 

Arap Yarımadasında yaşamış ve geride eserler bırakmış oldukları arkeolojik 

buluntularla kanıtlandı.  Meselenin iyice anlaşılması için konuyu biraz aç-

makta fayda vardır.  

 

A. Ad ve Semûd  

Arap tarihindeki hurafelerin çoğunluğu soyu tükenen Araplar (Arab-ı 

bâide) hakkındadır. Çağdaş araştırmacılar, İslâm’dan önce nesli tükenen 
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Araplarla ilgili bilgilerin hurafeden ibaret olduklarını söylemektedirler. Bazı 

araştırmacılar ise bunların Araplardan değil de başka milletlerden geldiğini 

düşünmektedirler. İddia edildiğine göre Araplar onları ezberleyip kendile-

rine has kılmışlardır. Her ne kadar hurafe de olsalar, bu hurafelerin bir gerçeği 

vardır. Strabon, Batlamyus vb. eski coğrafyacı ve Yunan tarihçilerin kitapla-

rında soyu tükenen Araplara dair benzer şeyleri söylemeleri gerçekliklerini 

gösterir. Bâide Araplarının en önemli iki kabilesi Ad ve Semûd’tur. Araştırma-

cılar Yunan kaynaklarında Ad hakkında hiçbir şeyin bulunmadığını zannet-

mişlerdir. Çünkü Arap kabilelerinin anlatıldığı kaynaklarda onun adının ya-

kın bir telaffuzunu bulamamışlardır. Fakat biz bu konuda çalışma yaptık (Hi-

lal Dergisi 23/6) ve Yunan kaynaklarında Ad İrem geçtiğini tespit ettik. Yu-

nanlı tarihçiler Ad’ı Adramitac şeklinde yazmışlardır. Yine aynı kaynaklarında 

Hadramevt’in Matramotitse kelimesiyle ifade edildiğini gördük. Şöyle bir orta 

yol bulduk, Tevrat’ta geçen Ad ve Hadoram kabile isimleridir ve Yemen böl-

gesinde yaşayan kabilelerdir. 

Semûd, Roma ve Yunan kaynaklarında defalarca zikredilmiştir. Yine son 

zamanlarda Hicaz’ın yukarı kısmında yapılan kazılarda onlara ait kalıntılar 

bulundu ve taşlara nakşettikleri yazıları çözüldü. Böylelikle birçok problem 

çözüldü. Zira daha önceleri geçmişlerinin çok eski olmadığı, milattan birkaç 

yıl öncesine dayandığı düşünülmekteydi. Fakat arkeologların kazıları sonu-

cunda bu düşünce kayboldu. Asur kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla 

Semûd kavminin varlığı milattan önce 8. yüzyıla uzanmaktadır.2 Asur kalın-

tılarında Semûd’un savaşları, fetihleri ve haberleri yer almıştır. Anlaşılan 

Semûd kabilesi bu sıralarda çok büyük öneme haizdi.  Bütün bâide kabilele-

rinin haberleri Ad ve Semûd gibi kıyas edilebilir. Yunanlılar kabile ismini 

kendi dillerine uyarlayarak çevirirken bazı tahrif ve tahziflerde bulundukla-

rından aranılan kabile ismini bulmakta zorluk çekmişlerdir. Misal Cedis ka-

bilesini Jolisitai şeklinde çevirmişlerdir. Aslının Jodisitai olduğu ve kelimedeki 

                                                      
2 SK. Glaser, Der Geschichte und Geographie Arabiens,  ll. 259. 
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“de” harfinin “le” harfine dönüştüğüne inanılmaktadır. Çünkü yunan di-

linde, “de” ve “le” harflerinin yazılışları benzerdir. Yine “Le” Δ ile gösterilir-

ken de Λ ile gösterilmektedir. 

Arapların tarihî geçmişleri ve soyları,  Tevrat’ta ve eski metinlerde geç-

mektedir. Yemen’de bulunan tarihi kalıntılar da onlar hakkında bilgiler ver-

mektedir. O halde Arapların rivayetlerine hurafe demek ne derece doğrudur? 

Üstelik soyu tükenen Araplardan yola çıkarak, Arapların tüm rivayetlerini 

geçersiz saymak ne kadar doğru bir yaklaşımdır? 

 

B. Arap Nesep Âlimleri 

Eski Araplara dair anlatılanlar hurafelerden ibaretse kitaplarda yazılan 

soylar nasıl oluştu?  Nesep âlimleri Arapların soylarını İslâm’ın ortaya çıktığı 

zamanlarda topladılar.  O sıralarda nakilciler sadece sahih rivayetleri kabul 

ediyorlardı. Çünkü onların geleneğinde hadis aktarımında sahih rivayetleri 

kabul etme gibi gerçekçi bir yaklaşımları vardı. Sahih rivayet aktarımı âdet 

olmuştu. Arapların birçok millet tarafından müşahede edilen özelliği sağlam 

rivayetleri kabul etmeleri ve rivayetlerin tahkik sürecinde titiz davranmaları-

dır. Üstelik onların ezberleri de kuvvetlidir. Özellikle İslâm’ın ilk zamanla-

rında sadece rivayet ezberliyor ve yazıya çok itimat etmiyorlardı. Bunun se-

beplerini İslâm Medeniyeti kitabımızda açıkladık.  

Biz eski rivayetlerin hepsinin sahih olmadığını biliyoruz. Kimi uydurma, 

kimi ihtilaflı kimisi de akla uygun değildir, fakat hepsi uydurma değildir. 

Tüm tarihçilerin aynı rivayeti aktarmaları dikkat edilmesi gereken hususlar-

dandır. Eğer ittifakla nakledilen rivayetlere yalan dersek bütün tarihçiler ya-

lan söylüyor demek zorunda kalırız.  Bu kadar ileri gidilirse şu soruyu sor-

mamız lazım. Soyları bir araya getirme işi ne zaman oldu, İslâm’dan önce mi 

sonra mı? Cevap İslâm’dan önce olursa niçin İslâm’dan önce nesepleri tutma 

gereği duymuşlar? Bu sorunun cevabını biz bilmiyoruz, Araplarda totemizm 
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vardır diyenler de bilmezler. Cevap İslâm’dan sonra olduğunda totem sahip-

lerinin görüşü şöyledir: “Arapların soyları İslâmiyet’in ilk asrında yazılmıştır.  Bu 

dönemde nesep âlimleri Arapları, Adnânî ve Kahtânî diye iki gruba ayırdılar. İkisinin 

de pek çok ayrıntı ve dallarını taksim ettiler. Kabileler üzerindeki taksimat ve ayrıntı-

nın sebebi ise Hz. Ömer’in Atiyyeleri (yıllık maaş) verirken soylar üzerinden vermiş 

olmasıdır.”  Uydurma olduğu iddia edilen nesepler iyice incelenirse genel iti-

bari ile tüm nesep âlimlerinin söyledikleri şeylerin benzer olduğu fark edilir. 

Hem Câhiliye dönemi şiirleri hem gelen rivayetler hem de atasözleri ile uyum 

içindedir. O halde hepsinin yalan söyleme ihtimali ne kadar mümkündür? 

Hâlbuki Araplar neseplerini ezberleyerek korumuşlardır. Soyu bilmek Arap-

lar için çok önem arz eden bir meseleydi. Baba ve dedeleri bilmek zorunlu-

luktu. Soylarının Kahtân veya Adnân’a dönmesi Arap için yaşama kaynağı 

gibiydi. İslâmiyet’in ortaya çıkışından yayılışına kadar olan süreçte de Adnân 

ve Kahtân’a nispet edilmek önem arz ediyordu. Nesebin önemine binaen ha-

lifeler tüm Müslümanlara soylarını ezberlemesini bildirdiler ve bu konuda 

çok titiz davrandılar. Hz. Ömer’in tavsiyesi şöyleydi:“ Neseplerinizi öğreniniz. 

Habeşli veya Afrikalılar gibi olmayın. Birisi size sorarsa sen nerelisin? Onlar derler 

ki: Falan köydeniz.”3 Sadece bazı bilgilere bakarak Araplarda totem inancı var-

dır ve soyları uydurmadır, demek doğru olur mu? 

Nesep âlimleri İslâm’ın ilk zamanlarında atiyye dağıtımını sağlamak için 

soyları uydurmuş oldukları iddiasını doğru kabul edersek, Hz. Peygamber’in 

soyuna en uzak akraba tayin edilen kabileler (dolayısıyla en az atiyye alan ka-

bileler) tarafından bu durum nasıl kabul edildi? En azından Hz. Ömer tara-

fından yapılan belirlemeye karşı itiraz veya ayaklanma niçin olmadı? Tarih-

çilerin rivayetlerinde de itiraza dair herhangi bir kayıt olmaması tuhaf değil 

mi? Şu bir gerçek ki tüm nesep âlimlerinin aynı konuda hata üzerine bir araya 

gelmeleri imkânsızdır. Aslında onlar soylar hakkında kendilerinden bir şey 

                                                      
3 İbn Haldûn, 1, 109. 
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eklemediler. Bir kısmı çöle gidip oradakilerin neseplerini topladı, yazdı ve ez-

berledi. Bazıları da çok uzak yerlere gitmek zor olduğundan güvenilir kişilere 

Yemen ve Hicaz soylarını sorarak yazdı. Kısacası olan bilgileri toplayarak ge-

lecek nesillere aktarmaktan başka bir şey yapmadılar. 

 

C. Şuûbiyye ve Arapların Nesepleri 

Arapların nesepleri yazıldığı sıralarda, tüm Arapların halifeye saygıların-

dan veya korkularından dolayı kendilerine belirlenen soyları itiraz etmeden 

kabul ettiklerini farz edelim. Şuûbiyye hareketi çıktığında, Arapları küçüm-

semekten çekinmeyen diğer milletler bu konuda neden sustular? Özellikle de 

Farslılar niçin sustu izah edilemez. Kendilerinin Hz. Peygamber’e yakın oluş-

larıyla övünen Arapların neseplerine neden dil uzatmadılar? Biz biliyoruz ki, 

Şuûbiyye taraftarları Arapların şereflerini küçümsemek için en ufak bir delili 

dahi gözden kaçırmıyorlardı. Arapların Hz. İsmail’in soyundan gelmediğine 

dair bir şüphe bulmaları işlerini çok kolaylaştırabilirdi. Farslılar, İslâm’ın ilk 

günlerinden beri Arapların vahşi olduğunu söylemekten çekinmiyor ve şöyle 

diyorlardı: “Araplar aç kurtlar ve vahşi hayvanlar gibidir.  Kendi kendilerini yerler, 

kendileriyle savaşırlar. Erkeklerinden birçoğu esir düşmüştür. Kadınları devenin üze-

rindeki köle gibidir.”4 Şuûbiyye’den hiçbir kimse açık veya imalı bir şekilde 

Arapların nesepleri hakkında söz söylememiştir. Eğer nesepler hakkında ufak 

bir problem bulsalardı, bunu en güçlü intikam aracı olarak kullanırlardı. Akıl-

larına gelmediği için bu konuya girmediler veya onu ihmal ettiler demek 

imkânsızdır.  Çok ufak bir ayrıntı bulsalar Arapları küçümsemek için kulla-

nırlardı. 

                                                      
4 Corci Zeydan, Tarihu Temeddünü’l-İslâm, IV, 145. 
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Kaynaklarda neseplere dair sadece İkdü’l-Ferîd adlı kitapta ufak bir me-

sele bulduk. Büceyr, nesebi bilinmeyenleri, Arapların kendi neseplerine kat-

tıklarına dair şöyle bir şiir söylemiştir: 

Hintlilerin Hindif’in soyundan geldiğini iddia ettiniz, Berberler ile ara-

nızda bir akrabalık vardır. 

Ve Deylem, İbn Dabbe Bâsil’in soyundan,  Burcân Amr b. Amir’in oğul-

larındandır. 

Kral olan Romalılar sizden daha şereflidir, Kisra krallarının akrabalığı bi-

zim için daha evladır.  

Bana akraba olduğunu iddia ederek akrabalığıma açık açıkgöz dikensin,  

İddia eden ve açık konuşanlarda sır saklanmaz. 

Alçakça onun cemaatine ve kabilesine küfür edersin,  Cahilliğinden Ta-

hir’i ve oğullarını översin.5  

Arapların neseplerinin doğru olup olmadığı hakkında hiç kimse bir şey 

söylememiştir. Farslılar en güçlü yıllarını İslâmiyet’ten birkaç yıl önce yaşa-

mışlardır. İşte bu sıralarda Araplar onların yanına göç etmiş ve birlikte yaşa-

mışlardı. İslâm’dan önce de sınır komşusu olmalarından dolayı aralarında çe-

kişme ve savaşlar olurdu. Hatta Farslılar Yemen’i istila ederek eski zamanlar-

dan itibaren Arap beldelerinde yaşamış ve onları yakından tanımışlardı. O 

halde milletler içerisinde Arapları en iyi bilen kimdir diye sorulduğunda ve-

rilen cevap elbette Farslılar olacaktır. Şuûbiyye hareketinin öncüleri olan Fars-

lılar, nesepler üzerinde çok az bir şüphe bulsalardı eminim hiç susmazlardı. 

Çünkü hicretin birinci döneminden beri Araplardan nefret ediyorlardı. İlginç 

olan başka bir şey ise nesep âlimlerinin birçoğu Acemlerdendir. O halde 

Araplara olan düşmanlıklarında bu durumu neden kullanmadılar? 

                                                      
5 İkdü’l-Ferîd, 2, 81. 
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D. Bazı Neseplerde İhtilaflar 

Araplar hakkında elimizde bulunan haberlerin hepsi, kitaplarda bahsi ge-

çen olaylar veya şiirlerde rivayet edilen bilgiler, nesep şecereleriyle aynı şey-

leri söylemektedir. Yani tüm nesep âlimleri aynı soyları zikretmiştir. Şiirlerde 

ve tarihi kayıtlarda geçen nesep haberleri ile uyum içerisindedir. Açık veya 

imalı bir şekilde aykırı bir ses bulunmamaktadır. O halde Arapların soylarını 

nasıl inkâr edebiliriz? Totemizmin olduğunu iddia edenler bazı kabilelerin 

Adnân veya Kahtân’a mensubiyetlerinde diğer bir ifade ile Kays veya Kelb’e 

aidiyetlerindeki var olan ihtilafları delil kabul ederek Arapların soylarını 

inkâra kalkışmıştır. Gerçekte ise kabilelerin çoğunluğu Adnân ya da 

Kahtân’dan birisine dayanır. Sadece birkaç kabilenin nesebinde ihtilaf edil-

mektedir. İhtilafın olması ise normaldir, çünkü nesepler ağızdan ağıza aktarı-

larak gelmiştir.  

Sözlü aktarımda hata veya eksiklikler olabilir. Hz. Ömer atiyyeleri dağıt-

mak için divan kurduğu zamanda bile bazı nesepler hakkında ihtilafların ol-

duğundan bahsedilir. Mesela bir kabilenin batnı kendisine dönmeyebili-

yordu. Hz. Ömer’den sonra gelen nesep âlimleri ihtilaflar üzerinde çalışarak 

mümkün olduğu kadar doğrusunu yanlışından ayırmaya çalışmışlardır. Fa-

kat kabilenin alt birimi olan batınlarda meydana gelen ufak ihtilafları tüm ne-

seplere yaymak doğru olmaz. Zira neseplerde olduğu gibi, tarihte meydana 

gelen bir olayı raviler farklı şekilde anlatabilirler. Farklılıklardan dolayı bu 

olay olmadı diyemeyiz. Örneğin Amr b. el-As’ın Mısır’ı fethi ihtilaflıdır. Bir 

kısım rivayetçiler Mısır sulh ile fetih olundu derken, diğerleri savaşla oldu-

ğunu söylemektedirler. Amr’ın askerinin sayısının dört bin olduğu söylendiği 

gibi bin rakamı da verilmektedir. Mısır’a deveyle mi atla mı geldiklerine dair 

ihtilaflar da vardır. Bu ihtilaflar Mısır’ın fethedilmediği sonucunu doğurur 

mu? Mısır’ın fethi problemlidir, böyle bir fetih olmamıştır diyenlere deli de-

miyor muyuz? 
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Nesep âlimlerinin ihtilafları genelde kabilelerin isimlerinin aynı, anlam-

larının farklı olmasıyla alakalıdır. Yani isim benzerliğinin olması pek çok yan-

lışı beraberinde getirmiştir. Muhakkak nesep âlimleri bu hususta müstakil bir 

kitap dahi yazmışlardır. Üçüncü asrın ortalarında vefat eden İbn Cafer Mu-

hammed b. Habib’in “Muhtelifü’l-Kabâil ve Mu’telifuhâ” (İhtilaf edilen kabileler 

ve ittifak edilenler) kitabı bu türdendir. Kitap 1850 yılında Göttingen’de ya-

yımlandı. Bunun haricinde kabilelerin isimlerinin yazıldığı sözlüğe baktığı-

nızda pek çok ismin aynı olduğunu fark edersiniz. Aynı isimlerdeki kabilele-

rin bazıları Adnân’a bazıları Kahtân’a nispet edilir. Batınların bazıları Ye-

men’e bazıları Kays’a dönmektedir. Mesela Benî Esed bir batın ismidir. Karı-

şıklık şurada başlar, Kahtân’ın soyu Kehlân’dan gelen Ezd kabilesinin bat-

nının ismi Benî Esed olduğu gibi Himyer’in kolu olan Kudâa’nın batnının ismi 

de aynıdır. Başka bir örnekte Evs kabilesi Kahtânî kabilelerden Ezd’in batnı 

olduğu gibi aynı isimde Adnânî’lerden de bir batın vardır. Benî Hars’ın muh-

telif kabilelerden oluşan pek çok batınları vardır. Benî Bekr’in batınlarının ba-

zıları Adnânî bazıları Kahtânî’lere dayanır. Benî Tağlib Adnânî’lerden Vâil b. 

Rebîa’ya bağlı bir haydır (mahalledir). Aynı isim Kudâa kanalıyla Kahtânilere 

de döner. Benî Temîm, Adnânîlerin Tâbiha kolundan ve Adnânîlerin Hüzeyl 

kolundan bir batındır. Benî Sa‘lebe, çeşitli kabilelerden oluşan on küsür batın-

dır.6 Yine Benî Rebia, Benî Süleym, Benî Âmir, Benî Adî, Benî Ka’b vb. aynı 

isimler çeşitli batınlara sahip olduğu için asılları muhteliftir. Atalarının aynı 

isme sahip olması da karışıklığa sebebiyet vermiştir. Mesela pek çok kabile 

kendisini Benî Ümeyye diye isimlendirmiştir. Kureyş’te Ümeyye b. Abdüş-

şems b. Abdümenâf, İyâd b. Nizâr b. Ümeyye b. Huzâfe, Ensâr’dan Ümeyye 

b. Zeyd b. Mâlik b. Evs, Tay’dan Ümeyye b. Adiy b. Kinâne b. Mâlik ve 

Kudâa’dan Ümeyye b. Usbe b. Hasîs vardır. 

                                                      
6 Nihayetü’Ereb fî Kabâilî Arab. 
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İhtilafların sebeplerinden bir tanesi de Arap dilinin getirdiği zorluklarla 

alakalıdır. Arap dilinin kendine has durumlarından dolayı kabile isimleri te-

laffuz ve mana açısından farklı okunabilmektedir. Özellikle İslâm’dan önce 

yaşamış olan kabile isimlerinde ihtilaflar fazladır. Çünkü bir zamanlar Arap-

çada noktalama ve harekeleme işaretleri yoktu. Şedde, nokta ve harekeden 

dolayı bir kelime farklı farklı şekillerde okunabilir. Şedde sebebiyle meydana 

gelebilecek karışıklığa bir örnek verecek olursak, (جساس) kelimesini “sin” har-

finin şeddesi ile okursak (جسَّاس) Cessâas, şeddesiz “sin” ile okursak (جساس)  

Cesâs olur. Noktanın olmaması büyük karışıklıklara sebebiyet vermektedir. 

Mesela Mezhic’ten Ans b. Mâlik b. Üded ( بن أدد عنس بن مالك  ),  Gatafân’dan Abs 

b. Bagîd (عبس بن بغيض) ve Ezd kabilesinden Abs b. Hevâzin b. Eslem ( عبس بن

 isimleri karıştırılmaya müsaittir. Hareke olmadığı dönemlerde (هوازن بن أسلم

 .kelimesi Abs şeklinde okunabildiği gibi Ans şeklinde de okunabilir  (عس)

( ىرةع ) kelimesi de aynıdır. Kelime farklı noktalama işaretleriyle (عنزة) Aneze,  

 Antare şeklinde noktalanıp okunabilir. Karıştırılabilecek (عنترة) Ayra ve (عيرة)

isimler şöyledir: Anze b. Esed b. Rebiâ’ b. Nizâr (عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار), 

Huzâa’dan Ayra (عيرة) veya Anz (عنز) ve Ezd’den Antre b. Amr b. Af b. Adiy 

b. Ezd (األزد بن عدي بن عوف بن عمرو بن عنترة) gibi. Aynı kelime ikinci harfin altına 

nokta konularak (عبرة) Abara veya Abura okunabilir. İlk harfin üzerine nokta 

koyarak (غيرة) Gayra okumak da mümkündür. Bu kelimeyle aynı yapıda olan 

kabile isimleri vardır. Mesela Rebia’dan (عنز) Anz kabilesi ve yine Rebia’dan 

  Atr. Noktalama olmadığı zaman ciddi problemler olabilir. Son olarak (عتر)

 Ehram, ikinci harfin (أحرم) kelimesi üzerinde duracak olursak; noktasız (أحرم)

altına getirilen noktayla (أجرم) Ecram ve iki ve üçüncü harfin üzerine getirilen 

noktayla (وأخزم) Ahzam7 diye okunabilir.   

Yukarıdaki sebeplerden dolayı kabilelerin neseplerinde yer alan isimlerin 

şekil ve lafızda ihtilaflı olmaları normaldir. Zaman geçtikte ve dedelerin sayısı 

                                                      
7 Muhtelifü’l-Kabâil ve Mu’telifuhâ 



— Corci Zeydan — 

 

 

~ 41 ~ 

arttıkça ihtilaf artmaktadır. Çünkü bir kabilenin eski dedeleri zamanla unu-

tulabilmekteydiler. Sonradan gelen dedeler meşhur olduğunda, kabile onun 

adıyla adlandırılır ve önceki dedeler fazla zikredilmezdi. Aslında çok fazla 

geçmişe dayandığında önceki atalar unutulabilir veya karıştırılabilir. Tev-

rat’ta da aynı şekilde çok eski dedeler unutulmuş, yazılmamış ve karışmıştır. 

İhtilaflar olsa da Arapların ilk dönemden itibaren nesepleri vardı. Bir soy üze-

rinde dedeler çoğaldıkça gerçek tam olarak ortaya çıkmayabilir. Ancak karı-

şıklık olmasının âlimlerin uydurmasıyla alakası yoktur. Nitekim nesep âlim-

leri kendilerinden bir şeyler ilave ederek soyları yazdılar demek doğru olmaz. 

O günlerde Araplar ne söyledilerse onları naklettiler.  

Hukukun en temel kuralı olan “Beraat-i zimme asıldır.” gereğince bir kim-

senin aksi kanıtlanmadıkça suçsuz olması hükmü geçerlidir. Bu kaideden ha-

reketle yapılması gereken Arap neseplerine şüphesiz yaklaşmak ve nesepleri 

bize ulaştığı şekliyle kabul etmektir. Neseplerin hepsine itiraz etmeye veya 

onları tamamen ortadan kaldırmaya hakkımız yoktur. Güçlü bir karine veya 

tevatür derecesinde bir haber gelirse itiraz edebiliriz. Nadir sözlere, şaz riva-

yetlere dayanırsak yaptığımız şey doğru olmaz ve yapılan istikrâ-i nâkıs8 olur. 

Yani tümelin kapsamındaki bazı tikelleri inceleyerek örnekleme yöntemiyle 

tümel hakkında genel hüküm vermiş oluruz. İşin doğrusu ortada tam veya 

eksik istikrâ bile yok. Yapılan şey araştırma ve eleştirme kuralları dışındadır. 

Bir araştırma mantık kuralları içerisinde cüz’î olandan başlar küllîye doğru 

gider. Sağlıklı bir çıkarım böyle olur. Ne zaman cüz’iyatı ispat edersek külli-

yatı da ispat etme yoluna gitmiş oluruz. Bizim arkadaşımız (Smith) tam tersi 

küllî kaidelere itiraz ederek şaz rivayetlerle iddiasını ispat etmeye, dağınık 

Arap haberlerini ve zayıf rivayetleri temel alarak, varsayımını sanki doğruy-

muş gibi kabul ettirmeye çalışmıştır.   

                                                      
8 Tikel önermelerden hareketle tümel bir sonuca ulaşılmasını sağlayan akıl yürütme yöntemdir.  
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Araplarda totem inancı olduğunu iddia eden Robertson Smith, McLen-

nan’ın Amerika ve Avusturalya yerlilerinde ve başka yerlerde totemlerin var 

olduğuna dair yazılarından oluşan eseri okumuştur. Büyük bir dikkatle ince-

leyerek okuduğu bu eserlerden etkilenmiştir. Bunlarda bazı Arap kabilele-

rinde hayvan isimleri olduğunu ve nesep âlimlerinin bazı kabilelerin asıllarını 

ortaya koymaya çalışırken ihtilafa düştüklerini görmüştür. Neticede zihninde 

Arap kabilelerinde de totem inancı olabileceği fikri belirmiştir. Küllî bir man-

tık kaidesi koyup “Araplarda totem inancı vardır.” dedikten sonra cüz’iyata 

yönelmiştir Arapların kitaplarından fikrini doğrulayacak deliller aramaya 

başlamıştır. Nadir olaylar ve şaz rivayetler elbette her toplumun tarihinde 

vardır. Fakat o kasıtlı olarak şüpheli rivayetleri almış ve diğer sağlam rivayet-

leri devre dışı bırakmıştır.  

Eğer bu şekilde yol alınırsa hiçbir sağlam delil ve kaide olmadan biz her 

şeyi farz edip sonra da ispat edebiliriz. Ne kadar garip olursa olsun tüm fara-

ziyeleri ispat etmek mümkün olur. Mesela şöyle bir kaide koyup ispat edebi-

liriz. “Câhiliye döneminde kadınlar özgürdü. Toplumda yüksek bir kıymetleri vardı. 

Günümüz Amerika kadınlarıyla aynı haklara sahiptiler.” Araplardan bize ulaşan 

haberlerin bazılarını seçerek bunu doğrulayabiliriz. Bunun tam tersini de ka-

nıtlayabiliriz. Yani “Araplar kadınlara hayvan gibi davranıyorlardı.” dersek bu 

iddiaya dair nadir haberleri bulabiliriz. Lakin sosyal ve tarihi bir kural koy-

mak için bir delile değil bütün delillere bakmamız gerekir. Delillerden genel 

kurallara ulaşmak için şaz olanı değil yaygın olanı seçmemiz lazım. Arapların 

haberleri, hurafeleri, şiirleri ve tarihleri hakkında fikir birliği olmamasına rağ-

men neseplerinde icma vardır. Sadece zan ile inkâr edilebilir mi? Yakîn (sağ-

lam) bir şüphe olabilir mi? Arapların neseplerine dair şüphe ne Arapların ne 

Sâmî milletlerin ne de başka milletlerin tarihi kayıtlarında bulunmakta. Or-

tada bir problem yok iken şaz delillerle problem üretmek doğru mudur? 

Nesepler, silsileler halinde farklı dönem ve mekânlarda yaşayan nesep 

âlimlerinden tarihçilere, onlardan da bize ulaşmıştır.  Farklı aşama ve ellerden 
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geçmelerine rağmen bize aktarılan tüm nesepler aynıdır. Neseplerin asılları 

doğru olmasaydı nesep âlimleri ve tarihçiler ittifak edebilirler miydi? Arap-

larda nesep diye bir şey yoktu, İslâm’dan sonra uyduruldu diye bir söylentiyi 

dikkate alırsak bunun güçlü bir delile dayanması veya bunu dirayetli bir sul-

tanın yapması gerekir. Ama o sultan kimdir ve bu durumu Arap düşmanla-

rından nasıl gizledi? Maalesef bu soruların cevabı yoktur. 

Doğrusu Arapların nesepleri Sâmî milletlerin tarihi gibi çok eskiye daya-

nır. Araplar neseplerini öğrenmeye dört elle sıkıca sarıldılar. Çünkü bedevîlik 

ve göçebe hayattan dolayı devamlı yer değiştiriyorlardı. Hayatta kalabilmek 

ve güçlü olabilmek için soyunu bilmek zorundaydılar. Araplar kendi nesep-

lerini özenle tuttukları gibi atların soylarını dahi çok eskiye dayandırarak tut-

muşlardır. Atların neseplerini müsabaka ve yarış esnasında şöhret kazanan 

atalarına dayandıracak kadar bilirlerdi. A‘vec, Vecîh, Lahık, Gurâb, Yehmum 

bu tür atlardandır.9 Eğer nesep ve tarih kitaplarını karıştırsanız Arapların ne-

sebe ne kadar önem gösterdiğini ve işlerini ne kadar sıkı tuttuklarını anlarsı-

nız. Nesep âlimleri bir nesep vermek istediklerinde onun babasından başlar, 

rahtı yani yakın ailesi, fasîlesi yani uzak akrabalarını sayarlar; ta ki kabileye 

kadar buna devam ederler ya da aksine kabileden başlayarak bu bahsedilen 

kişiye varırlardı.  

 

E. Sâmî Uluslar 

Araplarda totem inancı olduğunu benimseyen Smith “Edyânü’s-Sâmî” ki-

tabının mukaddimesi ve “Ensâbü’l-Arab” kitabını dikkate alarak Sâmîlerin ön-

celeri Arap Yarımadasında yaşadığı görüşünü benimsemiştir. Sâmî uluslar 

yarımadada çoğalınca İbrânî ve Aramîler ayrılarak diğer ülkelere göç etmiş-

lerdir. Araplar ise bedevî olarak yerlerinde kalmışlardır. Araplar diğer Sâmî 

                                                      
9 Kâmil, 454. 
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milletlerle aynı asıldan geldiğine göre Araplarda totemizm var ise onlarda da 

olması gerekir; ama Smith böyle bir şey söylememiştir. Böyle bir şey söyle-

seydi açık bir delil bulması gerekecekti. Araplarda totemizme delil bulama-

dığı gibi o iddiaya da delil bulamayacaktır. Çünkü Yahudiler Bedevî toplum-

lardan çok uzak olduklarından topluluklarını hayvan isimleriyle isimlendir-

mediler. Bu iddiaya Yahudi kabile adlarından delil bulamayacakları açıktır.  

Prof. Koch’un 1904 yılında İsrail’e ait bir gazetede İngilizce yayımlanan ma-

kalesinde araştırdığı bazı isimler arasında yer alan hayvan isimlerine bakarak 

Yahudilerdeki totemizm ispatlanmaya çalışılabilir.10 Makalede geçen bazı 

isimler şöyledir: Kalib, Yakub ve Avreb.  Bunların hepsi şahıs isimleridir ka-

bile isimleri değildir. Bunlarla totemizm ispat edilemez.  

Smith, itiraz ve zanları bırakıp Sâmî milletlerin tarihine baktığında ortak 

benzerliklerinin olduğunu görecektir. Yahudiler, kendilerini Tevrat’ta bahsi 

geçen babaya nispet ederler. Arapların kendilerini Hz. İsmail veya Kahtân’ın 

soyundan birisine nispet etmeleri Tevrat’ta sabittir. Anlaşılan o ki Arap veya 

Sâmîlerin nesepleri aynı asıla yani babaya dönmektedir. George Rawlinson 

The Origin of Nations adlı kitabında,11 Eduard Glaser12 Arapların tarihi ve coğ-

rafyasını anlattığı kitabında konuyu izah ve ispat etmiştir. Biz, Hilal dergi-

sinde yayımlanan Ensâbü’l-Arab çalışmamızda soyu tükenen Arap kabileleri-

nin neseplerini açıkladık. Bilinmeyen hususlar açığa çıkmış oldu. Soyu devam 

eden Arapların nesepleri, Tevrat ve Arap tarihçilerin verdiği bilgiler, tarihi 

kalıntılar ve Yunan yazarların aktardığı haberlerle sabittir. 

Arapların nesepleri, aynı Tevrat nesepleri gibi apaçık sabittir. Bazı araş-

tırmacılar şecerelerde ilk zikredilen baba isimlerinden kastedilen şeyin şahıs 

değil de kabile ismi olduğunu söylemektedirler. Mesela Kahtân bir şahıs değil 

                                                      
10 The Jewish Quarterly Review 
11 Rawlinson’s Origin of Nations 228. 
12 Glaser Gesch & Geogr. Arabisns II. 266 & 424. 
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kabilenin ismidir. Eğer bunu kabul edersek elimizde bir şey kalmaz. Çok asır-

lar geçmesine rağmen sabit kalan nesepleri yok saymak caiz midir? Doğulu-

ların kitaplarında olmayan; bununla birlikte onlardan kalan dinler, âdetler ve 

hurafelerde işareti dahi olmayan, esastan uzak bir iddiaya dayanmak ne ka-

dar doğrudur?   

Arap kabilelerinin varlığının ve neseplerinin sağlamlığının Amerika ve 

Avustralya’daki ilkel kabilelerle, Afrika’daki zencilerle ve onlardaki totem 

inancıyla kıyas edilemeyeceği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Çünkü 

Araplar akıl ve nefis olarak diğer milletlerden üstündür. İleri medeniyetler 

sıralamasında çok eski ve köklü medeniyetleri vardır. Tarihi kalıntılar ara-

sında bulunan eserlerden anlaşıldığı üzere Araplar eski Mısır medeniyetinin 

temelidir. Yani Firavunlar medeniyetlerinin asıllarını Yemen’den almışlardır.  

Bu konu üzerinde çok duracak değiliz. Konunun doğruluğunu ve yanlışlığını 

ispatlamayacağız. Fakat bu durum gösteriyor ki Araplar binlerce yıl önce bir 

medeniyete sahiptiler. Dillerinin üstün seviyede olması da ayrı bir delildir. 

Arap dilinin varlığı bu dili konuşanların akıllarının eski zamandan itibaren 

ne kadar ileri olduğunu bildirir. Aklî yönden ileri seviyede olan bir toplulu-

ğun babalarını bitki veya hayvan kabul eden ilkel kabilelerden olduğunu söy-

leyebilir miyiz? İlkel milletlerde bile totemizmin olduğunu ispatlamak zor 

iken Araplarda var olduğu nasıl ispatlanabilir? Eksik istikra yaparak totemiz-

min var olduğunu iddia etmelerinden korkuyoruz. Şimdi arkadaşımızın 

Araplarda anaerkil dönem olduğunu iddia ettiği delillere bakacağız. Sonra 

Araplarda totemizmin mevcudiyetini ele alacağız. 
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A. Genel Olarak Anaerkil Yapılar 

Annelik, soyun anneye dayandırılmasıdır. Milletler veya kabilelerde ya-

şayan insanların soylarının babaya değil de anneye nispet edilmesidir. Falan 

oğlu falan denilmesi yerine falan kadının oğlu falan (Ahmet oğlu Mehmet 

şeklinde babaya nispet etmek yerine Ayşe oğlu Mehmet diyerek soyu anneye 

dayandırmak) denilmesidir. Darwin teorisinin yayımlanmasıyla birlikte an-

nelik teorisi de geçen asrın ortalarında duyulmaya başlandı. Annelik mesele-

sinde ilk defa görüş bildiren Alman araştırmacı Bachofen, 1861’de bir kitap 

yayımladı. Kitapta anlatılan aile yapısı sıra dışı olduğu için sosyal bilimciler 

eserine çok önem gösterdiler. Ulaştığı neticeye göre anaerkil dönem ataerkil 

dönemden daha eskidir. Çünkü eski zamanlarda evlenmenin bir kuralı yoktu 

ve müşterek evlilik yaygındı. Bir kadın doğum yaptığında babanın bilinmesi 

imkânsız olduğundan çocuk anneye nispet edilirdi. Zaten çocuğun emzirme 

ihtiyacını karşılayan anne olduğundan çocuğun anneye nispet edilmesi ve an-

nenin adıyla tanınması daha isabetliydi. Dolayısıyla anneye nispet edilme 

eski toplumlarda genel kuraldı. O sıralarda kadınların sosyal değerleri üst se-

viyedeydi. Günümüzde erkeklerin liderliği gibi o dönemde de kadınlar daha 

güçlü ve toplumda daha etkiliydiler. 
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Bachofen’dan sonra İngiliz McLennan’ın Primitive Marriage adlı kitabı 

1865 yılında yayımlandı. McLennan Annelik konusunda harici evlenme gö-

rüşünü ortaya attı. Düşüncesine göre ilkel dönemlerde erkekler kabileleri dı-

şındaki kadınlarla savaşlar yoluyla evlenirlerdi. Çünkü kızların sayıları azal-

sın diye kızlar diri diri gömülmekteydi (Bu onun zannıdır.). Kadınların sayısı 

az olunca, bu tip topluluklarda birkaç adamın bir kadınla evlenmesi (Taad-

düd-ü Ezvâc) zarureti ortaya çıktı. Annelik önem kazandı ve üst seviyeye 

çıktı. McLennan’ın görüşleri çok zayıf ve çelişkilerle doludur. Bütün anneler 

dışarıdan geliyor ise nesepleri nasıl tutabildiler? İşte bu sorular yanıtsız kal-

dığından McLennan’ın görüşü çok fazla yayılmadan etkisini yitirdi.  Bu arada 

Nizamu’l-İctimaî inde’l-Kudemâ kitabını telif eden Amerikalı araştırmacı Mor-

gen iç evliliğin anneliğe zıt olmadığını kesin delillerle açıkladı.  

Annelik sistemi hakkında Bagehot, Dragon, Emira, Wilken, Stark, Smith 

gibi Fransız, İngiliz, Rus vb. pek çok sosyal bilimci kitap yazdı. Bu liste uzun 

olduğundan hepsini burada zikretmek zordur. Fakat listenin en sonunda yer 

alan Leiden Üniversitesi hocalarından müsteşrik Wilken’in fikirlerine göz ata-

biliriz. Çünkü Wilken’in Araplardaki annelikle alakalı özel bir kitap yazdı. 

Robertson Smith’in Araplarda totemden bahseden kitabını okuduktan sonra 

böyle bir kitap telif ederek onun bazı görüşlerini kabul etti, bazılarını eleştirdi.  

İkisi de İslâm’dan önce Araplarda anneliğin yaygın olduğu, Arapların haber-

ler yoluyla aktarılan neseplerinin uydurma olduğu sonucuna ulaştılar. Ne-

seplerin uydurma olduğuna dair Noldeke’nin şu sözlerini şahit getirdiler: 

“İbn Kelbî bütün Arapların neseplerini İslâm’dan sonra belirledi ve onların hepsi 

doğru değildir.”13 Biz bu sözün doğru olmadığını ispatlamıştık ama ileride de-

taylıca açıklayacağız. 

Eğer burada tüm araştırmacıların sözlerini sıralarsak konu çok uzar. Sa-

dece Smith’in söylediklerine bakarak, izaha çalışacağız.  

                                                      
13 Zeitsch. Der Deutch. Morg. Gest. Bd. XVII. 707. 
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B. Araplarda Anaerkilliğin Delilleri 

Araplarda anaerkil dönem olduğunu söyleyen Smith ve arkadaşlarının 

açık delilleri yoktur. Sundukları şeyler işaret ve imadan başka bir şey değildir. 

Şayet Arapların anaerkil dönemi yaşayan bir toplum olduğu ispatlanırsa, 

sundukları işaret ve karineler meselenin açıklanmasını güçleştirmekten öteye 

gitmez. Hiçbirisi tek başına delil kabul edilemez. Annelik işareti olarak bul-

dukları deliller şöyledir:  

1. Bazı kabile, fasîle ve aşiretlerin annelerine nispet edilmeleri,  

2. Kabilelerin isimlerinin müenneslikle (dişilikle) ilişkili olması,  

3. Ümmet lafzının ümm yani anneden türemesi,  

4. Anne tarafından olan kimselere dayı hitabında bulunulması,  

5. Bazı kadınların boşama akdini ellerinde tutmaları vb. şeylerdir.  

Arkadaşımız bunları delil sayarak Araplarda bir zaman anaerkil dönem 

olduğu iddiasında bulunmuştur. Saydığı şeylerin hepsi sabit olsa bile Arap-

larda anaerkil dönem olduğuna dair açık bir delil yoktur. Sadece bu iddialara 

bakarak ailenin temelinde kadının olduğunu söyleyemeyiz. Zaten Arapların 

babalarına nispet edilmelerinin aksi bir örneği yoktur. Tam tersi Araplar ço-

ğunlukla babaya nispet edilirlerdi. Arkadaşlarımızın söyledikleri şaz rivayet-

lerdir. Şaz olan şeyleri genel kaide yaparsak tüm genel hükümler fasid, sözle-

rimiz batıl ve inançlarımız geçersiz olur. Bizim nezdimizde sabit olan husus, 

Araplar ve Sâmî milletlerdeki sosyal düzenin günümüzdeki gibi olduğudur. 

Yani erkek ailenin reisiydi ve efendi anlamına gelen (البعل) Ba’al kelimesinin 

kullanılması erkeğin reisliğini gösterir. Yine Tevrat’ta erkeğin reis olduğuna 

dair deliller çoktur. Çok eski bir kitap olmasına rağmen Tevrat anneliğin hiç-

bir işaretini barındırmaz. 

Sâmîler ve diğer milletlerin metinlerinde annenin reis olduğuna dair hiç-

bir söz yoktur. Düzeltmek, eleştirmek ve yasaklamak gayeleriyle dahi tek ke-

lime söylenmemiş. Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’de de hiçbir işareti bulunma-

maktadır. Eski veya yeni Doğu memleketlerinin hiçbirisinin eserinde böyle 
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bir konuya temas edilmemiştir. Tam tersine Sâmîlerde babalık sistemi ve ba-

baya saygının örnekleri görülmektedir. Bunlara rağmen Sâmî milletlerde an-

neliğin var olduğunu farz edersek Hz. Mûsâ’nın kitabı gelmeden önce olması 

lazım. Çünkü Hz. Mûsâ’nın kitabı yazıldığı zamanda annelik sistemi hiçbir 

yerde yoktu. Hz. Mûsâ’dan önceki asırlarda belki olabilir. O döneme baktığı-

mızda Hammurabi dönemidir ki, Hammurabi sisteminde aile sistemi aynı bi-

zim sistemimiz gibidir ve erkek ailenin reisidir.14 Hammurabi’nin hiçbir şeri-

atı, kanunu, sözü, maddesi, ibaresi ve karinesinde anaerkil yapıya dair açık 

veya imalı bir delil bulunmamaktadır. Biz de ilahların anlatıldığı çok eski hu-

rafe kitaplarında dahi annelik sistemine ait açık bir söz veya işaret göremedik. 

Arkeolojik kazı yapanlar, yazıtları inceleyen ve nakışları çözenler inceledik-

leri tarihi kalıntılarda hiçbir işaret bulamadılar. O halde bazı zayıf karinelere 

dayanarak annelik sisteminin var olduğunu nasıl söyleyebiliriz? 

 

C. Strabon’un Sözü 

Araplarda annelik sisteminin olduğunu iddia edenler Tibet, Avustralya 

Amerika vb. yerlerdeki ilkel kabileler içerisinde kadınların paylaşıldığını sey-

yahların kitaplarından okuduktan sonra mukayese yöntemiyle “Araplarda 

anaerkil dönem vardır” dediklerini açık bir şekilde görmekteyiz. Onlar, bura-

lardan etkilenerek Câhiliye döneminde kadının müşterek kullanıldığını ve 

İslâm gelene kadar da uygulamanın yaygın olduğunu söylemişlerdir. Özel-

likle Arap beldelerine seyahat yapan Strabon’un Araplar hakkındaki sözlerini 

okuduktan sonra kadınların müşterek kullanıldığına inanmışlardır. Çünkü 

Strabon milattan bir asır önce yaşamış, Arap beldelerini gezmiş ve bazı hatı-

ralarını kitabında dile getirmişti. Strabon’un kitabının 16. gezisinin konusu 

şöyledir: 

                                                      
14 Hilal Dergisi Yıl: 13. 
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“Evlilik kardeşler arasında müşterektir ve tüm kardeşler bir ka-

dını paylaşırlar. Kardeşlerden birisi kadının odasına girdiğinde 

bastonunu kapıya asar. Gece ise büyük olanlara özeldir, kadın 

onunla geceler. Bazıları annelerine de giderdi. Kendi kabilesi dı-

şında evlenenler zina yapmış sayılır ve öldürülürdü.”15 

Bu sözler ilk okunduğunda, zihinlerde Araplarda annelik sistemi oldu-

ğuna dair bir şeyler oluşur. Fakat nakil iyice incelendiğinde anneliğe ters ol-

duğu anlaşılacaktır. Çünkü anlatılan olayda kabile içerisinde veya kabileler 

genelinde değil de kardeşler arasında bir kadının müşterek kullanılmasından 

söz edilmektedir. Bunu kabilelere veya kabilelerin geneline yayamayız. Ay-

rıca anlatılan aile sistemi annelik sisteminin şartlarına aykırıdır. Zira Annelik 

sisteminde kabile içi evlilik yasak olup, harici evlenme esastır. Aktarılan ör-

nekte ise annelik sisteminin temeli olan harici evlenmenin haram olduğuna 

dair katî sözler vardır. Kabile dışından evlenenlerin öldürüldüğü açıkça ifade 

edilmektedir. 

Strabon’un aktardıklarının doğru olduğunu ve annelik sistemine aykırı 

olmadığını farz edip, annelik faktörünün milattan önce Araplarda yaygın ol-

duğunu düşünelim. Daha önce Smith’in sözünde geçtiği üzere Araplar, 

İbrânîler, Ârâmîler eski zamanlarda Arap Yarımadası’nda birlikte yaşıyor-

lardı. Sonra İbrânî ve Ârâmîler başka yerlere göç ettiler, Araplar yerlerinde 

kaldılar. Daha önce de bahsettiğimiz üzere, İbrânîlerin kaynaklarında bu tip 

evlilikten bahsedilmemiştir. Ârâmîlerde de benzer bir evliliğin olduğunu işit-

medik. Hammurabi’nin hüküm sürdüğü Fırat ve Dicle arasında veya civa-

rında ve o asırda böyle bir şeyin varlığı bilinmemektedir. O halde milattan 

önce annelik yaygındır iddiasına nasıl inanabiliriz? Strabon’un sözlerini belki 

şöyle doğru kabul edilebilir. O, bir aileye şahit olmuş ve bütün Arapları öyle 

zannetmiş ya da bazı kimselerden işitmiş, garip olduğu için inanmış ve bu 

                                                      
15 Strabon, Trad, A. Tordien, Livre XVI. 25. 
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sebeple gezi notları arasına eklemiştir. Doğu ülkelerine gidenlerin benzer şey-

leri yaptıkları vâkidir. Kimi zaman tercümanlar ilgi çekmek için böyle şeyler 

anlatır ve seyyahlar görmedikleri, şahit olmadıkları halde bunu kendi mem-

leketlerine yaşamış gibi aktarırlar. Mübalağa ve yalan olup olmamasına dik-

kat bile etmezler. İşin doğrusu seyyahlar da garip ve tuhaf olanı yazmayı se-

verler, çünkü okuyanları cezbetmesi kolaydır. Hatta İslâm’dan sonra, orta 

çağlarda,  Batı’ya Müslümanlar böyle tanıtılmıştır.  

Avrupalıların Müslüman kaynaklarıyla tanışmaları ve Araplar hakkında 

bilgi almaları 11 ve 12. yüzyıla denk düşer. Avrupalılar, (Endülüs’ün fethiyle) 

Müslümanlarla Kurtuba ve Tuleytula gibi şehirlerde yakın temas kurarak bir-

likte yaşamaya başladılar. İki kültür arasındaki etkileşim de yavaş yavaş etki-

sini gösterdi. Fakat Batılılar İslâm kültürüne mesafeli olmaları ve karşılaştık-

ları kültüre çok yabancı olmalarından dolayı tam anlamıyla bu kültürden is-

tifade edemediler. Hz. Peygamber’in isminin telaffuzunda dahi yanlışlar yap-

tılar. Kitaplarına bazen Mophomet ve kimi zaman Bophomet hatta Bafon diye 

kaydettiler. Hatta bazıları Müslümanların Hz. Muhammed’e taptıklarını zan-

nediyorlardı. Bu arada kasıtlı olarak abartma ve uydurmalardan da uzak dur-

madıklarından Kurtubalı kâhin Eulogius, Müslümanlarla aynı asırda ve aynı 

mekânda yaşamasına rağmen kitaplarında İslâm dini hakkında aslı olmayan 

birçok haber aktardı. Mesela Hz. Peygamber’in ashabına ben öldükten üç gün 

sonra “Melekler beni gökyüzüne uçuracak.”, dediğini nakletti. Kaynak olarak 

da Pamplona’daki müsveddeleri gösterdi. İşte bunun gibi İslâm hakkında ye-

terli bilgisi olmayan ve ön yargılarla yaklaşanlar bu zamana kadar asılsız ifti-

ralarda bulundular. Araplarla iç içe yaşayan ve kendi toplumunun aydını sa-

yılanlar bunları yapıyorsa Araplarla birlikte yaşamayanlar, dillerini bilme-

yenler neler yapmışlardır? Kaldı ki bizim aramızda yaşayıp dinimizi öğrenen-

ler dahi Allah bu şeyleri indirmedi veya hiçbir şey yapmadı gibi iftiralarda 

bulunuyorlar. Seyyahların nakillerinin hepsini yanlış saymak da doğru olmaz 

ve bazı zamanlarda haklılık payları olabilir.   
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Belki de sıra dışı bir hadise olmuş, onlar da normal gibi nakletmiş olabi-

lirler. Sanki halkın hepsi aynı şeyi yapıyor gibi nakledilebilmektedirler. Geçen 

iki yüz yıl Suriye ve Mısır’a gidenlerin yazdıklarına bakıldığında hiçbir temeli 

olmayan pek çok iftiranın olduğu görülecektir. Yazar veya tercümanlar hayal 

dünyalarında canlandırdıkları olayları gerçek gibi anlatmışlardır. Matbaalar 

bu iftiralara karşı düzeltme yapmasaydı Batılılar doğu insanlarının yeryü-

zünü sürmede kadınları sabana at yerine koştuklarına, kızartılmış etler ekip 

koyun çıkarttıklarına, kömürü toprağa gömdüklerinde köle elde ettiklerine 

inanacaklardı. Strabon’un yaşadığı asırda durum nasıldı acaba? Strabon ne 

Arapların dilini biliyordu ne de onlarla birlikte yaşamıştı. Aslında Strabo’nun 

kitabını okuduğumuzda ilerleyen cümlelerde anlattığı hatıratın hikâye oldu-

ğunu kendi sözlerinden çıkarırız. Kendisi de anlatılan hadisenin zayıf oldu-

ğunu söylemiş ve böyle zannedildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla Strabon’un 

anlatılarında annelik sistemi hakkında delil yoktur. Arap totemizmini iddia 

edenin en güçlü delili buydu. Bunun dışındakiler zayıf ve sönüktür. Aslında 

iddia çökertildi ama biz söylediklerimizde doğru olduğumuzu göstermek için 

diğer delillerine de bakıp cevap vereceğiz. 

1. Anneye Nispet Edilme  

Hindif ve Zâine gibi kadın isimleri Benî Hindif ve Benî Zâine şeklinde 

kabile nispetinde kullanılmışlardır. Yüzlerce kabile, batın ve fahzi araştırırsak 

bazı kabilelerin, az sayıda da olsa, kendilerini annelerine nispet ettiklerini gö-

rürüz. Çok garip olmasına rağmen günümüzde de Âl-i Zarîfe, Âl-i Takla, Âl-

i Nur, Âl-i Nâile ve Âl-i Mâriye gibi anneye nispet edilen kabileler vardır. Sa-

dece günümüzdeki bu isimlendirmelerden hareketle bizim atalarımızda ana-

erkil dönem vardı diye bilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Yine de mantık çerçe-

vesinde konuyu izah için bazı sözler söyleyeceğiz. Eski zamanlarda dedeler 

öldüğünde bebekleri nineler alır, terbiye eder, dolayısıyla çocuk ninenin 

adıyla bilinir ve nesep silsilene böyle kaydedildiğinden ailelerin adı ninelere 

nispet edilirdi. Aynı dönemde zinadan dolayı babalar meçhul olabilir ve baba 
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bilinmediği için çocuğun anneye nispet edilmesi doğal karşılanırdı. Mesela 

Arab’ın dâhilerinden Ziyâd b. Ebîhi’nin babası belli olmadığından Ziyâd b. 

Sümeyye şeklinde annesine nispet edilmişti. Eğer Muâviye onu kendi nese-

bine dâhil etmeseydi soyu Âl-i Sümeyye olarak bilinecekti. Sümeyye ailesinin 

durumu tarihi kayıtlarımızda olmasaydı, bizim arkadaşımız onun soyunun 

kadına nispet edilmesini anneliğe delil getirecekti.  

Araplarda doğan çocuğun anneye nispet edilmesi bazı hallerde yaygındı. 

Mesela bir kişi aynı anda birden çok kadınla evlenebilir, hepsi aynı anda ha-

mile kalıp doğum yapabilirdi. Doğan çocukların hepsine aynı isim verilebi-

lirdi. Böyle durumlarda çocuklar aynı anda hem anne hem babaya nispet edi-

lirdi. Fakat çocukların karıştırılmaması için annelere nispet edilmesi en doğ-

rusuydu. Mesela Ali b. Ebî Talib’in farklı kadınlardan olma üç oğlu vardı ve 

üçünün ismi de Muhammed idi. Birincisi annesi Havle b. Ca’fer’in kabilesi 

Benî Hanife’ye nispet edilerek Muhammed b. Hanefiyye diye isimlendirildi.  

Muhammed b. Hanefiyye Câhiliye döneminde yaşasaydı soyu Benî Hanife 

diye bilinecekti. Benzer şekilde Benî Adaviyyeliler anneleri Benî Adiyy kabi-

lesinden geldiği için bu isimle bilinmeleri Câhiliye dönemindeki aidiyet ku-

rallarından başka bir şey değildi. 

Anneler çok meşhur oldukları zamanlarda çocuklar kendilerini annele-

rine nispet edebilirlerdi. Muhammed Emîn b. Harun er-Reşîd annesinin şöh-

retinden dolayı İbn Zübeyde diye bilinirdi. Annesi diğer halife annelerinden 

şöhretliydi.  Bunu alıp annelik sistemine delil sunmak uygun mudur? Bu soru 

gibi cevabı yanıtlanamayacak birçok soru söylenebilir. Eğer anneye nispet 

edilen kabilelerin hepsini araştırırsak tüm kabilelerin en sonunda yine babaya 

nispet edildiğini görürüz.  Mesela anneleri Zâine’ye nispet edilen Benî Zâine 

aynı zamanda babalarına da nispet edilerek Benî Sa’le b. Murad b. Üdd olarak 

da bilinirdi. Anneleri Hindif’ten dolayı Benî Hindif olarak bilinen kabile, Benî 
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İlyas b. Mudar diye de meşhurdu. Esasında Hindif, İlyas’ın karısıydı. Son ola-

rak annelerinden dolayı Benî Tahiyye olarak bilinen kabile, babalarından do-

layı Benî Sûd b. Mâlik olarak da anılırdı.16 

2. Kabile İsimlerinin Müennes (Dişi) Kabul Edilmesi 

Arapça’da canlı ve cansız varlıklar müzekker/eril ve müennes/dişil ka-

bul edilir ve bu kural hassas bir şekilde uygulanır. Bu kurala rağmen Araplar, 

Mudar kelimesinin müzekker olması bir kenara bırakarak (جاءت مضر) “Mudar 

geldi.”  cümlesinde olduğu gibi fiilin sonuna müenneslik alameti olan harf 

getirirlerdi.  Aynı mantıkla Kays, erkeklere mahsus bir isim olmasına rağmen  

 Kays çaldı” cümlesinde fiili müennes kullanırlardı. İlk bakışta“ (وَسَطْت قيس)

cümlelerin doğrusunun (جاء مضر، وَسَطا قيس) olacağı düşünülse de Araplar böyle 

hallerde müzekker ifade kullanmazlar. Bunun başka örnekleri de vardır. İşte 

bu kullanımları fark eden arkadaşımız Arapçadaki dil kuralını görmezden ge-

lerek bunu annelik sistemi için delil yapmıştır. Fakat biz bu durumun annelik 

sistemiyle alakasını bilmiyoruz. Araplarda müenneslik ve müzekkerlik kıyasî 

değil (bir kuralı yoktur),  semaîdir.  Annelik sisteminin kabilelerin isimlerinin 

müzekker olmasına bir zararı yoktur. Müenneslik ifadelerinin olması anneli-

ğin var olduğunun ispatı değildir. Aslında kabile isimlerinin olduğu cümle-

lerde fiile dişilik alameti olan (ت) ta-u tenisin getirilmesinin bir kuralı vardır. 

Fiile müenneslik alametinin getirilmesi cümlede gizli bir (قبيلة) kabile kelime-

sinin olmasındandır. Yani Mudar ismi söylenirken aslında öncesinde gizli bir 

kabile kelimesinin olduğu düşünülür. Buna göre cümlenin aslı “Mudar kabi-

lesi geldi” şeklindedir.  Kabile kelimesi müennes olduğundan fiil de müennes 

getirilir. Kays örneğinde ise cümlenin aslı “Kays kabilesi çaldı”  şeklindedir. 

Arapların böyle davranmalarının bir sebebi vardır.  Cümledeki Mudar veya 

Kays’ın erkek isimleri olan Mudar veya Kays değil, kabile ismi olduğunu gös-

termek için fiile kabileyi temsilen dişillik alameti getirirler. Yani kastedilen 

                                                      
16 İbn Kuteybe, el-Meârif, 25. 
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şeyin bir şahıs değil de kabile ismi olduğunu belli etmek amacıyla dişilik ala-

meti getirilir. Araplar fiildeki dişillik alametini gördüklerinde onun kabileye 

ait olduğunu anlarlar. Dişillik alametini görmediklerinde bir şahıs olduğunu 

bilirler. Araplar bu ikisini çok rahat ayırır. Aynı sebepten Araplar bütün şehir 

isimlerini müennes kullanırlar. Bağdat fethedildi (فُتِحت بغداد), Mısır’da veya 

Şam’da yaşadı (رت مصر أو الشام  Medine kelimesi (مدينة) cümlelerinde gizli bir (ُعم ِ

olduğu düşünüldüğünden fiile dişillik alameti getirilir.     

Günümüzde de “Mukaddem söyledi, Müeyyid zikretti,  Hilal dedi.” ifa-

delerinde yayın organları isimlerinden dolayı fiil müennes olur. Çünkü fiil-

den sonra gizli bir “sahife” veya “mecelle” lafzı olduğu bilinir.  

3. Yakınlara Batın Tabirinin Kullanılması 

Araplarda totemizm olduğunu iddia edenler, kabile tabakalarında batın 

(yani karın) lafzının yer almasından hareketle bunun annelik sisteminin delili 

olduğunu düşünmüşlerdir. Gerçekte ise batın kabilenin kendisi değil ağacın 

kısımları gibi kabile sisteminin bir parçasıdır. (Araplar nesepleri ve dolayı-

sıyla kabileleri daha iyi hıfzedebilmek için şa’b, kabile, imare, batın, fahz, fa-

lise, aşire gibi tabaklara ayırdılar.) Batın, kabile toplumu içerisinde bir ağacın 

unsurları mesabesindedir. Neden batın denildiğine gelince, Araplar kabileleri 

bir bütünün parçaları olarak gördükleri için bir vücuda benzetmişlerdir. 

Uzuvlara verdikleri isimleri kabile tabakalarına vermişlerdir. İsimlendirmede 

ana gövdeyle olan ilişki dikkate alınmıştır. Bu parçaların tamamı “hay” olan 

yani yaşayan insandır.  Hayydan dallar ayrılır ve en temel parça şa’blardır. Bir 

vücudun sağ ve sol olarak ikiye ayrılması gibi Araplar da toplumu ikiye ayı-

rırlar (Arap olan ve Acem olan). Şa’btan sonra kabile gelir ve kabile bir beden-

deki baş mesabesindedir. Sonra bedenin göğüs kafesine denk gelen imâre ge-

lir. Daha sonra karın, bacak, baldır ve diğer uzuvlar gelir. Batın yani karın 

vücudun parçalarını birbirine bağlar veya vücut buradan bölümlere ayrılır. 

Bu tasnifte batnın annelik sistemiyle hiçbir alakası olmadığı, asıldan bir dal 
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veya başka deyişle cesedin bir parçası olduğu görülür. Bu açıklamayı bir ke-

nara bırakıp batın kelimesi annelikle alakalıdır, başka manası yoktur, dediği-

mizde birçok aileden meydana gelen kabilelerin bütünlüğünü anlatmak zor-

laşır. Binaenaleyh, kabile ve teferruatlarının isimlendirilmesindeki temel 

mantığı, bir anneden gelmiş olma üzerine değil, aynı gövdenin dallarından, 

uzuvlarından çoğalma anlayışı üzerine kurmamız gerekir. 

4. Ümmet Kelimesinin Ümm (Anne)’den Türemesi 

Totemizmin izlerini arayanlar Ümmetin ümm kelimesinden türemiş ol-

masından hareketle nesebin anneden geldiğini iddia etmişlerdir. Özellikle 

İbrânîce’de ümm kelimesinin kabile veya topluluk manasına gelmesi onları 

cesaretlendirmiştir. Aslında Ümmü’l-Kura, Ümmü’l-Medaîn gibi Arap dilinin 

üslupları içerisinde yer alan terkiplerden haberdar olanlar bu tabirlerin 

Arapça mecaz bir söylem olduğunu bilirler. Arapçada ümm bir şeyin aslına 

delalet eden kelimedir. Her şeyin aslı ve özüne ümm denilir ve birçok şeyi bir 

araya getirmek de ümmdür. Bunlar kelimenin mecazî manalarıdır, asıl manası 

ise annedir. Anne çocuklarının ilk öğretmeni ve bakıcısı olduğundan çocuk-

ları toplayandır, bu yüzden çocuklar annelere tabi olurlar. Fatiha’ya Ümmü’l-

Kitap, Mekke’ye Ümmü’l-Kura, Mısır’a Ümmü’d-Dünya gibi mecazî anlamlar 

verilirken anne gibi her şeyi toplamaları dikkate alınmıştır. Anne evi topladığı 

gibi milletleri de toplar. Doğurma annenin vasfıdır. Doğurduktan sonra ço-

cuğa bakan ve terbiye eden denildiğinde aklımıza ilk gelen annedir. Anne de-

nildiğinde ise karın veya rahim akla gelir. Karın varsa annelik vardır demek 

basit bir çıkarımdır. Ümmet lafzına gelince, diğer dillerdeki kullanımını araş-

tırırsak bu kelimenin Araplarda kullanılan manalara benzer manalarda kul-

lanıldığını görürüz.  İngilizce ümmet manasına gelen Nation kelimesi Latince 

velede (doğdu)’den türemiştir. Motherland kelimesiyle de ana vatan kastedilir 

ve telaffuz açısından tam karşılığı annenin vatanıdır. Eğer bu kelimeden ha-

reket edersek günümüzde İngilizlerde ve diğer milletlerde annelik sisteminin 

yaygın olduğu sonucuna gitmemiz gerekir! 
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5. Dayı, Amca ve Gelin 

Arapçada dayı manasına gelen “Hâl”  kelimesi sadece annenin kardeşi 

için söylenmez, anne tarafından herhangi bir erkek akrabaya da dayı denir. 

Aynı şekilde amca lafzının asıl anlamı Şa’b yani halktır. Çocuğun kavmindeki 

herkes onun amcasıdır. Kelimenin İbrânîce karşılığı da günümüzde böyledir.  

Bunlara dayanarak Araplarda özel bir aile yapısı yoktur, çocuklar kabilenin 

veya toplumun oğullarıdır, dolayısıyla annelik sistemi yaygındır ve totemizm 

vardır demek ne kadar tuhaftır. Bu düşünceyle hareket edersek sadece Arap-

ların neseplerinde değil İngiliz, Fransız ve diğer milletlerin soyları ve aile ya-

pılarında da problemler meydana gelecektir. Çünkü diğer dillerde de Arap-

lardaki gibi farklı manalar içeren ve umumî akrabalık ifade eden kelimeler 

mevcuttur.  Mesela “Cousin”, amcaoğlu, amcakızı, halaoğlu, halakızı, dayı-

oğlu, dayıkızı, teyze oğlu, teyzekızı, amca torunu, dayı torunu vb. kardeş öte-

sinde uzak yakın tüm akrabaları kapsar. Arapçada böyle bir yapı yoktur. 

Araplar cousin için Latince’den alının “Consobrinus” yani teyze oğlu kelime-

sini kullanırlar. Bu kelimenin kullanımına bakarak bütün akrabalık anneden 

geliyor diyebilir miyiz? Avrupa dillerinde hem amca hem dayı manasına ge-

len “Uncle” da benzer şekildedir ve aslı Latince “Avunculus”tur. Öncelikli ma-

nası dayı, sonra ise amcadır. Gerçekte bu ayrıntıların annelik sistemiyle hiç 

alakası yoktur. Çünkü her dilin kendine özgü yapısı ve kuralları vardır, bir-

biriyle kıyaslamak doğru olmaz. Özellikle akraba hiyerarşisinde yer alan bir 

kelimenin başka dilde tam karşılığı olmayabilir veya tek bir lafızla ifade edi-

lemez.  Mesela Arapçada tek kelimeyle enişteyi ifade eden (الصهر) sihr İngiliz-

cede üç kelime brother-in-law,  kayın baba anlamına gelen (الحمو) hamu da brot-

her-in-law, dede manasına gelen (  الَجد) ced iki kelime grand father, torun mana-

sındaki (حفيد) hafîd ise grand son ile karşılanır. Bu örneklerin tam tersi de söz 

konusudur. İngilizce tek bir kelimeyle ifade edilen Nephew Arapçada iki ter-

kipten oluşan (ابن األخ) İbnü’l-ehi veya  (ابن األخت) ibnü’l-uht ile karşılanır. Benzer 

şekilde niece (بنت األخ) bintü’l-ehi veya (األخت بنت) bintü’l-uht kelimelerine karşılık 
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gelir. Totemizm iddiasında bulunanlar Arapçada iki kelimeyle söylenen bu 

ifadeleri annelik için delil getirebiliyorlar! 

 Arapçada gelin manasına gelen kinne (الَكنَّة) Sâmî dillerde hem eş hem 

koca için kullanılır. Arkadaşımız erkekler gelinleriyle (yani oğlunun veya kar-

deşinin hanımı) evleniyorlardı, sözündeki gelinden hareketle evlenmede bir 

sınır veya kural olmadığı dolayısıyla kadınların müşterek kullanıldığı bir top-

lum yapısının olduğu kanısına ulaşmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi diller 

arasında kelimelerin tam karşılığı olmadığından bazı kelimeler mecazî anlam 

taşıyabildiği gibi bazılarının manası da çok geniş olabilmektedir. Mesela sihr 

yani enişte ile kastedilen erkeğin kızının eşi yani damat veya kız kardeşin ko-

casıdır. Aynı zamanda genel manada akrabalığı ifade ettiği gibi kadın tarafın-

dan herhangi bir akraba için de kullanılır. Kız kardeş ve kayınlar tarafı için de 

benzer durum geçerlidir. O halde kelimelerin başka dillerdeki farklı kulla-

nımlarını ve geniş manalarını göz ardı ederek kendilerinin verdiği manalara 

dayanarak anneliğin var olduğu ispat edebilirler mi? 

6. Mut’a Evliliği 

Mut’a, zamana bağlı olan bir evliliktir ve kısa tarifle bir adamın bir kadını 

belli bir süreliğine evlilik sözleşmesiyle yanında tutmasıdır. Süre bitince akit 

de ortadan kalkarak evlilik nihayete erer. Arkadaşımız İslâm’ın ortaya çıktığı 

zamanda Mut’a evliliğinin yaygın olduğunu anlayarak annelik sistemine delil 

teşkil ettiğini düşünmüştür. Mut’a’dan hareketle bir kabilede bulunan kadın-

ların herhangi bir şart veya akit olmadan kabiledeki erkeklerin hepsine mu-

bah olduğunu zannetmiştir. Fakat gözden kaçırdığı husus şudur ki, mut’a 

nikâhı akitsiz olmaz. Mut’a Câhiliye döneminde yaygın bir evlilik türüdür, 

ancak tüm türleri annelik sistemine karşıdır. Çünkü mut’ada karar sahibi er-

kektir ve mut’ayı kurup yıkan, doğan çocuğu kendisine nispet eden babadır.  
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7. Kız Çocuklarını Gömme 

Totemizmi savunanlar, Câhiliye döneminde kız çocuklarını gömme âde-

tinin yaygın olmasından dolayı kızların sayısının az olduğunu bu yüzden ka-

dınların müşterek kullanıldığını söylerler. Zaruret sebebiyle bu dönemde bir-

kaç erkek aynı kadınla birlikte olur, doğan çocuğun kimden olduğu belli ol-

madığından çocuk anneye nispet edilirdi. Anlaşılan totem sahipleri bazı araş-

tırmalarda anlatılan çocuklarını gömme işini çok abartmışlar. Kızları gömme-

nin tüm Arabistan’da çok yaygın olduğu anlayışına kapılmışlardır. Hâlbuki 

meseleyi tüm detaylarıyla araştıran kişi gömme âdetinin belli zamanda, belli 

durumda ve birkaç yerde yapıldığını görecektir. İnsanların kendi kızlarını gö-

müp başka kadınları müşterek kullanmaları tuhaf değil mi? Bazı araştırmacı-

lar Arapların kız çocuklarını sadece fakirlikten dolayı gömdüklerini söylerler. 

Şayet bu bilgi doğruysa kızlar yoksulluktan kurtulmanın reçetesi olmaz 

mıydı?  Kızlar az ise değerleri fazla olması lazımdır. Çünkü az olan şeyler 

değerlidir. Kızını büyüten bir baba damattan aldığı parayla fakirlikten kurtu-

labilirdi. Bazıları da kızların utanç vesilesi olmasından dolayı gömüldüğünü 

söylerler. Annelik sistemine bakıldığında kadınların müşterek kullanılması 

utanç vesilesi değil, tam tersine inancın bir gereğidir. O halde Araplar kızla-

rını neden gömüyorlardı? Hadiseye başka açılardan da baksak sonuç yine de-

ğişmeyecektir. Bir kişinin kızını gömmesinin sebebi kıskançlıktı desek kızını 

kıskanan birisinin eşini paylaşması mümkün olur mu? Sonuç olarak anneliğin 

ispatı için getirilen kız çocukları gömme âdeti kanıt olarak kullanılamaz.  

8. Evlenme ve Boşanma Yetkisinin Kadının Elinde Olması 

Câhiliye döneminde bazı kadınlarda evlenme ve boşanma yetkisinin ol-

ması anneliğe delil olarak sunulur. Bu eylemi ciddiye alan mantığa göre kadın 

bu kadar yetkiliyse ailenin de reisidir. Bu çıkarım çok ilginçtir! Nakıs bir is-

tikrâ yani bir anlaşmadır. Çok özel bir durum hariç Câhiliye döneminde ka-

dının karar verme yetkisi yoktu. Sıra dışı olayları da genel kural yapabilir mi-
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yiz? Nadir olaylardan kıyas yapabiliyor muyuz? Genel itibarla kadının ev-

lenme ve boşanmaya karar verme yetkisi yoktu. Buna rağmen evlenme ve bo-

şanma kararının kadının elinde olduğunu farz etsek dahi böyle bir evlilikte 

sözleşme şartları ve kuralları olacaktır. Kural kaide varsa kadının ortak pay-

laşıldığını söyleyemeyiz. Kısacası akit varsa annelik devre dışı kalır ve kaç 

tane delil getirilirse getirilsin hepsi boştur. Kadının evlenme veya boşanma 

yetkisinden annelik çıkartanlar ya lafızları anlamadılar ya da baba terbiye 

edendir, anne hayat verendir, akrabalık çocuğu emziren veya bakan kişiden 

devam eder, sözlerini dikkate almakla nakıs istikrâya sebep oldular. 

 

D. Netice 

Câhiliye döneminde Araplarda annelik sisteminin olduğuna dair zayıf bir 

delil dahi yoktur. Zira çok açık olan bir meselede şüphe olmaz. Buna rağmen 

genel kuralları bırakıp sıra dışı olaylara dayanırsak belki o zaman olabilir. An-

nelik sisteminde gördüm ki evliliğin, savaş veya esaret yoluyla dışarıdan ya-

pılması zorunludur. İddialarına göre Araplarda kızlar gömüldüğü için kabi-

lede sayıları azdı ve sayının az olması müşterek evliliği zorunlu kılmaktaydı. 

Aynı anda birden çok kocası olan kadının çocuğunun babasını tespiti zor ol-

duğundan çocuk anneye nispet edilirdi. Fakat biz evlenmenin savaş yoluyla 

nasıl gerçekleştiğini ve aynı kabile içerisinde neseplerin anneye nasıl döndü-

ğünü bir türlü anlayamadık. Kızlarının sayısını azaltmak için gömmeleri, ar-

dından başka kabilelere gidip savaşarak kadınlarını zorla almaları da anlaya-

madığımız meselelerdendir. İnsanlık tarihinde kadınlar her toplumda erkek-

lerden fazla olmuştur. Çünkü savaşan, çatışan ve kabileyi koruyan erkekler 

ölümle burun buruna olduklarından sayıları az olmuştur. Bu mantıkla Câhi-

liye dönemine bakacak olursak yağma ve savaşların olduğu kabilelerde er-

keklerin sayısının az olması gerekirdi. O zaman bir kadının birden çok erkekle 

değil de bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi söz konusu olmalıydı.  Ev-

lilik başka kabilelerle yapılan savaş sonunda sağlanırdı dersek, bu durumda 
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çocuğun anneye değil babaya nispet edilmesi şarttı. Kabileden olmayan biri-

sinin nesebi nasıl kabul edilirdi? İslâm’ın ilk dönemlerinde savaşla elde edi-

lenler babaya nispet edildi. İslâm’ın ortaya çıkış döneminde cariyelerin sayısı 

o kadar arttı ki bir adama on veya daha fazla cariye düşmekteydi. Buna rağ-

men doğan çocuk sadece babaya nispet edilmeye devam etti. Başka bir ihtimal 

de olamaz. Var olan durumun tersini farz edersek yani kadınlar gidip başka 

kabileye baskın verdiler, erkekleri esir aldılar ve evlendiler dersek işte o za-

man çocuk anneye nispet edilebilir.  

Annelik sistemi genel olarak delillerden yoksundur. Çünkü annelik sis-

temi akla mantığa terstir. Medeniyet kurallarına uymaz. En azından Arap-

larda böyle bir sistem yoktur. Zaten Araplarda ve diğer Sâmî uluslarda kabile 

içi evlilik daha yaygındı. Dışarıdan evlilik varsa bunun bir sebebi mutlaka 

vardı. Arapların genel durumu böyleydi. Tevrat’tan öncesi de sonrası da aynı 

şeyi söylüyor. Araplar genelde eşlerine amcakızı derlerdi, fakat gerçekte du-

rum böyle değildi. Evliliğin yakın akrabalar arasında yaygın olması bu hitabı 

meydana getirmişti. Yahudilerin evliliklerini kendi kabileleri arasında gerçek-

leştiğinden nesepleri diğer ümmetlere göre daha sağlamdır. İnanç dışı evlilik 

yasaktır. Bir kimse başka bir din veya milletten birisiyle evlenirse şiddetli bir 

cezaya çarptırılırdı. Evlilikten çocuk meydana gelirse çocuk zina mahsulüdür. 

Çocuğa “Naglen” derlerdi. Araplar da zinadan doğan çocuğa Hecin derlerdi. 

İç evlilik yaygındı. O halde Araplarda dış evliliğin olduğunu nasıl farz edebi-

liriz? Annelik sistemi olduğunu farz edersek evliliğin kabile dışından olması 

gerekir. Peki, kabile içi evlilik Araplarda ne zaman başladı? Annelik sistemi 

babalık sistemine nasıl ve ne zaman dönüştü? Çok soru var ama bir cevabı 

yoktur. Annelik sistemini iddia edenler bu soruları cevaplayamamışken biz 

nasıl cevaplayalım? İlk insandan günümüze kadar evlilik tarihi hakkında bir 

araştırma yapılırsa genel yapının annelik sistemine karşı olduğu görülecektir. 
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Araplarda anaerkil dönemin bulunmaması totemizm iddiasını çürütür. 

Çünkü totemizmin ilk şartı ve esası annelik sistemidir. Buna rağmen arkada-

şımızın totemizm hakkında sunduğu delillere yeniden göz atacağız. Sonra to-

temizmin şartlarına dair açıklamalarına ve Araplardaki uygulanışına bakaca-

ğız.  

Totemizmin ilk şartı kabile halkının tümünün bir hayvan, bitki veya 

kâinattaki bir nesnenin ilk ataları olduğuna inanmaları, kendilerine totemden 

isim vermeleri ve toteme ibadet etmeleri veya saygı duymalarıdır. Bu şartlara 

Câhiliye dönemindeki Arapların durumları tamamen veya kısmen uyar mı? 

Sorunun cevabını net verebilmek ve kesin netice alabilmek için mantık çerçe-

vesi içerisinde şartları parçalara ayırarak inceleyip, Araplara uyup-uymaya-

cağına bakmak gerekir. Totemizmin ilk şartı üç aşamadan ibarettir: 

Birincisi: Kabilenin tüm fertleri bir hayvan, bitki veya başka bir şeye inan-

malı ve onu ilk ataları olarak kabul etmelidirler.  

İkincisi: Kendilerini/kabilelerini totemle isimlendirmeli veya soylarını 

ona dayandırmalıdırlar. 

Üçüncüsü:  Kutsal kabul edilen toteme ibadet etmeli veya saygı duyma-

lıdırlar. 
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Bir kabilede totemizmin var olabilmesi için üç şartın gerçekleşmiş olması 

gerekir. Arapların eski ve yeni haberlerini bildiren sabit veya değişken kay-

naklarda, hurafe veya gerçek bilgilerde, Arap olmayan ancak Araplardan 

bahseden Yunan, Roma vb. milletlerin kitaplarında, Tevrat’ta, Asurlulardan 

kalma kayıtlarda, Semûd, Yemen ve Hadramevt kalıntılarında üç şartın ne 

işareti vardır ne de gerçekliği söz konusudur. Günümüzde çölde, dağda veya 

şehirde yaşayan Arap kabilelerine, batınlarına veya fertlerine bakıldığında hiç 

birisinin aslan, öküz, tilki gibi hayvanlardan; çınar ağacı, gül vb. bitkilerden 

geldiklerine inandıklarını gösteren bir işaret veya bilgiye rastlamamaktayız. 

En eski eserler baştan sonra incelense, tevillere bakılsa ve hatta hurafeler teker 

teker araştırılsa dahi böyle bir inancın var olduğuna dair açık bir delil bulu-

namaz. Hatta tekzip veya temyiz dahi bulmak mümkün değildir. O halde to-

temizmin ilk üç şartından birincisi gerçekleşmemiş oldu. 

İkinci aşama kısmen Araplara uymaktadır. Çünkü bazı kabileler kendileri 

Benî Esed, Benî Nemr, Benî Kelb vb. hayvan isimleriyle isimlendirmişlerdir 

ve bu inkar edilemez bir geçektir. Lakin bu kabilelerin hiç birisi atalarının 

hayvan olduğuna dair bir düşünce içerisinde değildir. Tam tersine hepsi ilk 

atalarının insan olduğu ve ondan türediklerine inanmaktadır. Dolayısıyla 

ikinci şart da gerçekleşmedi. 

Üçüncü şart görünüşte Araplara uygun gibi görünse de gerçekte Arapla-

rın inancı olan putperestlikle hiç alakası yoktur. Arap kabileleri genelde eski 

Mısır, Asur ve Finikeliler gibi hayvan şeklindeki putlara ibadet etmekteydiler. 

Putperestlikteki mantık şöyledir; putlara ibadet edilir; fakat asıl tapılan şey 

putların arkasındaki ilahi kudrettir. Putu yapılan hayvana saygı duymak, ezi-

yet etmemek ve ibadet etmek gibi bir gaye yoktur. Totemizmdeki gibi ilk ata-

larının hayvan olduğu düşüncesi de yoktur. Mesela Benî Esed kabilesi kendi-

lerini aslana nispet ederler; ancak büyük atalarının aslan olduğunu düşün-

mezlerdi. Aslana saygı duymaz, ibadet etmez, hatta çölde aslan görseler onu 
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öldürmek için plan kurarlar. Diğer taraftan kabilelerin putları içerisinde kar-

tal, at vb. suretinde hayvanların olduğuna şahit olsak da bu totemizmin bir 

sonucudur diyemeyiz. Totemizmin şartlarına göre aslan kabilesinin aslana 

inanmaları, aslan gördüklerinde ona saygı duymaları, ibadet etmeleri ve hiç-

bir zaman eziyet etmemeleri gerekir. Benî Sevr yani öküz oğulları kabilesinin 

durumu da aynıdır.  Kabile fertlerinin tümünün büyük dedelerinin öküz ol-

duğuna inanmaları gerekir. Öküze ibadet etmeleri, ona saygı duymaları, ezi-

yet etmemeleri ve onu öldürmemeleri şarttır. Benzer şekilde Benî Cerâd yani 

çekirge oğulları kabilesi kendilerini çekirgeye nispet etmeli, saygı duymalı ve 

onu yememelidirler. Daha önce gördüğümüz üzere ilkel kabilelerdeki totem 

şartları böyleydi. Arapların durumları bu şartların birine veya birkaçına kıs-

men uyabilmektedir. Fakat hepsine uymadığı çok açıktır. Kabilenin isminin 

öküz olması tek başına yeterli değildir.  Mesela bir kabile öküz ismini alıyor 

ama çekirgeye saygı duyuyor, başka bir kabile aslan ismini alıyor fakat ata 

saygı duyuyorsa totemizmin şartları oluşmaz. 

Farz edelim ki, Araplardan bir kabile bir hayvana ibadet ediyor veya 

saygı duyuyor. Bu Araplarda tek başına totemizmin var olduğuna dair yeterli 

bir bilgi değildir. Çünkü ilk atalarının o hayvanlar olduğuna inanmaları ge-

rekmektedir. Bahse konu üç şartın hiçbirisi Arap kabileleri, batınları,  fasîleleri 

ve bireylerinde bulunmamaktadır. Hatta bu meselede hurafe ve yalan bulmak 

dahi mümkün değildir. Üç şart bir kenara iki şartın dahi birlikte bulunması 

imkânsızdır. Nitekim Araplarda hayvan ile isimlendirilip ona tapan hiçbir ka-

bile yoktur. Hayvan şeklinde bir puta ibadet etmek de tek başına totemizmi 

ispat etmek için yeterli değildir. Eğer öyle olsaydı o hayvan türüne saygı du-

yulması ve eziyet edilmemesi de gerekirdi. Eski Mısırlıların bok böcekleri 

veya kediye saygı duymalarına rağmen Arapların, çok istisnai durumlar ha-

riç, hayvana ibadet niyetiyle saygı duydukları görülmemiştir. Arkadaşımız 

çok çabaladı, lakin herhangi bir kabilenin kendilerini isimlendirdikleri hay-

vana saygı duyduğuna, ibadet ettiğine ve eziyet etmediğine dair tutarlı ve 
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gerçekçi bir delil bulamadı. Hatta bir delil getirse yani bir hayvanın kutsallaş-

tırıldığını bulsa dahi bu totemizmin tüm Araplarda var olduğunun ispat et-

mek için yetmez. Çünkü totemizmin şartlarına göre kutsal kabul edilen hay-

vanın tüm türlerine saygı duyulması gerekir.  

Araplarda annelik sisteminin var olduğu iddiasının düşmesiyle totemizm 

iddiası da düşmüştü. Gördüğünüz üzere totemizm şartlarından hiçbiri Arap-

ların durumlarına uymaz. Buna rağmen arkadaşımızın totemizm hakkındaki 

delillerine bakarak cevap vermeye çalışacağız, böylelikle tüm iddialarını ce-

vaplandırmış olacağız. 

 

Arap Totemi Üzerine Deliler 

Robertson Smith’in Araplarda totemizmin olduğunu iddia ettiği kitabını 

okuyanlar, onun McLennan (O, Câhiliye dönemi Arap kabileler ve neseple-

rini bilen müsteşriktir. Bazı kabilelerin hayvan isimleriyle adlandırıldığını 

fark etmiştir. Onun zamanında Darwin’in evrim teorisi gündemin en önemli 

meselesi olduğundan o ve çağdaşlarının bakış açısı evrim eksenliydi.) ve di-

ğer yazarların ilkel kabilelerdeki anaerkillik ve totemizm çalışmalarını oku-

duktan sonra Araplara uyguladığını görecektir. Smith Arapların neseplerine 

bakarak nesep âlimlerinin bazı meselelerde ihtilaf ettiklerini görmüş ve bazı 

kabile isimlerinin totemizm kalıntısı olduğunu düşünmüştür. Neticede bir za-

manlar Araplarda totemizm olduğu, ancak şu an bittiği hissiyatına kapılmış-

tır. Zannını güçlendirmek için işe koyulmuş ve başka deliller bulmak için he-

men araştırma yapmaya başlamıştır.  Bazı kabilelerde hayvan figürlü putlara 

tapıldığını gördüğünde totemizmin şartlarını bulduğuna inanmıştır. Fakat 

onun da unuttuğu bir şey var, totemizmin şartlarından biri hayvan suretinde 

putlara tapmak değil,  kutsal görülen hayvanın tüm türlerine kabile fertle-

rince saygı duyulmasıdır. Her neyse, fikrinden vaz geçemeyerek konuya açık-
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lık getirmek için Araplardan örnekler ve karineler aramaya başlamıştır. Doğ-

rusu Arapların güçlü- zayıf, eksik-tam pek çok haberleri vardır. Bunları araş-

tırmadan görünüşe bakarak Araplarda totemizmin örnekleri var zannedebi-

lir. Fakat biz onların doğru olmadığını, geçersiz olduklarını açıklayacağız. 

Smith’in Arap totemizmine dair bulduğu deliller şöyledir: 

 

A. Kabile İsimlerinin Hayvan İsimlerinden Oluşması: 

Araplarda totemizmin var olduğuna dair arkadaşımızın sunduğu en 

güçlü delil, bazı kabilelerin hayvan isimlerine sahip olmasıdır. Bu tek başına 

totemizmi ispat için yeterli değildir. Kabilelerin kendilerini hayvan isimle-

riyle adlandırmaları tesadüf eseri değildir, aksine hepsinin makul bir izahı 

vardır. Bize düşen isimlendirmenin arkasındaki gerçekleri açıklayarak mese-

lenin normal bir durum olduğunu göstermektir. 

Arkadaşımız hayvan veya hayvanla ilişkisi olan tüm kabile isimlerini zik-

retti. Bahsettiği isimler otuzu geçmez. İsimler kabile, kabilenin alt dalları olan 

imâre, batın ve fasîlelerin adlarıdır. Bulduğu isimler şunlardır: 

نو فهدب       بنو جعدة                   بنو ضب                بنو أسد                          

Benû  Fehd              Benû Dabbe         Benû Ca’de               Benû Esed  

Leopar oğulları      Kertenkele oğulları   Koyun oğulları   Aslan oğulları 

نو كلبب       بنو ضبيعة                         بنو جعل                       بنو بدن        

Benû Kelb                 Benû Dübeya’            Benû Cüal               Benû Budün 

Köpek oğulları    Sırtlan oğulları         Bok böceği oğulları       Deve oğulları 

نو نعامةب                            بنو عضل         بنو حداء                                    بنو بكر    

Benû Niâme            Benû  Adel                 Benû Hidâ                 Benû Bikr 

Deve kuşu oğulları   Sıçan oğulları  Kartal oğulları  Deve Yavrusu oğulları 
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بنو نمر   بنو عنز                            بنو بهثة                          بنو حمامة            

Benû Nemr        Benû Anz          Benû Hamâme               Benû Behset 

Kaplan oğulları    Keçi oğulları    Güvercin oğulları      Yaban Sığırı oğulları 

وبر و            بنو غراب                           بنو حنش                      بنو ثعلب              

Benû Vebre           Benû  Gurab            Benû Haneş              Benû Sa’leb 

Sahra Kediciği oğulları  Karga oğulları   Yılan oğulları            Tilki oğulları 

نو هوزنب                    بنو ثور                           بنو دؤيل                           بنو فهد          

Benû Hevzen           Benû Fehd                 Benû Düeyl                  Benû Sevr 

Hevzen Kuşu oğulları  Koyun oğulları   Yılan oğulları        Öküz oğulları 

نو يربوعب                   بنو جحش                            بنو دب                            بنو قرد          

Benû Yerbû’                Benû Kırad              Benû Düb               Benû Cahş 

Köstebek oğulları     Maymun oğulları   Ayı oğulları     Erkek eşek oğulları 

  بنو جراد                           بنو ذئب                              بنو قنفذ

Benû Kunfuz                  Benû Zi’b                    Benû  Cerâd 

Kirpi oğulları             Kurt oğulları            Çekirge oğulları 

 

Arap kabileleri ve amâir, butûn efhâz, fasâil gibi alt dallarının isimlerini sa-

yarsak yüzlerce isimle karşılaşırız. Belki bin tane bile isim karşımıza çıkar. 

Arap kabilelerinde totemizm olsaydı binlerce kabile ismi içerisinde hayvan 

isimleriyle anılan kabilelerin çoğunlukta olması gerekirdi; fakat bu kabilelerin 

sayısı otuz küsur tanedir. Otuz tanenin hepsi direkt hayvan ismi de değildir. 

Kelimelerin ikinci, üçüncü veya beşinci manaları hayvanla alakalıdır. Buna 

rağmen arkadaşımız iddiasına delil olması için direkt hayvanla alakalı mana-

larını kabul etmiştir. Mesela  (بكر) Bikr kelimesini deve yavrusu olarak aldı. 

Hâlbuki bikr bakire kız, her şeyin ilki, bulut, cömertlik vb. birçok anlama gelen 
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kelimedir. Diyelim ki onun iddia ettiği ilk anlam, yani deve yavrusu doğru-

dur. Deve yavrusunun totemizm ile direkt alakası yoktur. Çünkü deve Arap-

lara en yakın hayvandır. Aradaki yakınlıktan dolayı onunla isimlendirilme-

leri normaldir. Belki de devenin sahip olduğu özelliklerden dolayı mecazî ma-

nada kullanmışlardır. Bir zamanlar deve yavrusu gibi aktif ve hareketli bir 

adamın varlığından dolayı bu ismin verilmiş olması hiç de garip değildir. 

 Behset kelimesine gelince, yaban sığırlarına ve zinadan olma çocuklara (البهثة)

verilen isimdir. Koyunların dişi yavrularına ve kıvırcık saçlı kadınlara (الجعدة) 

Ca‘de denilirdi. (الفهد) Fehd Hicaz’da yaşayan koyun türüdür. Aynı zamanda 

temiz beyaz tenli bir adama da delalet eder. Acaba totemizmi iddia eden ar-

kadaşımız neden birinci anlamları dikkate aldı? Soruyu ancak şöyle açıklaya-

biliriz, totemizmin var olduğunu önce iddia etmiş, sonra ispat için bu anlam-

ları tercih etmiştir. Başka bir mesele de Arapçanın harekesiz olmasından isti-

fade ederek kelimeyi istediği manalara gelecek şekilde harekelemesidir. Me-

sela (العضل) Adel büyük fareler için söylenir. İdel ise çok zeki veya çok çirkin 

bir adama delalet eder. O halde arkadaşımız niçin ilk anlamı tercih ediyor da 

diğer iki anlamı dışarıda bırakıyor? Eğer bahse konu isimleri gerçek manala-

rıyla değerlendirilirse hayvan ismiyle alakalı en fazla yirmi kabile ismi çıka-

rılabilir. 

Yüzlerce kabile ismi arasında birkaç ismin varlığı totemizme delil getiri-

lemez. Kaldı ki eskiden beri insanlar hayvan isimleriyle isimlendirilebilmekte 

veya lakaplandırılmakta, zamanla asıl isim unutulmakta ve geriye sadece la-

kap kalmaktadır. Bu Araplar için çok bilindik bir hadisedir. 

 

B. İsimlendirme 

Dünya medeniyetlerinde kişilerin isimlendirilmesinin uzun bir tarihi var-

dır. Her millet kendi anlayışına göre isimlendirme yapmıştır. Milletlere ve 
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asra göre isimlerin anlamı ve şekli değişir. Hatta aynı millet içerisinde, mede-

niyet aşamaları değiştikçe, isimlerin ve isimlere yüklenen manalarının değiş-

tiği görülmüştür. Esasında isimlendirmenin belli bir kuralı yoktur. İsim vere-

cek kişi bazen içinden gelen veya zihninde beliren ismi, bazen de kâinatta 

gördüğü bir nesneyi kendi örf, âdet ve inanışına göre belirleyerek verebilir. 

Hatta toplumların yeni bir dine mensup olduklarında, dinin felsefesine uy-

gun olarak ilah veya ilahların isimlerini çocuklarına verdikleri gözlemlenmiş-

tir. Tapılan şey bir put, hayvan veya gök cismi olabilir. Dolayısıyla  isimlen-

dirme tapılan ilahın türüne göre değişir. Henüz bir dini inanışa mensup ol-

mayan ya da ilkel halde bedevî yaşam süren insanlar genellikle çocuklarına 

hoşlarına giden şeylerin veya tabiatta korktukları cisimlerin adlarını verir-

lerdi. Çocuğun güçlü, cesur, zeki, neşeli veya heybetli olmasını istedikleri za-

man özellikle hayvan adı seçerlerdi.  Diğer milletler gibi Araplar cesur olma-

sını istedikleri çocuğa Esed (Aslan), hareketlilik ve serilik için Nemr (Kaplan), 

kızın güzel ve şirin olması için Gazel (Ceylan) veya Hamâme (Güvercin) adla-

rını tercih ederlerdi. Dünyadaki eski ümmetlerin birçoğu bunları yapmışlar-

dır. Özellikle çölde yaşayıp devamlı göç eden savaşçı, yağmacı ve bedevî üm-

metlerde bu durum sık görülmüştür. Eski milletler tıpkı Arapların Câhiliye 

döneminde olduğu gibi hayvanlarla iç içe yaşadıklarından hayvanları kardeş 

veya arkadaş gibi görmekteydiler. Her hayvanın kendine özgü üstün özellik-

leri onları etkilemişti. İlkel de olsa insanlar her hayvanın vasfını belirlemiş-

lerdi. Bir çocuk doğduğunda ebeveynleri tarafından durumuna bakılırdı. Ço-

cukla hayvan arasında ortak nokta aranırdı. Bulunan ortak noktadaki hayva-

nın ismi çocuğa verilirdi. Bu durum insanoğlu kendi tabiatını öğrenene kadar 

devam etti.  

Yukarıda anlatılan durum sadece Araplara özgü değildir. Bilakis birçok 

bedevî halkta ya da dini bir inanışa sahip olmayan topluluklarda görülebilir. 

Mesela Yahudilerin medeniyet sahasına ilk adım attıklarında benzer aşama-

lardan geçtikleri bilinmektedir. Ben Yahudilerin eski isimlerinde pek çok hay-

van adı gördüğümde bu kanıya vardım. Nitekim onlar, Debora (Arı), Arba 
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(Aslan), Yona (Güvercin), Rachel (Koyun), Şevvâl (Tilki), Kalib (Köpek), Disar 

(Ceylan) gibi hayvan adları; Hodec (Hilal) gökyüzü cismi; Aşûr (Siyah), Edom 

(kırmızı), Esav (Gür saçlı), Kora (Cesur) gibi tabiata özgü isimleri çocuklarına 

vermişlerdir. Diğer eski topluluklarda da aynı şeyleri görmek mümkündür. 

Özellikle dini inançların tanınmadığı topluluklarda bu durum daha yaygın-

dır. Mesela İngilizlerin eski tarihine baktığımızda hayvan isimlerinin ad ola-

rak kullanıldığını görürüz. Ethelwolf (Asil kurt veya yırtıcı kurt) bunlardan 

birisidir. 

Tabiattan esinlenen Araplar da tarihin çeşitli dönemlerinde Esmer (siyah 

tenli), Ebyâd (beyaz), Tavîl (uzun) ve Kasîr (kısa) gibi doğal özellikleri yansıtan 

isimleri çocuklarına vermişlerdir. Hatta Haddad (demirci), Neccar (marangoz), 

Nakkaş (nakışçı), Serûcî (Aydınlatmacı) gibi meslek isimleri de tercih etmişler-

dir.  Bizi ilgilendiren hayvan isimlerinin verilmesi olduğundan isimlerin diğer 

türlerine fazla girmeyeceğiz. Tüm milletlerde hayvan isimleriyle isimlendi-

rilme az veya çok vardır. Bedevî veya medenî olmalarıyla orantılı olarak hay-

van adlarını kullanmışlardır. Hatta günümüzdeki modern milletlerde hayvan 

adları veya tabiatta bulunan taş, ağaç vb. nesneler özel isim olarak kullanıl-

maktadır. Bununla alakalı örneklere bakacak olursak: 

 

Yunan ve Romalıların isimler: 

Leonidas     األسد أو كاألسد    Aslan veya aslan gibi 

Napoleon   الغاب أسد            Orman aslanı 

Peter          صخر                 Taş 

Philip   الخيل     محب            At sever    

Darcas      غزال                   Ceylan 

Leo           أسد                     Aslan 
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Alman, Sakson ve Tötonlar: 

Arnold        كالنسر قوي أو النسر     Akbaba veya Akbaba gibi güçlü 

Athelston  الشريف الحجر             Kıymetli taş 

Bernard    كالذئب قوي أو الذئب      Kurt veya kurt gibi güçlü 

Bertram   كالعقاب قوي أو العقاب     Kartal veya kartal gibi güçlü 

Everard   البري الخنزير                Yaban domuzu 

Giles        نعجة                           Koyun 

Ingram    عقاب                           Kartal 

Leonder   أسد                             Aslan 

Leonard   كالعقاب أو كاألسد           Kartal gibi aslan gibi 

Oven       خروف                  Koyun  

Randal    المنازل ذئب                    Evcil Kurt 

Rodolph   المشهور الذئب               Meşhur kurt 

Ethelnid   الشريفة الحية                Asil yılan 

Eski Farslılardaki isimler: 

 Dağ aslanı                الجبل أسد             شيركوه

 Aslan                      األسد         بابر أو ببر

 Güneşin yüzü              الشمس وجه              جمشيد

 Kızgın aslan           الغضوب األسد            أردشير

 Kaplan türü             النمر من نوع               بالش

غسيمور  Gümüş balığı            الفضي السمك           

 Altın at            المذهب الجواد            زرسب
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 Gezegen                     المريخ               بهرام

 Yılan                     الثعبان           الضحاك

Hayvan isimleriyle isimlendirilmenin tüm milletlerde çok normal bir şey 

olduğu görülür. Bu durum Araplarda ilkelliğin ve bedevî hayatın gerekliliği 

olarak biraz daha yaygındır.  Bedevîliğin bir sonucu olarak Araplarda Harb 

(savaş), Nasr (yardım), Sa’d (mutlu), Advân (saldırgan), Abs (mutsuz), 

Eşca’(çok cesur), Sehm (ok), Sahr (taş) vb. savaş isimleri çok fazladır. Lakin bu 

tür isimlendirilmeler garipsendiğinden Ebû Dukeyş A’râbî’ye “Niçin kendiniz 

için köpek ve kurt; köleleriniz için Rabah ve Merzuk gibi güzel isimler kullanıyorsu-

nuz?”  diye sorulduğunda o, “Caydırıcı korkutucu olsun diye biz çocuklarımızın 

isimlerini düşmanlarımız için koyuyoruz. Kölelerimiz bize ait olduğu için onları ken-

dimize bırakıyor ve güzel isimler koyuyoruz.” cevabını vermiştir.17 

Araplarda çocukların isimlerini hayvana nispet etmenin bir gerekçesi ol-

duğu kadar diğer isimlendirmelerin de bir mantığı bulunmaktaydı. Bir dö-

nem putlara tapan Araplar, kendilerini Abdüluzzâ, Abdülmenât, Abdüşşems, 

Abdüssa‘d, Abdütteym gibi putun bir kölesi olarak isimlendiriyorlardı. Lakin 

İslâm dinine girdiklerinde bunları terk ederek Abdullah, Abdurrahman, Ab-

dürrahim, Abdülahad, Abdüssamed gibi Allah’a veya O’nun sıfatlarına nis-

pet edilen isimleri tercih etmeye başladılar. Yeni bir dini inancı benimseyen 

tüm milletlerde durum aynıdır. Nitekim Asur tarihine bakıldığında aynı du-

rum görülecektir. Kendilerine Tenîn’in kölesi anlamına gelen Taglâtenin, bir 

diğer ilahlar Nabû’nun kölesi manasında Metâgal Nabû isimlerini koymuş-

lardır. Bâbil ilahları Bel ve Nabû’ya izafeten isimler türetmişlerdir. Bel yarattı 

manasında Bel İbnî,  Nabû yardım etti anlamına gelen Nabû Nasr, Nabû’nun 

kölesi için Abdunnabû, çocuğu koruyan Nabû için Nabû bi’l-Vezûr isimlerini 

                                                      
17 ed-Demîrî, 2, 242. 
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yaygınlaştırmışlardır.18 Yunanlılar da Hristiyan olduktan sonra isimlerini bü-

yük oranda değiştirmişlerdir. Bu isimlerden bazıları şöyledir: Theodosius (Al-

lah verdi), Theodoros (Allah’ın kölesi). 

Arapların Câhiliye döneminde erkek çocuklarına Züeybün (kurtçuk), 

Üseydün (aslancık), Küleybün (köpekçik) şeklinde ism-i tasgir (küçültme) ka-

lıbında hayvan isimleri vermelerinin sebebi kendi çocuklarına duyulan mu-

habbettendir. Bu konuya fazla girmeyeceğiz sadece şunu bilmekte fayda var-

dır ki, tasgir isimler, Araplar tarafından kullanılan gerçek isim veya lakaplar-

dır. Araplar bu geleneklerini yeni dine girene kadar devam ettirdiler. Yeni din 

hâkim olunca isimlerini değiştirdiler. Bedevîlikten medenîliğe ilerledikçe de 

isimleri değişti. Zanaatkarlık arttıkça Nehhâs (bakırcı), Saydalenî (eczacı),  

Kehhâl (sürmeci/göz doktoru), Neccâr (marangoz)  gibi meslek ifade eden özel 

isimler çoğaldı. Soyların tanınırlığı zayıfladıktan sonra kendilerini Dımaşkî, 

Bağdadî gibi ülkelere nisbet ettiler. Sonuç olarak eski kabilelerin hayvan isim-

lerini almaları sıra dışı bir hadise değildir. Belli bir mantığı ve anlamı vardır. 

Konuyla alakalı olarak Câhiz Kitâbu’l-Hayvân eserinde şöyle bir tespitte bu-

lunmuştur: 

“Araplar kendilerine ve sorumluklarında bulunan kişilere kurt, 

köpek, eşek, taş vb. isimleri övünmek amacıyla koyarlardı. Biri-

sine erkek çocuğu olduğu müjdesi verildiğinde dışarı çıkar kuş 

uçurur ve fal oku çekerdi. O fal esnasında kendisi bir taş görse 

veya bir adam taş dese çocuğuna taş ismini verirdi. Taş ismini sağ-

lamlık, kalıcılık ve sertlik anlamında verirdi. Ayrıca taş karşılaş-

tığı şeyleri kırar. Fal sonucunda kurt dediğini duysa ya da kurtla 

karşılaşsa kurdun tuzakçı parçalayıcı ve avcı özelliğini ön planda 

tutarak oğluna bu ismi verirdi. Eğer fal neticesinde bir eşekle kar-

                                                      
18 Bowlinsons’s Ancient Monaréheies II. 539 & III, 527. 
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şılaşsa veya eşek denildiğini duysa, uzun ömürlü ve dayanıklı, er-

keklik tarafının güçlü olması özellikleriyle eşeğin de övülecek ta-

rafını düşünerek bu ismi verirdi. Köpek görse koruyuculuk, uya-

nıklık ve sesini uzaklara ileten vasıflarını göz önüne alarak bu 

ismi tercih ederdi.  Ubeydullah b. Ziyad bir dehlize köpek, aslan 

ve koç resmi çizdikten sonra ‘Köpek sesi fazla olandır, koç vurucudur, 

aslan çalışkandır.’ deyip kuşları uçurdu.” 

 

C. Tekil Lakaplandırma 

Lakap takmak ve künye vermek Arapların fıtratındandır. Kabilelerin ata-

larına verilen lakapların gerçek isim olduğu farz edilebilir. Fakat onların bir-

çoğu aslen lakaptır, ilk zamanlar gerçek bir isimle birlikte kullanılmışlardır. 

Bir müddet sonra gerçek isim unutulmuş lakap kalmıştır. Lakabın öne geç-

mesi Araplarda daima ve özellikle görülen bir durumdur. Lakaplar da za-

manla gerçek isim olarak algılanmıştır. Sözlükleri karıştırdığında isim değil 

lakap olan yüzlerce aslan kelimesinin olduğunu görürsünüz. Bir müddet 

sonra bunlar lakap olmaktan çıkmış ve isim olmuşlardır. Mesela horoz, karga, 

at, deve, kurt, yılan, çekirge vb. hayvanların adları; güneş, yağmur, deniz, 

kuyu, süt, bal, içki, ateş vb. pek çok eş anlamlısı olan doğal döngüde yer alan 

unsurlar isim olarak kullanılmışlardır. Uzun, kısa, cesur-korkak, cimri-cö-

mert, ahmak-zeki gibi özellikler de lakap olmuşlardır. Bunların her birinin 

yüzlerce eş anlamlısı vardır. Her birisi Arapların fıtratlarında olan lakaplan-

dırma ve kinayelendirmeden  türemiş lakaplar veya kinayelerdir.  

Arapların darb-ı meselleri ve benzetmeleri genellikle hayvanlarla alakalı-

dır. Çünkü yaşadıkları yerlerde aslan, yılan ve haşeratlarla iç içeydiler. Onlar, 

bir kişiyi övmek veya yermek istediklerinde hayvanlardan birisi seçer ve ya-

kıştırılan özelliği ön plana çıkarırlardı. Özellikle Hicaz ve Necid çöllerinde 

yaşayan Adnânî kabilelerle bu durum daha sık görülürdü. Kahtâniler’e göre 
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bölgeleri daha sert, dağlık ve kurak olduğundan hayvanlarla münasebetleri 

fazlaydı. Adnânîler hayvanlarla birlikte yaşadıklarından onların tabiatların-

dan anlıyorlardı. Hayvanların sahip olduğu vasıfları biliyor ve bazen onların 

vasıflarını insanlara yakıştırabiliyorlardı. Mesela kurnaz olmasıyla tilkiyi, ce-

sur olmasıyla aslanı, sabırlı olmasıyla eşeği, güvenilir olmasıyla köpeği, sinirli 

olmasıyla kaplanı vasıflandırdılar. İnsanlara lakap verirken bu vasıfları göz 

ardı etmediler, ancak lakaplar zamanla gerçek ismin yerine geçti. Cesur biri-

sine aslan, sabırlı olanlara eşek, kurnazlık gösterenlere tilki denildi. Birisinin 

kızgın olduğunu söylenmek istediklerinde kaplanlaştı benzetmesi yapıldı. 

 Diğer taraftan hayvanlara da insanlardaki vasıflar yakıştırılarak insana 

ait künye ve lakaplar verildi. Filleri Ebû Hücâc, aslanı Ebû Hâris, kurdu Ebû 

Ca’de, ayıyı Ebû Rabah, domuzu Ebû Kâdim veya bazen Ebû Ukbe, tilkiyi 

Ebû Husayn, köpeği Ebû Hâlid veya Ebû Nâsih, kediyi Ebû Hıraş veya bazen 

Ebu Gazvân, Ceylan’ı Ebû Huseyn, deveyi Ebû Saffân ya da Ebû Eyyub ve 

Ebû Muzâhim, öküzü Ebû Hâtem koçu Ebû Mutraf, kaplanı Ebû Vesâb, çitayı 

Ebû Karre, atı Ebû Tâlib, yaban atını Ebû Mad’a, katırı Ebû Muhtar, eşeği Ebû 

Ziyad, mayıs böceğini Ebû Meyyit, biti Ebû Sarâ gibi babalar için kullanılan 

künye ve lakaplarla isimlendirdiler. Aynı şekilde çekirgeye Ümmü Habîn, gü-

vercine Ümmü Avf, tavuğa Ümmü Mehdî, ibibiğe Ümmü Hafis, yılana 

Ümmü Ukbe, akrebe Ümmü Yakzân gibi annelere verilen künyeler yakıştı-

rıldı. 

Lakaplandırma tüm Sâmî milletlerde yaygındır. Tevrat’ın bildirdiğine 

göre Hz. Yakup hayatının son günlerinde çocuklarını toplayarak her birine 

lakaplar vermiştir. Çocuklarının sahip olduğu yetenekleri dikkate alarak ba-

zılarına hayvan isimleriyle lakap vermeyi uygun görmüştür. İlginç bir şekilde 

Yahuda’ya Şeblü’l-esed (yavru aslan), Yesâkir’e Himar (eşek), Dân’a Sû‘bân (yı-

lan), Neftâlî’ye Eyle (dişi sığır), Bünyamin’e Zi’b (kurt) lakabını vermiştir. Tev-

rat’ta pek çok yerde lakaplandırma olması Sâmî halklarda lakaplandırmanın 
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yaygın olduğunu gösterir. İbrânî ve Süryânîler şehre taşındıktan sonra hay-

van adıyla lakaplandırma azalmıştır. Araplar bedevî hayata devam ettiklerin-

den hayvana dair lakaplandırma geleneği de etkisini sürdürmüştür. İslâmî 

döneme kadar hatta İslâm’dan sonra da hayvan lakapları kullanılmış ve gele-

neğin devam ettirilmesine müsaade edilmiştir. Günümüzde de bazı özel hay-

vanların isimleri asıl kök anlamlarının dışında künye olarak verilebilmekte-

dir. Mesela öküz manasına gelen Kıram lakabı asıl manasının dışında muha-

tabın ne kadar büyük ve yüce biri olduğunu göstermek için özellikle tercih 

edilmektedir.  Domuz adı olarak bilinen er-Rutt lakabını ise çalışkan kişiyi va-

sıflandırmak için söylemekte beis görülmez. Deve anlamına gelen es-Sayd 

olumlu manada kral için kullanılır.  

Araplar kendilerini güçlü ve kuvvetli göstermek için yırtıcı hayvanların 

keskin sivri dişlerini, burunlarını, boynuzlarını lakap edinebilmekteydiler. Bir 

kimsenin çocukları öldüğünde zürriyetinin devam etmesinden korktuğu za-

manlarda geride kalan çocuklarını ömrü uzun olsun diye kurt,  kaplan vb. 

vahşi hayvanların adlarıyla lakaplandırması âdetlerdendi. Bu âdet günü-

müzde Suriye’de hâlâ devam etmektedir. 

İslâm’dan önce Araplarda hayvan adlarıyla lakaplandırmak çok yay-

gındı. Hatta İslâm’dan sonra da bu âdete devam edilmiştir. Mesela Hz. Pey-

gamber’in amcası Hz. Hamza’ya Esedullah veya Esedü Rasulullah,  Hz. Ali’ye 

de cesaretinden dolayı aynı lakap verilmiştir. Mervan b. Muhammed sabrın-

dan dolayı Himar (eşek) lakabıyla anılmıştır. Lakaplar övgü için olabildiği gibi 

yerme maksadıyla da kullanılırdı. Mesela Osman b. Affân’a erkek sırtlan ma-

nasında Na’sel demişlerdir. Abdülmelik b. Mervân’a ağzı koktuğundan Ebâ 

Ziban ve cimriliğini belirtmek için Şehhü’l-Hacer denilmiştir. 

Araplarda lakaplandırmanın yaygın olduğunun delillerinden birisi de şa-

irlere yazdıkları şiirlere, söyledikleri söze uygun lakap vermeleridir. Aynı şe-

kilde önemli bir hadise meydana geldiğinde olayın faillerine lakaplar veri-

lirdi. Mesela Şair Markaş’ın gerçek adı Avf b. Sa’d’tır. Zamanla onun gerçek 
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ismi unutulmuş ve şair lakabıyla meşhur olmuştur. Mütelemmis’in asıl adı 

Cerîr b. Abdülmesih, Nâbiga’nın asıl ismi Ziyâd b. Muâviye’dir. Aynı şekilde 

Mahrak (deldi), Teebbeteşerran (şerle geldi), A‘sara (sıktı), Müstev’ir (sertleşti) 

gibi lakapların asıl isimleri unutulmuştur. O tarihte lakaplandırmaya ne engel 

olabilirdi? Kabilenin atasına sahip olduğu meziyetlerle onu övmek veya yer-

mek için lakap verilmiştir ve zaman geçtikte bunların asıl isimleri unutulmuş 

ve bu kabileler lakabıyla bilinmeye başlamışlardır. Araplarda bu durumun 

pek çok örneğini görmek mümkündür. Kays Aylan’ın asıl ismi Kamka’ydı, fa-

kat ismi kullanılmadıkça unutulmuş ve lakabıyla meşhur olmuştur. Kureyş 

ve diğer lakaplar da böyledir. Lakaplandırma bazen bir olayla ilgili olabil-

mekteydi. Nitekim Anz kabilesinin reisinin gerçek ismi Âmir’di. O, basto-

nuyla bir adam öldürmesinden dolayı Anz lakabını almış ve kabilesi bu la-

kapla anılmıştır. Münzir b. İmriü’l-Kays, Bekr’in kölelerini ahırda yakmak 

için topladığından Hazâir lakabını aldı. Güzel ve yakışıklı olan kişilere Zübür-

kan ve Kamer lakapları verilmiştir. Her ikisi gerçek ad değildir. Kusay’ın ger-

çek adı Zeyd, Abdümuttalib’inki Âmir olmasına rağmen ikisi de lakaplarıyla 

bilinir. 

Lakaplar bazen hayvanların isimlerinden bazen de kişinin sahip olduğu 

yetenekten ortaya çıkabilmekteydi. Mesela Amr b. Mürre el-Bekrî’nin Cessas 

diye isimlendirilmesi aslan gibi olmasındandır. İslâm’dan sonra halifeler Fa-

ruk, Sıddîk, Mansur, Reşid ve Me’mun gibi lakaplar aldılar. Zamanla gerçek ad-

ları unutuldu ve lakaplarıyla meşhur oldular. 

Hayvan isimleriyle isimlendirme ve lakaplandırmanın çok yaygın olması 

hatta kimi zaman lakapların ismin önüne geçmesi Arapların âdetlerindendir. 

Buna rağmen yüzlerce kabile arasında yirmi küsur tanesinin hayvan adıyla 

adlandırılması çok tuhaf değildir. Arapların lakap geleneğine bakarak tote-

mizmle bağ kurmak doğru olur mu? Elbette olmaz. Ayrıca lakapların makul 

sebepleri vardır ve onları görmezden gelmek olmaz. 
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D. Çoğul Kalıbında Lakaplandırma 

Araplarda totemizm olduğunu söyleyen arkadaşımız bazı kabilelerin 

isimlerinin Enmâr (kaplanlar), Kilâb (köpekler), Erkam (Yılan gözlü), Dibâb 

(kertenkeleler) gibi çoğul kalıbında hayvan ismi olmasına dikkat etmiştir. Ço-

ğul lakaplandırma bir önceki başlıkta incelediğimiz lakaplandırmaya uymaz. 

Lakaplandırmadaki mantıkta, kabile babasına tekil hayvan ismi lakap verilir, 

sonra o lakap zamanla ismin yerine geçerdi. Buradaki çoğul lakaplar da baba 

adı olamaz, çünkü herkesin bir babası vardır. Baba bir olunca lakabının da 

tekil olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşımız bu durumu ciddiye alarak tote-

mizm için güçlü bir delil kabul etmiştir.  

Bizim cevabımız çok açıktır. Çoğul ve tekil lakaplandırma Araplarda sık 

kullanılan bir usuldür. Çoğul lakaplandırmadaki mantık lakap olacak vasfın 

bir arada yaşayan insanlar arasında yaygın olmasıyla alakalıdır. Mesela cim-

rilik-cömertlik, yumuşaklık-sertlik vb. vasıflar kabilenin genelinde veya fert-

ler arasında yaygın olduğunda tüm kabile için verilecek lakap ortaya çıkmış 

demektir. İslâm yayıldığı zaman Müslüman kabilelere, tüm kabilenin ortak 

özelliğini dikkate alarak, diğerlerinden ayrılan vasıf ve lakaplar verildi. 

İslâm’ın ortaya çıktığı asırda Muâviye’nin Dagfel b. Hanzala es-Sedûsî’ye 

sorduğu soruya aldığı cevap kabilelerin farklı vasıflarla lakaplandırılmasına 

örnektir. Muâviye, Dagfel’e,  “Amr b. Sa’sa’a hakkında ne düşünüyorsun?” diye 

sorduğunda Dagfel, “Koyun boyunlu ve kadınları acizdir” diye cevap vermişti. 

Muâviye “Benî Esed hakkında ne dersin?” dediğinde “Genel kültürlü ve fasih ko-

nuşanlardır.” demiştir. Yine Muâviye, “Benî Temîm hakkında ne düşünüyorsun?”  

dediğinde: “Karşısına çıktığında seni ezen sert bir taştır. Eğer bırakırsan sana bir 

zarar gelmez.”  şeklinde tarifte bulunmuştur. Bunun üzerine Muâviye, 

“Huzâa’ya ne dersin?” dediğinde “Aç ve çok konuşandır.”  demiştir. Son bir kez 

Muâviye “Yemen hakkında ne dersin?”  dediğinde “Babanın efendileridir.” ceva-

bını vermiştir. 
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Haccac b. Yusuf, İbn Karye’ye bazı kabileleri sorduğunda İbn Karye her 

birine birbirinden güzel şu vasıfları vermiştir: 

“Kureyş: Kabilelerin en mülayimi ve makam olarak en şereflisidir. 

Benû Âmir: Uzun mızraklı, sabahları ise cömerttir. 

Benû Süleym: Meclisleri geniştir, yüzükleri şereflidir. 

Sakîf: Dedeleri çok cömerttir, çok misafirleri vardır. 

Benû Zeyîd: Bayrakları tutkundur, intikam almakta üslerine yoktur.  

Kudâa: Savaşta çok tehlikeliler, etkileri fazladır.” 

Tüm kabileleri böyle sınıflandırıp sonra bölgelere göre ayırmışlardır. 

Arap kabilelerine hayvan veya başka isim verirken kabilenin sahip olduğu 

ortak vasıflar belirleyici olmaktaydı. Örneğin Enmâr kabilesinin fertlerinin or-

tak özellikleri onların lakapları olmuş ve zamanla kabilenin gerçek ismi kay-

bolarak bu lakapla bilinmişlerdir. Nizâr kabilesinin bir kolu olan Enmâr kabi-

lesinin halkı keskin nişancılık ve avcılıkta çok meşhurdu. Kaplan gibi sıçra-

malarıyla meşhur olduklarından kaplanlar manasındaki Enmâr ile lakaplan-

dırılmışlardı. Nâbiga Muallaka’da şöyle demiştir: 

Giden nişancıları severim, Onlar göğsü açık Enmâr nişancılarıdır.19 

Benî Tağlib’ten Erkam kabilesinin isimlendirilmesinde de benzer kaide 

geçerli olmuştur. Kabile fertlerinin gözleri yılan gözüne benzediğinden Erkam 

(yılan gözlüler) lakabını almışlardır. Yine Anâbis kabilesi, kabile fertlerinin 

cesaretinden dolayı aslan manasındaki Anâbis lakabıyla bilinmiştir. Anlaşılan 

o ki, kabile veya kabilenin atası bir lakap aldıktan sonra kabile artık o lakapla 

                                                      
19 Cemheretü Eşâri’l-Arab, 54. 
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bilinirdi.  Bu yüzden Erkam lakabı Tağlib’in soyundan gelen Bekir b. Hu-

beyb’in altı oğlu olan Cüşem, Mâlik, Amr, Sa’lebe, Hars ve Muâviye’nin asıl 

isimlerinin önüne geçmiş, taşımış oldukları sıfatları kabilenin adı olmuştur. 

Lakaplandırma sadece Câhiliye döneminde değil, aynı şekilde günümüz 

Araplarında da hala yaygındır. Geçen yüzyılın ortalarında Lübnan’a görevli 

olarak gönderilen bir Nakkaş’ın tasvir ettiği lakaplandırmada en ilginç olanı-

dır. Tarihi kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla Osmanlı Devleti Lübnan’da nüfus 

sayımı ve yüz ölçümü yapması için Nakkaş’ı göndermişti. Giden kişi zarif ve 

şakacı birisi olduğundan gittiği yer veya beldeye varınca aklına gelen ilk la-

kabı oraya vermekle işe başlamıştır. Daha sonra diğer şehirleri de kendi anla-

yışına göre lakaplandırarak yazıya geçirmiştir. Onun Lübnan’ın batı kesimin-

deki şehirlere verdiği lakapların bazılarına bakmakta fayda vardır. Verilen la-

kapların ekseriyetle çoğul kalıpta hayvan adı olması ilginçtir. Bunlar şöyledir: 

             لقب أهله                 اسم البلد     

Lakabı                      Beldenin Adı        Manası  

  Hayvan adı              أهل جباع                               الشواح

 Işıklar                أهل نيحة                                النور

 Tilkiler              أهل بعذران                            الثعالب

  Kurtlar              أهل المختارة                             الذئاب

                                        Hayvan adı         أهل عين قنية                             الشواح

 Çilli Horozlar         أهل عماطور                  الديوك المزهرة

 İnekler          أهل المزرعة                               البقر

 Erkek Eşekler            أهل عينبال                           الجحاش

 Koyunlar             أهل بعقلين                               الغنم

 Köpekler     أهل جديدة الشوف                          ا لكالب
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Lakaplandırma sadece Araplara özgü bir durum değildir. Bilakis birçok 

millette var olan bir durumdur.  Amerika’da her bir vilayetin kendine ait bir 

lakabı vardır. Mesela: 

Şehir İsmi                         Lakabı                          Manası         

İlinois                             Luchers                           Köpekler 

Missouri                         Pipers                               Kavalcılar 

Oragon                           Webfoot                          Ördek Ayaklılar 

Ohio                              Buckeye                           Atkestanesi Ağaçları 

Indiana                          Hoosiers                           Topluluklar 

New England               States Yankees                 Yankiler Devleti 

Albama                        Yellow Limnor                 Sarı Kelebekler 

Wisconsin                    Badger                             Porsuklar 

Sonuç olarak kabilelerin çoğul veya tekil isimlerle lakaplandırılması çok 

önemli bir mesele değildir. Çünkü modern ve eski toplumlarda bu tür lakap-

lar yaygın olarak kullanılırlar. Lakaplardan yola çıkarak Câhiliye döneminde 

hayvanlara ibadet ediliyordu tezi geçersiz kalmaktadır. 

Gerçekten de Câhiliye döneminde hayvan şeklindeki putlara yapılan iba-

detlerle totemizmdeki hayvana yapılan ibadetler birbirinden farklıdır. Kaldı 

ki Câhiliyedeki birçok put hayvan şeklinde olmadığı gibi Câhiliye inancı put-

perestlikten başka bir şey değildir ve bu dönemde totemizme dair hiçbir işaret 

yoktur. Çünkü totem sahipleri hayvan şeklinde bir puta ibadet etmezler, bila-

kis hayvanın kendisine ibadet eder, saygı duyar ve hayvana eziyet etmekten 

çekinirlerdi. Bunların hiçbiri Araplarda yoktur. Buna rağmen biz yine de 

Arapların putlarına değineceğiz.  
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E. Arapların Putları 

Tevhid, Araplar ve diğer Sâmî milletlerin fıtratındandır. Eğer bir put ilah 

olarak ibadethanelerine gelmişse bilinmelidir ki, o dışarıdan gelmiştir. Dışa-

rıdan put getirme özellikle Araplarda yaygındı. Çünkü yaşadıkları yerler eski 

putperest milletlerin tam ortasındaydı. Câhiliye döneminde Arap Yarımada-

sını Mısır cihetinden Firavun, Şam tarafından Fenikeliler, Irak yönünden 

Asurlular, Habeşistan istikametinden de Habeşliler çevirmişti. Aynı zamanda 

Hindistan’dan gelip Mısır ve Şam’a giden ticaret hattı Arap Yarımadasından 

geçmekteydi. Araplar, komşu ülkelere ticaret veya savaş için gittiklerinde bu-

ralardaki insanların putlara kutsallık atfettiklerine ve onlara taptıklarına şahit 

olmuşlardır. Dönüşte putlardan birini veya bir kaçını almayı ihmal etmemiş-

lerdir. Getirdikleri putları Kâbe veya toplumun ortak kullandığı meydanlara 

koymuşlardır. Hindistan’dan gelen kafile içerisinde seyahat esnasında ibadet 

edilmek için taşınan bir put olurdu. Belki de Araplar onları beğenip almış 

veya benzerlerini yapmışlardır. Fakat Arapların putları hakkında bize ulaşan 

haberler az ve nadirdir.  

Câhiliye döneminde Mekke’ye put nakledenlerin en meşhuru Amr b. 

Luhay’dır. Huzâa kabilesinin lideri olan Amr, Mekke’de yaşayan Cürhüm ka-

bilesini yenerek Mekke yönetimini ele geçirdiğinde Kâbe’nin görevlerinden 

Sidâne’yi kendisi yürütmeye başlamıştır. Aynı zamanda kâhin olan Amr’ın 

bir müddet sonra dışarıdan Kâbe’ye put getirdiği söylenir. Daha sonraları 

Hübel, İsâf ve Nâile’yi Ürdün’den; Ved, Süvâ, Yegûs, Yeûk ve Nesr’i Cidde 

sahilinden naklettiği rivayet edilir. Ayrıca meşhur olan her bir kabile kendi-

sine ait özel bir put seçmiştir. Ved’i Kelb, Süvâ’yı Hemedân, Yegûs’u Mezhic, 

Yeûk’u Murâd, Nesr’i ise Himyer kabilesi almıştır.  Ved putunun insan, 

Süvâ’nın kadın, Yegûs’un aslan, Yeûk’un at, Nesr’in de kartal suretinde ol-

duğu bildirilir. Arapların tüm putlarını toplasak sanırım sayı yüzden fazla çı-

kar. Yüzlerce put arasından hayvan suretinde olan birkaç tanedir. Sayı çok 

olsa bile Arapların totemi için bir delil teşkil etmez. Çünkü putlar Arapların 
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kendi yapımı değil, dışarıdan ithal ettikleri şeylerdi. Biz sadece Arapların söy-

lediği şeylere dayanmayacağız, çünkü arkadaşımız Arapların sözlerinden 

kendi iddiasını doğrulayanları doğru kabul etmektedir. Biz inceleyici bir ba-

kışla putlara bakacağız, böylelikle bir sonuca ulaşabiliriz. 

1. Hübel 

Hübel, Mekke’deki en büyük puttu. Bakırdan yapılmış olduğu zikredilen 

bu putun bir adamın camdan resmi gibi bir portre putu olduğu söylenir. İn-

sanlar Hübel adına kurban keser; sefer, savaş ve diğer işlerinde Hübel’in ken-

dilerine sunduğu fallarla hareket ederlerdi. Bize düşen Hübel’in Finike veya 

Kenânîlere ait olduğunu delillerle ispatlamaktır.  

Birinci Delil: Arapların sözüne göre Hübel Ürdün’ün Mevâb bölgesin-

den Amr b. Luhay tarafından getirilmiştir.  

İkinci Delil: Hübel, Arapçadan türemiş bir kelime değildir, Arapçada 

böyle bir kelime yoktur. Bize göre İbrânîce veya Fînîkeceden Arapçaya geç-

miştir. Kelimenin aslı Hebba’le’dir. Hebba’le, Finike veya Kenânîler ve civar-

larındaki Şam, Mevâbîn, Medyânîn, Babilyûn ve Libya milletlerinin en büyük 

putunun adıdır.  Finikelilerin onlarca putu olmasına rağmen iki tanesinin yeri 

ayrıdır. Birisi erkek, diğeri dişidir. Erkek olan Hebba’le, dişi olan Aşrut’tur. 

Hebba’le kelimesinin aslı olan Ba’le Finike dilinde ilah ve efendi manasına 

gelmekteydi. “Ha” harfi ise tarif edatı olup, Arapçada isim ve sıfatların belli 

olduğunu göstermek için kullanılan “أل ” aynı görevi üstlenmekteydi. Ba’le 

kelimesinin başına “ha” getirilerek en büyük put olduğu gösterilmek isten-

miştir. Anlaşılan o ki, Amr b. Luhay Mevâb bölgesine geldiğinde insanların 

yağmur yağdırması ve savaşlarda galibiyet sağlamları için Hebba’le’den yar-

dım istediğini görünce bu durum hoşuna gitti ve Mekke’ye Hebba’le ismiyle 

getirdi. Zaman geçtikçe kelimede bazı değişimler oldu. Kelime önceleri He-

bele ve bir müddet sonra Hübel haline dönüştü. Ba’le kelimesini Keldânîler 

de kullanırdı. Keldanîler Bel şeklinde de söylerlerdi. Bel ve Ba’le isimleri de 
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bir put için kullanılmıştır. Kim bilir, Mevâbinliler kelimeyi belki de Hübel şek-

linde telaffuz ediyorlardı ve Amr b. Luhay bu ismi onlardan aldı. 

Üçüncü Delil: Arapların Hübel’e,  Mevâbinlilerin Hebba’le’ye ibadet ediş 

tarzları benzerdir. Mevâbinliler putlarını yüksek dağlara veya evlerinin çatı-

sına koyuyorlardı. Puta insan ve hayvanlardan kurban sunarlardı. Puthane-

lerin veya putların etrafında ateş yakar (günümüzdeki türbe etrafında mum 

yakma âdeti gibi.), önemli işlerinde putların yardımına başvurur, tüm putlara 

saygı duyarlardı. Araplar da Hübel’e benzer şekilde tâzimde bulunurlardı.  

Mevâbinlilerin en büyük putları neyse Hübel de öyledir. Hübel Arapların en 

büyük putuydu ve Kâbe’nin üzerinde durmaktaydı. 

2. İsâf ve Nâile 

İsâf ve Nâile, biri erkek diğeri kadın suretinde iki puttur ve ikisini de Amr 

b. Luhay tarafından Ürdün’den getirilmiştir. Amr, bunları Mekke’ye getirerek 

Kâbe’deki Zemzem kuyusunun üzerine koymuştur. Bir müddet sonra yerleri 

değiştirilerek biri Safâ diğeri Merve tepelerine taşınmıştır. Belki de Hübel ile 

birlikte üçleme yapmak için böyle bir değişikliğe gidilmiştir. Zira üçleme eski 

putperest milletlerde çok yaygındı. Üçleme geleneği baba, anne ve çocuktan 

oluşurdu. Üçleme Mısır, Keldânî ve diğer milletlerde de çok fazla görülmek-

teydi.  

3. Yegûs 

Zemahşerî’nin tefsirinde bu putun aslan suretinde olduğu bildirilir. Amr 

b. Luhay onu Cidde sahiline komşu olan yerlerden Mekke’ye getirmişti. Mısır 

veya Habeşistan’dan getirmiş olma ihtimali de yüksektir. Çünkü Mısır ve Ha-

beşistan, Cidde’deki deniz yolları vasıtasıyla Hicaz’a ulaşmaktadır. Araştır-

malarımızın sonucunda Mısırlılarda erkek veya dişi aslan suretinde (تغنوت) 

Tagnût adında bir put olduğunu bulduk. Tagnût ve Yagûs kelimeleri Arap dili 

semantiği açısından birbirine çok yakın kelimelerdir. Bilindiği üzere Araplar 

uzun zaman noktasız ve harekesiz yazmışlardı. Eğer Tagnût yazmışlarsa bu 
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üç şekilde okunabilirdi: Yegûs, Tagnût, Taût. Transkripsiyondan kaynaklı bu 

problem Arap dilinde çok fazla görülen bir durumdur. Hatta İslâm medeni-

yetinde tarih yazıldığı dönemlerde bile bu problem vardı. Mesela Harun er-

Reşîd’in savaştığı Romalı kralın adı Ya’fûr’dur. Ancak bazı kaynaklarda 

Ne’fur, bazılarında ise Nekfûr şeklinde geçse de doğrusu sonuncusudur. 

Çünkü Roma dilinde kelimenin yazımı Nicephorus’tur. İslâm döneminde 

meydana gelen dil problemi Câhiliye döneminde yok muydu? Elbette vardı. 

Bu sebepten bazı isimler değişti. Mesela Kâyîn Kâbîl’e; Şavul Tâlût’a; Celyât 

Câlût’a; Kavruh Kârûn’a dönüştü. 

4. Ved 

Yâkût el-Hamevî sözlüğünde putu detaylı bir şekilde anlatmıştır. Rivaye-

tine göre Ved, ileri gelen bir kimsenin temsili suretidir. Putun üzerine izâr ve 

rida adında iki cilbâb ve bir kılıç, sırtında bir yay, ellerinde süngü ve okların 

konulduğu sadak işlenmiş süslemeler bulunmaktadır. Tarifi yapılan put atı 

üzerinde savaşa giden Firavun krallarına çok benzer ve Finikelilerin Eşbû 

veya Mısırlıların Sîs ilahlarını da andırır. Şunu da söylemek gerekir ki birçok 

bölgede izini göremediğimiz nadir ilahlardandır. Başka bir benzerinin olma-

masından dolayı Eşbû ile Sîs ilahlarına yüzde yüz benzemektedir. 

Başka putları da bununla kıyas edebilirsin. Bizim sözümüz kesin veya 

kat’idir demiyoruz ve açıkça belirtelim ki başka görüşlere saygımız vardır. 

Haricinde söylediğimiz şeyler konuyu izah için yeterlidir. 

 

F. İntikam, Aile ve Antlaşma 

Araplarda Totemizm olduğunu söyleyen arkadaşımız Arapların intikam 

için tüm kabileyi toplamalarına ve kabile adıyla intikam almalarına yönelerek 

buradan bir şeyler çıkarmaya çalışır. Zira totemizm işaretlerinden birisi de 

kabilelerin birlikte intikam alma ruhuna sahip olmasıdır. Eski kabilelerde bir 

kişi öldürüldüğünde öldürülen kişinin kanını almak tüm kabileye düşerdi. 
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Kanı kendileri için değil en büyük atalarının hakkı olduğu için talep ederlerdi. 

Araplara bakacak olursak aile kavramı yoktur, en son nesepleri hay yani top-

lum/kabiledir. Aslında önceki izahlarımızda bu iddiaları çürüttüğümüzden 

bu mesele üzerinde durmamıza gerek yok gibi gözükmektedir. Fakat biz id-

diaları ciddiye alıp, burada birkaç kelime söyleyelim. Bedevî milletlerde ka-

bile adına intikam almak çok normaldir ve nesebi korumak için gereklidir. 

Eğer kan davası olmasaydı kabilenin bir araya gelmesi mümkün olmazdı. Bi-

zim arkadaşımız bu konuda birbiriyle çelişen ifadeler kullanmıştır. Arapların 

intikam talep etmesini totemizmdeki büyük dedenin hakkı olan kan hakkına 

benzetmek için çok uğraşmıştır. Fakat bu gayreti tek başına işe yaramamıştır. 

İddiasını kanıtlaması için öncelikle Araplarda totemizmin varlığını ispat et-

mesi ve sonrasında tutarlı birkaç örnek bulması gerekir.  

Araplarda aile yoktur sözü çok ilginç ve gariptir. Araplardaki aileyi inkâr 

etmek apaçık gerçeği inkâr etmektir ya da gündüz ortasında güneşin ışığını 

inkâr etmek gibidir.  Daha ilginci ise Araplarda totemizm olduğunu ispatla-

mak için Araplardaki hilf olgusunu, yani antlaşmaları delil getirmesidir. Yar-

dım etmek siyasi bir kuraldır ve en gelişmiş medeniyetlerde de vardır. Üstelik 

Arap kabilelerindeki hilf ile ilkel kabilelerdeki dostluk antlaşmalarının man-

tığı da farklıdır. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


