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ÖNSÖZ 

Kur‟ân‟ın ilk muhatapları ayetleri anlamada sıkıntı yaĢamadıkları için tefsire 

pek ihtiyaç duymadılar. Zaten anlayamadıkları ayetleri Hz. Peygamber‟e (s.) sorma 

imkânları da vardı. Sahabeye dayandırılan tefsir rivayetlerinin az olması 

söylediklerimizi desteklemektedir. Sonraki dönemlerde tefsir mahiyetindeki 

rivayetlerin göreceli olarak arttığını görebiliyoruz. Bu durum Ku‟ân‟ın tefsirine 

duyulan ihtiyaç ile yakından ilgilidir. Zira Ġslâm‟ın geliĢmesi, farklı kültür ve 

milletler ile tanıĢması ve bunları kendi bünyesinde toplaması, ayetlerin tefsirine 

duyulan ihtiyacı arttırdı. Artık tefsir ilmi metodolojik olarak Ģekillenmeye baĢladı. 

Bu alanda müstakil eserler verildi. Ayetlerin tefsiri için müfessirin bilmesi gereken 

ilimler ve çerçevesi belirlendi. Özellikle nüzûl zamanından uzaklaĢtıkça müfessirin 

bilmesi gereken ilimlerin sayısının da artması dikkat çekicidir. Bunun birden çok 

nedeni sıralanabilir. Ancak burada ifade etmek istediğimiz, zamanın ilerlemesine 

bağlı olarak müfessirin bilmesi gereken ilimlerin sayısının artması, entelektüel 

bikrimin ilerlemesine bağlı olarak yeni ilmî sahaların ihdas edilmesiyle yakından 

ilgili olduğudur.  Ġlmî alanda elde edilen tecrübelerin ayetlerin anlaĢılmasına katkı 

sağladığı geçmiĢten beri kabul edilen bir gerçektir. Özellikle Kur‟ân‟a anlam 

zenginliği katan müteĢabih ayetlerin geniĢ anlam yelpazesi her dönemdeki 

araĢtırmacıları cezbetmiĢtir. 

Modern dönemin ilim dallarından biri olan Sosyoloji genel anlamda toplumu 

inceler. Temel araĢtırma konularından biri de insanlar arasında eĢitsizliğin göstergesi 

olan statüye dayanan “Sosyal TabakalaĢma”dır. Sınıfsal yapı ve buna bağlı olarak 

eĢitsizlik her dönemde temel sosyal problem olarak görünmektedir. Bununla ilgili 

ilim çevreleri pek çok teoriler üretti ve bu çalıĢmalar hala devam etmektedir. 
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Teorisyenlerin mutabık oldukları nokta geçmiĢten beri toplumda sosyal 

tabakalaĢmanın var olduğu gerçeğidir.  

Kur‟ân, Mekke toplumu ile güçlü bağlar kuran bir söylemle nâzil oldu. 

Ayetlerin muhatap toplumla kurduğu bu iliĢki bütün kesimleri ihtiva ediyordu. 

Toplumu ilgilendiren dinî, siyasî, iktisadî, kültürel vs. pek çok konu ayetlere 

yansıyordu. Bu gerçeklerden hareketle tefsir ilmi disiplini çerçevesinde ayetlere 

yansıyan Mekke toplumunun sosyal tabakaları ve davranıĢlarını araĢtırma konusu 

yapmak istiyoruz. Âlimlerimizin bıraktığı ilmî mirastan nasipdar olmak en büyük 

bahtiyar kaynağımız olacaktır. 

AraĢtırmama danıĢman olma lütfünü gösteren, engin hoĢgörü ve 

tecrübelerinden yararlandığım muhterem Prof.Dr. Hâlis Albayrak‟a en derin 

saygılarımı sunarım. Yine aydınlatıcı fikirleri ile bana yol gösteren Prof.Dr. Nahide 

Bozkurt ve Prof.Dr. Ahmed Nedim Serinsu‟ya Ģükranlarımı arz ederim. Ayrıca 

çalıĢmayı okuma zahmetine katlanıp, yapıcı eleĢtiriler ile katkıda bulunan muhterem 

büyüğüm Ahmet Düzce‟ye ve özet metnin çevirisi için nazik yadımlarından dolayı 

Yrd.Doç.Dr. Esra Gözeler‟e teĢekkürü borç bilirim.  

        Hekim TAY 

              Eylül 2013 Ankara 

 



GĠRĠġ 

 

1. AraĢtırmanın Konusu ve Önemi 

 Kur‟ân-ı Kerim‟in indiği Mekke, Kutsal mâbed Kâbe‟nin cazibesi etrafında, 

ekseriyeti KureyĢ Araplarından müteĢekkil, geçimini ticaretten sağlayan, 

kabileciliğin tüm katı hükümleriyle sürdüğü, orta büyüklükte bir Ģehirdi. Burası dinî, 

ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hareketli bir yerdi. Çoğu zaman yabancıların, 

takibe uğrayanların, yeni arayıĢlar içerisinde olanların, tüccarların, en azından yılda 

bir sefer hacıların uğradıkları bir metropoldü. Sayılan bu özellikler Mekke‟nin 

insanlık tarihindeki yeri için çok da dikkate değer, ehemmiyetli bir vaziyet arz 

etmiyordu. Ancak Mekke‟nin Ġslâm ile tanıĢması Ģehrin ve insanlığın tarihinde bir 

dönüm noktası oldu. Ġslâm dini ilahî vahyin ıĢığında, Hz. Peygamber‟in (s.) tebliği 

ile yirmi yılı aĢkın sürede tüm kaideleriyle müteĢekkil oldu. Böylece Mekke‟den 

baĢlayan son ilahî din tüm dünyaya yayıldı. Artık Mekke insanlığı ilgilendiren bir 

yerdi. 

Kur‟ân ile Miladî VII. yüzyılın baĢlarında tanıĢan Mekke toplumu, ilk 

muhatap olması bakımından bu mesajların bir parçası oldu. Kur‟ân‟ı anlamaya matuf 

her çaba nüzûl ortamını, muhataplarını, toplumun yapısını, kültürünü vs. özelliklerini 

dikkate almak zorundadır. Zira Kur‟ân Mekke‟nin diliyle konuĢuyordu. Halis 

Albayrak haklı olarak bu konuda Ģunları kaydetmektedir: “Kur‟ân, tarihin muayyen 

bir döneminde muayyen bir topluma, o toplumun diliyle ve o toplumun bilgi ve 

tecrübe sınırlarını zorlamayan bir üslûpla tarihe çıkmıĢtır. Kur‟ân, o toplumun dinî, 

hukukî, ahlakî vs. problemleriyle doğrudan ilgileniyordu. Mesela inanç konusu ele 

alınırken, dünyanın diğer bölgelerindeki inanç sistemleri üzerinde durmak yerine 
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Kur‟ân, özellikle Mekke ve Medine toplumunun örf ve adetlerinden bahsediyordu. 

Bunun böyle olmasında yadırganacak bir Ģey yoktu. Çünkü Allah öncelikle, Kur‟ân‟ı 

indirdiği toplumu, dinî, ahlakî, siyasî, sosyal vs. açılarından Ģekillendirmek 

istiyordu.”
1
 Kur‟ân ile Mekke toplumu arasında böyle bir bağ vardı. Kur‟ân‟ın 

Mekke toplumuna doğrudan müdahale etmesi, sakinleri ile konuĢması, sorular 

sorması, sorulan sorulara cevap vermesi, meydan okuması, müjdelemesi, tehdit 

etmesi, kınaması, övmesi, yermesi, sevdirmesi, kızdırması gibi olağan insan ve 

toplum iliĢkilerinden müteĢekkil ayetleri aynı zamanda toplumun yapısını ifĢa eden 

kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgiler sistematik olarak analiz edildiğinde 

Mekke toplum yapısını yakından tanıma fırsatı vereceği gibi ayetlerin anlaĢılmasına 

da katkı sağlayacaktır. 

Bu çalıĢmamızda Mekke toplum yapısını ayetler çerçevesinde analiz etmeyi 

hedefliyoruz. Hemen belirtelim ki toplum yapısı siyasî, dinî, ekonomik, kültürel gibi 

pek çok yönü bulunan geniĢ bir alandır. Sınırlı bir çalıĢmada sayılan boyutların 

tamamını kapsayacak analizler yapmak mümkün olmadığı gibi, sağlıklı bilimsel bir 

bütünlük yakalamak da olası değildir. Bu gerçeklerden hareket ederek Mekke toplum 

yapısını, Sosyal Bilimler‟in temel araĢtırma konularından biri olan “Sosyal 

Tabakalar” bağlamında incelemeyi hedefliyoruz. Kur‟ân‟ın Mekkî ayetleri 

çerçevesinde cevabını arayacağımız soru “Mekke toplumunda sosyal tabakalaĢma 

ayetlere nasıl yansımıĢtır?” olacaktır. 

Bizi böyle bir çalıĢmaya sevk eden, Sosyoloji‟nin temel konularından biri 

olan sosyal tabakalaĢma çerçevesinin Kur‟ân‟da, Mekke toplumuna iĢaret eden 

yönlerinin tespit edilmesi ihtiyacıdır. Toplumda cereyan eden olayları doğru bir 

                                                           
1
 Halis Albayrak, Tefsir Usûlü, ġûle Yay., Ġstanbul 2011, s. 128. 
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Ģekilde okuyabilmenin yolu toplumu yakından tanımakla mümkündür. Toplumun 

sosyal dokusunu bilmeden, sosyal iliĢkileri ve bu iliĢkilerin perde arkasını sağlıklı bir 

Ģekilde anlayabilmek mümkün değildir.  

Kur‟ân ayetlerinin büyük bir kısmının Mekke‟de indiği bilinmektedir. 

Özellikle itikat ve ahlak ile ilgili Ġslâm dininin temelleri Mekke döneminde atıldı. 

Nüzûl sürecinden itibaren Kur‟ân Mekke toplumu ile aktif olarak mücadele eder. 

Tarihî veriler ile sabittir ki ayetlerin karĢısında ciddi bir Mekke muhalefeti vardı. 

Çekirdek kadronun yetiĢmesi, Müslümanların en çetin mücadeleleri Mekke 

döneminde oldu. Ġslâm‟ın Hicret‟ten sonraki Medine dönemi neredeyse sonuna kadar 

inkârcı Mekkeliler ile mücadeleyle geçti. Toplu ihtida harekeleri ve Ġslâm‟ın hızlı 

yayılması ancak Mekke‟nin fethiyle gerçekleĢebildi. Bu tür verileri uzatmak 

mümkündür. Bu çalıĢmamızda amaçlarımızdan biri de Mekke‟de Ġslâm‟a yönelen 

Ģiddetli muhalefetin sosyal tabakalar ile olan iliĢkisini tespit etmek olacaktır. Yani 

Kur‟ân‟ın eĢitlik söylemi muhalefetin oluĢmasında ne kadar etkili olduğunu 

çalıĢmamız boyunca göz önünde bulunduracağız. 

Kur‟ân ayetlerinin modern bilimler çerçevesinde, tarihî bağlamından 

kopartılmadan yeniden analiz edilmesi, anlaĢılmasını kolaylaĢtıracağı gibi, toplumun 

ihtiyaçlarına cevap vermesi ve beklenen faydanın sağlanması için gereklidir. Bu, 

aynı zamanda Kur‟ân‟ın her dönemde topluma rehber olabilme niteliğinin gereğidir. 

Bu çalıĢmada ayetlerde geçen toplumsal kurallarının tespit edilmesi hedeflenen 

amaçlardan biri olacaktır. 

Kur‟ân‟da sosyal tabakalara iĢaret eden ayetleri, muhatap toplum ile 

bağlantısıyla birlikte inceleme konusu yapan herhangi bir çalıĢmaya ulaĢamadık. 

Böyle bir çalıĢmaya yer verilmemiĢ olması bizi bu konuda çalıĢmaya sevk etti. 
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Üzerinde çalıĢacağımız konu ile ilgili yapılan araĢtırmalara gelince, doğrudan 

bu konuyu içine alabilecek akademik çalıĢmalara ulaĢamadığımızı ifade ettik. Ancak 

muhteva olarak benzer konularda özellikle kavram bazında bazı çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Ġbrahim Çelik, “Kur‟ân‟da Mele‟ Kavramı” baĢlıklı doktora tezinde
2
 

Mekke toplumunda Ġslâm karĢıtı inkârcı liderlerin oluĢturduğu muhalefeti 

incelemiĢtir. Emrullah AvĢin Ulus, “Kur‟ân‟da Mele‟ ve Mütref Kavramları”
3
 

baĢlığıyla yaptığı tezde daha çok kavram tahlili üzerinde durmuĢtur. Tarih boyunca 

ileri gelenlerin peygamberler ile olan mücadelelerine kısaca değinilmiĢtir. Ancak 

kavramların Mekke toplumu ile olan bağlantısı ihmal edilmiĢtir. Halefullah‟ın Kahire 

Üniversitesi‟nde yaptığı “Cedelu‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm” adlı çalıĢması ve “Hz. 

Muhammed ve KarĢıt Güçler” olarak Türkçeye tercüme edilen eseri de hatırlamamız 

gerekiyor.
4
 Özellikle Mekke‟de Ġslâm muhalefetinin oluĢmasının arka planını baĢarılı 

analizlerle konu edinmiĢtir. 

ÇalıĢmamız ile yakın bağlantılı olan “kölelik” konusu modern dönemde 

üzerinde en fazla mesai harcanan konulardan birisidir. Bununla ilgili olarak 

ülkemizde yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Nermin 

Akça “Vahy Geleneğinde A-B-D kökünün Semantik Ġncelenmesi”
5
 adlı çalıĢmasıyla 

                                                           
2
Bu tez Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde 1983 yılında tamamlandı. Kur‟ân‟da 

Peygamberlere KarĢıt Güçler adıyla 2001 yılında Bursa‟da yayınlandı. 

3
 Emrullah AvĢin Ulus, Kur‟ân‟da Mele‟ ve Mütref Kavramları, basılmamıĢ yüksek lisans tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007. 

4
 Muhammed Ahmed Halefullah, Hz. Muhammed ve KarĢıt Güçler, Çev., Ġbrahim Aydın, BirleĢik 

Yay., Ġstanbul 1992. 

5
 Nermin Akça, Vahy Geleneğinde A-B-D kökünün Semantik Ġncelenmesi, basılmamıĢ doktora tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004. 
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abd kelimesinin semantik tahlilini yaparak, vahy geleneğinde anlam serüvenini 

ortaya çıkarmıĢtır. Bu çalıĢma daha çok filolojik tespitlerden ibarettir. Rüveyda 

Sağlam Ġnce‟nin “Kur‟ân‟-ı Kerim‟de Kölelik Konusu”
6
 baĢlıklı çalıĢmasında köle 

kavramını klasik ve modern eserlerde karĢılaĢtırmalı olarak vermiĢtir. Cahit Güngör, 

“ÇağdaĢ Tefsirde „kölelik‟ Yorumu”
7

 baĢlıklı çalıĢmasında modern dönem 

tefsirlerinde kavramın tahliline odaklanmıĢtır. AraĢtırmamızda Mekke‟de alt tabaka 

olarak üzerinde durduğumuz “yetim” kavramı ile ilgili olarak da çeĢitli çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. 
8
 Bu çalıĢmalarda daha çok Kur‟ân‟ın yetimlere bakıĢı analiz edilmiĢtir. 

Biz bu çalıĢmada alt ve üst tabakaya iĢaret eden kavramları, Mekke toplumu ile olan 

bağlantısını da dikkate alarak araĢtırmak istiyoruz. Böylece Mekke toplumunda alt ve 

üst tabakaya iĢaret eden ayetleri bir bütün olarak inceleyip nüzûl sürecinde Mekke‟de 

var olan sosyal dokuyu gözler önüne serebilmeyi hedefliyoruz. 

 

2. AraĢtırmanın Metodu 

AraĢtırmamız kaynak taramasına dayanmaktadır. AraĢtırmanın konusu 

Kur‟ân ayetlerinin tahlili olduğu için ilk kaynağımız Kur‟ân olacaktır. Ayetlerin 

çalıĢma konusunu ilgilendiren yönleri bir bütün olarak ele alınarak, aralarında anlam 

birliği sağlanmaya çalıĢılacaktır. Bu alanda önemli çalıĢmalarıyla bilinen Halis 

                                                           
6
 Rüveyda Sağlam Ġnce, Kur‟ân‟-ı Kerim‟de Kölelik Konusu, basılmamıĢ yüksek lisans tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010. 

7
 Cahit Güngör, ÇağdaĢ Tefsirde ‟kölelik‟ Yorumu, basılmamıĢ yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005. 

8
 NeĢet UluĢal, Kur‟ân‟da Yetimler, basılamamıĢ yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 2006; Mehmet ġirin Ayral Kur‟ân‟da Yetimlere BakıĢ, basılmamıĢ yüksek 

lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007. 
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Albayrak‟ın Kur‟ân‟ın Bütünlüğü Üzerine araĢtırması bizim için yol gösterici 

olacaktır. O, söz konusu eserinde Ģunları kaydetmektedir: “Gerek kelimelerin, çeĢitli 

cümleler ve mana çerçeveleri içindeki lügavî anlamların tespiti, gerekse Kur‟ânî 

sistem içerisinde yeni manaların kavranması, hep Kur‟ân‟ın bütünlüğü içerisinde 

mümkün olmaktadır.”
9

 Kur‟ân‟ı kendi anlam bütünlüğü çerçevesinde anlamaya 

çalıĢmak ilk hedefimiz olacaktır 

BaĢta rivayet ağırlıklı tefsirler olmak üzere, dirayet tefsirleri, Ulûmu‟l-

Kur‟ân, Tefsir Usûlü, hadis kaynakları ve son dönem tefsir eserleri incelenecektir. 

Bunların yanı sıra tabakalaĢma kavramlarının tespitinde Sosyoloji ilmini konu alan 

eserler, tanımsal alt yapının oluĢturulması bağlamında baĢvuru kaynağımız olacaktır. 

Ayrıca Mekke toplumu hakkında kıymetli rivayetler ihtiva eden klasik Ġslâm Tarihi 

eserleri gözden geçirilecektir. 

ÇalıĢmamızı “konulu tefsir” yöntemine göre hazırladık. Günümüz tefsir 

araĢtırmalarında yaygın bir Ģekilde baĢvurulan bu araĢtırma yöntemi Müslim‟in 

aktarımı ile “Anlam ya da amaç olarak bir bütün olan Kur‟ânî konuları, değiĢik 

ayetleri toplayarak ve o ayetlere, anlamlarını açıklamak, öğelerini ortaya çıkarmak ve 

hepsini bir eksende toplamak gibi Ģartlarla bir özel bütün olarak bakmak yoluyla 

araĢtırma”yı
10

 hedef edindik.  

Fransız Ġhtilali ile birlikte baĢlayan eĢitlik söylemleri, sanayi sonrası toplum 

yapısında meydana gelen hızlı değiĢmeler, modern dönemde gelir dağılımı ve 

toplumlarda sosyal hareketliliğin hızlanmasına paralel olarak Sosyoloji ilmi büyük 

ilerlemeler kaydetti. Sosyoloji‟nin temel araĢtırma konularından biri de sınıf yapısı 

                                                           
9
 Halis Albayrak, Kur‟ân‟ın Bütünlüğü Üzerine, ġûle Yay., Ġstanbul 2011, s. 48. 

10
 Mustafa Müslim, Kur‟ân ÇalıĢmalarında Yöntem, Çev., Salih Özer, Fecr Yay., Ankara 1998, s. 24. 
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ve sosyal tabakalardır. Ġslâmî ilimler literatüründe sınıf yapısı, tabakalaĢma, eĢitlik 

konularında toplumu ifade edebilecek kavramları sistematik bir Ģekilde ortaya koyan 

ilmi bir disipline ulaĢamadık. Bu noktada tezin ana konusu olan sosyal tabakalaĢma 

kavramını zorunlu olarak Sosyoloji‟den ödünç alacağız. Böyle bir tercihte 

bulunmamızın nedeni kavram alt yapısını ilmî disiplin çerçevesinde sağlam bir 

zemine oturtmaktır. Toplumda eĢitsizliğe dayanan tabakalaĢmanın var olup 

olmadığının cevabını Sosyoloji‟den öğrenmeye çalıĢacağız. 

Buradan peĢin olarak ifade edelim ki, insanın yerleĢik hayata geçmesinden 

itibaren asgari alt ve üst olmak üzere, birinin diğerine üstün tutulduğu 

tabakalaĢmanın ortaya çıkmaya baĢladığı kabul edilmektedir. Sosyoloji ilminin bu 

tespitinden yola çıkarak Ġslâm‟ın temel kaynağı Kur‟ân‟da Mekke toplumunun alt ve 

üst tabakalarına iĢaret eden ayetleri araĢtırma konusu yapacağız. Bu araĢtırma ile 

ayetlerin Mekke toplumuna iĢaret eden yönlerini inceleme konusu yaparak, teorik 

bilgilerden ziyade pratik hayatta topluma yansımalarını tespit etmeyi hedefliyoruz.  

Özellikle alt tabaka ve üst tabaka kavramlarını ilmi disiplin çerçevesinde 

kullandığımızı belirtmek isteriz. Sosyoloji ilminden istifademiz sadece çalıĢmanın 

kavramsal çerçevesini temellendirmeden ibaret olacaktır. ÇalıĢmanın ana konusu 

incelenirken ayetler çerçevesi dıĢına çıkmamaya özen göstereceğiz. Söz gelimi 

ayetlerden yola çıkarak herhangi bir sosyolojik sınıfsal teoriyi inceleme konusu 

yapmayı hedeflemiyoruz. 

ÇalıĢmamızın konusu miladî VII. yüzyıl baĢlarında Mekke toplumu olduğu 

için Ġslâm Tarihi kaynaklarından yararlanma zorunluluğu ortaya çıktı. Kur‟ân‟ın 

indiği dönemi bilmek, dönemin hadiselerini ve sosyo-kültürel durumunu yansıtan 
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ayetlerin anlaĢılmasında baĢvurulacak yardımcı yöntemlerdendir.
11

 Kur‟ân‟ın tarih 

verileri ile olan bağlantısını görebilmek için Ġslâm Tarihi kaynaklarına bakmak 

yeterlidir. Burada ayetlerin tarihi bilgiler ile olan bağlantısını açık bir Ģekilde ifade 

eden pek çok rivayet bulabilmek mümkündür.
12

 AĢağıda kaydını çıkarttığımız 

ayetlere bakılırsa Ġslâm Tarihi ile Kur‟ân arasında ciddi bir bağ olduğu görülecektir. 

Mekke toplumunu araĢtırma konusu yaptığımız bu çalıĢmada söz konusu bağlantıdan 

müstağni kalmak mümkün görünmemektedir. 

Kur‟ân‟ın hitap ettiği toplum yapısını tasavvur edebilmek için Mekke 

toplumunun siyasî, dinî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını tespit edilmesi 

                                                           
11

 Albayrak, Kur‟ân‟ın Bütünlüğü Üzerine, s. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12
 Örneğin elimizdeki nüshaya göre, Ġbn HiĢâm‟ın es-Sîret‟inin sadece birinci cildinde -Mekke 

döneminin ortalarına kadar- tarihi bağlamı çerçevesinde yer verdiği ayetler Ģunlardır (Parantez 

içerisinde verilen rakam ciltte geçen paragraf numarasıdır.):  Bakara, 2/185 (234); Nisâ 4/3 (239); 

Mâide, 5/52-54 (379), 82-83 (378), 103 (89), 136 (72), 139 (89),  143-144 (89); A‟râf, 7/31-32 (199), 

89 (208); Enfâl, 8/41 (234), 37 (34); Yûnus, 10/59 (89), 78-80 (353) 82 (300),  106 (69); Ra‟d, 13/30 

(299), 31 (298); Ġbrahim, 14 /1-9 (344); Hicr, 15/92-94 (261, 269); Nahl, 16/103 (380); Ġsrâ, 17/22 

(292), 41-51(305), 55 (298),  60 (357),  83-85 (293), 89 (85),  90-94 (298), 110 (302); Kehf, 18/1-26 

(247, 287-292, 296), 80 (201); Meryem, 19/1 (325), 64 (287), 73 (201,300); Enbiyâ, 21/26-29 (350), 

98-100 (348), 101-102 (349); Furkân, 25/5-6 (347), 7-10 (298), 20 (298), 27-29 (352); ġu‟arâ, 26/214-

216 (261); Kasas, 28/12 (158), 52-55 (377); Ankebût, 29/29 (300); Lokmân, 31/28 (297); Sebe‟, 34/47 

(301); Sâd, 38/5 (78); Fussilet, 41/1-5 (283), 26 (301); Zuhruf, 43/31-32, 57, 61 (351), 59-61 (287); 

Duhân, 44/43-46 (355); Câsiye, 45 /7-8 (347); Ahkâf, 46/30 (201); Rahmân, 55/1-2 (303); Kalem, 68/ 

10-13 (351); Nûh, 71/23-24 (69); Müddessir, 74/1-2 (281, 347-386), 11-16, 21-23, (268), 31 (301); 

Abese, 80/1-14 (259); Leyl, 92/5-6 (310), 19-21 (310); Duhâ, 93/1-3 (239), 5 (231, 239), 6-8 (239),  

9-19(300), 9-11 (239); ĠnĢirâh, 94/1-5 (234); Fîl, 105/1-5 (42); KureyĢ, 106/1-4 (42); Kevser, 108/1-3 

(381); Kâfirûn, 109/1-6 (354); Tebbet, 111/1-5 (340, 341). Bkz: Ebû Muhammed Abdülmelik b. 

HiĢâm, es-Sîret, Dâru‟s-Sahâbe, Kahire 1995. 
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gerekir. Ayetlerin tahliline geçmeden önce Ġslâm Tarihi kaynaklarını kullanarak 

ulaĢabildiğimiz bilgiler doğrultusunda Kur‟ân‟ın nâzil olduğu Mekke toplumunu 

tanımaya çalıĢacağız. Bunun için Ġslâm Tarihi kaynakları verileri çerçevesinde 

Mekke toplumunun siyasî, dinî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını genel 

hatlarıyla araĢtırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda Kur‟ân‟ın indiği ortamı analiz 

edebilmek için Ġslâm Tarihi kaynaklarından geniĢ ölçüde istifade edeceğimizi 

belirtmek isteriz. 

Bu araĢtırmada temel dayanak noktamızı oluĢturan bilgilerin önemli bir kısmı 

ayetlerin nüzûl sebeplerini bildiren rivayetlerden oluĢmaktadır. Kur‟ân ilimleri 

içerisinde nüzûl sebeplerinin ayetlerin anlaĢılmasında ehemmiyeti konusunda tefsir 

usulcüleri ittifak etmiĢlerdir.
13

 Bu alanda yaptığı kapsamlı çalıĢmalarıyla tanınan 

Ahmed Nedim Serinsu nüzûl sebeplerini “Nüzûl ortamında meydana gelen bir hadise 

veya Hz. Peygamber‟e yöneltilmiĢ bir soruya, vuku bulduğu günlerde, bir veya daha 

fazla ayetin, tazammun etmek (hadiseyi-soruyu kapsayan nitelik ve özellikleri içer-

mek), cevap vermek veya hükmünü açıklamak üzere inmesine vesile teĢkil eden ve 

vahyin nâzil olduğu ortamı, resmeden hadise”
14

 Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu tanımdan 

                                                           
13

 Ebu‟l-Hasen Alî b. Ahmed el-Vâhidî, Esbâbu‟n-Nüzûl, Tah. Usâm b. Abdu‟l-Muhsîn, Dâru‟l-Ġslâh, 

Dammam 1992, s. 8; Bedreddin Muhammed b. Abdillah ez-ZerkeĢî, el-Burhân fî Ulûmi‟l-Kur‟ân, 

Tah. Muhammed Ebu‟l-Fadl Ġbrahim, Dâru‟t-Turâs, Kahire trz., I. 22; es-Suyûtî, el-Ġtkân fî Ulumi‟l-

Kur‟ân, Dâru‟l-Kitâbu‟l-Arabi, Beyrut 2007, s. 84; Lübâbu‟n-Nukûl fî Esbâbi‟n-Nüzûl, s. 7; Ġsmail 

Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1971, s. 112; Albayrak, Tefsir Usûlü, 

s. 136-138; Muhammed Abdülazim ez-Zerkânî, Menâhilu‟l-Ġrfân, Dâru‟l-Marife, Beyrut 2005, s. 101-

103. 

14
 Ahmed Nedim Serinsu, Kur‟ân‟ın AnlaĢılmasında Esbâb-ı Nüzûl‟ün Rolü, ġule Yay., Ġstanbul 

1994, s. 68. 
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açıkça anlaĢıldığı gibi ayetin perde arkasını, indiği ortamın bilgisini, muhatabın 

kimliğini nüzûl sebepleri rivayetlerinden öğrenebiliyoruz. Bu ifadeler aynı zamanda 

nüzûl sebeplerinin bilinmesi gereken zorunlu ilimlerden sayılma gerekçesini de 

bildirmektedir. Nüzûl sebeplerinin yaĢamıĢ kiĢilerden ve bunların eylemleri sonucu 

meydana gelen olaylardan müteĢekkil olması bakımından, yer ve zaman içinde 

meydana gelen tarihî gerçeklik olarak karĢımıza çıkmaktadır.
15

 Bu bakımdan vahiy 

ile muhatap iliĢkisini bildiren en önemli bilgi kaynağı nüzûl sebebini bildiren 

rivayetlerdir.  

Hatırlatmak istediğimiz diğer bir husus ayetlerin Mekkî ve Medenî bilgisinin 

hükmün anlaĢılması ve muhatabın tespit edilmesinde kıymetli bilgiler ihtiva ettiğidir. 

AraĢtırmamız Mekke toplumu ile yakından ilgili olduğu için Mekkî ayetler 

çerçevesinde yapılacaktır. ÇeĢitli tasnifler içerisinde yaygın olarak kabul gören 

Medine‟ye hicretten önce nâzil olan ayetleri Mekkî, hicret sonrasında nâzil olan 

ayetleri de Medenî
16

 kabul eden görüĢten hareketle araĢtırma konusu olan ayetleri 

tespit etmeye çalıĢacağız. 

AraĢtırmamız üç ana bölümden oluĢacaktır. Birinci bölümde Mekke‟nin fiziki 

yapısı, KureyĢ kabilesi, dinî inançlar, siyasi otorite, iktisadî faaliyetler ve sosyal 

yapıyı tarihî bilgiler çerçevesinde incelemeye çalıĢacağız. Böylece ayetlerin indiği 

Mekke toplumunu yakından tanımayı hedefliyoruz. 

                                                           
15

 Nüzûl sebepleri “tarihîlik” kavramı hakkında geniĢ bilgi için bkz: Serinsu, Kur‟ân‟ın 

AnlaĢılmasında Esbâb-ı Nüzûl‟ün Rolü, s. 315-330. 

16
 ez-ZerkeĢî, el-Burhân fî Ulûmi‟l-Kur‟ân, I. 187; es-Suyûtî, el-Ġtkân, s. 35; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 

s. 56; Albayrak, Tefsir Usûlü, s. 38; ez-Zerkânî, Menâhilu‟l-Ġrfân, I. 176-177. Daha fazla geniĢ bilgi 

için bkz: Mustafa Ünver, Tefsir Usûlünde Mekkî-Medenî Ġlmi, basılmamıĢ doktora tezi,  

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1998, s.76-108. 
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Ġkinci bölümü iki ana baĢlık halinde, ağırlıklı olarak kavramların semantik 

incelemesi Ģeklinde yapmayı hedefliyoruz. Birinci kısımda üst tabakaya iĢaret eden 

kavramlar, ikinci kısımda ise alt tabakaya iĢaret eden kavramların tahliline yer 

vereceğiz. Bu bölümde kavramlar çerçevesinde Mekke‟de alt ve üst tabakanın 

mevcudiyetini ayetlere yansıyan yönleriyle ortaya koymaya çalıĢacağız. ÇalıĢmanın 

ana konusu olan Mekke‟de sosyal tabakaları ayetler çerçevesinde tespitini bu 

bölümde araĢtıracağız. 

Üçüncü bölümünde ise önceki bölümde belirlediğimiz kavramların iĢaret 

ettiği üst tabakanın ayetlere yansıyan davranıĢlarını tespit etmeyi planlıyoruz. 

DavranıĢları dinî, sosyal ve iktisadî olmak üzere üç ana baĢlık çerçevesinde 

sistematik bir incelemeye tabi tutarak, alt ve üst tabakanın karĢılıklı iliĢkilerinin 

ayetlere yansıyan yönlerini tartıĢma konusu yapıp, sosyal tabakaların Mekke 

toplumunda boyutlarını tahmin etmek istiyoruz. Ayrıca alt ve üst tabakanın ayetlere 

yansıyan iliĢkileri çerçevesinde, Mekke inkârcılarının Müslümanlara karĢı 

sergiledikleri davranıĢları tespit etmeyi hedefliyoruz. Bu araĢtırma sonucunda Mekke 

toplumunda alt ve üst tabakaya iĢaret eden ayetlerin, Ġslâm‟a karĢı sergilenen Ģiddetli 

muhalefetin teĢekkülünde sosyal tabakaların etkisini gözler önüne serecek önemli 

tespitler sunacağı kanaatindeyiz. 

 

3. Sosyal TabakalaĢma 

Toplum bilimi anlamında sosyoloji ilminin ilk kurucusu, miladi XIV. 

yüzyılın sonlarında telif ettiği eserinde  “Ġlmu‟l-Ġmrân”
17

 tabirini kullanan, Ġbn 

                                                           
17

 Abdurrahman b. Haldûn, Mukaddime, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 2001, s. 46. 
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Haldûn (808/1406) olmasına rağmen,
18

 modern sosyolojinin kurucusu Fransız 

Filozof Auguste Comte (1273/1857) kabul edilir.
19

 Bu tarihten sonra sosyoloji, XIX. 

yüzyılda toplum yapısında meydana gelen değiĢmelere paralel olarak büyük 

ilerlemeler kaydetti.  

Toplumların yapılarında meydana gelen olaylar ve değiĢmeleri, insan 

iliĢkilerini de kapsamına alacak Ģekilde inceleyen sosyoloji, yönetim Ģekli, iktisadî 

faaliyetler, nüfus hareketleri, eğitim, hukuk, adalet, din, suçlar, eğlence Ģekilleri gibi 

insanlar arasında geçen olayların analizini yapar.
20

 Buna göre sosyolojinin tanımı 

Taplamacıoğlu‟nun aktarımıyla G. Simmel tarafından Ģöyle yapılmıĢtır: “Grup 

münasebetlerini, toplumsal ayrımlaĢma (diffrenciation), tabakalaĢmayı 

(stratification) ve toplumların Ģekil kanunlarını, muhtevalarına dokunmaksızın 

inceleyen bilim dalıdır.”
21

 Sosyoloji ilmi hakkındaki bu kısa tanımlamadan sonra 

araĢtırma konumuzu ilgilendiren sosyal tabakalar hakkında genel bilgilendirmeye 

geçebiliriz. 

Tarih boyunca insan sosyal bir varlık olarak hayatına devam edebilmiĢtir. 

Ġnsanın sosyal yaĢam alanını meydana getiren toplumun kendisidir. Toplum dıĢında 

yaĢayan bir insan yoktur. Ne kadar geriye doğru gidilirse gidilsin insanların sürekli 

birlikte yaĢadıkları görülecektir. Bu birlikte yaĢam, toplumun diğer üyeleri ile 

                                                           
18

 Ġbn Haldûn yeni bir bilim dalı kurduğundan haberdardır ve eserinde bunu ifade etmiĢtir. GeniĢ bilgi 

için bkz: Sezgin Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri, Emre Yay., Konya 1994, s. 39-89. 

19
 Ġlyas Bâ-Yunus, Niçin Ġslam Sosyolojisi, Çev. Ilım Güner, Akabe Yay., Ġstanbul 1988, s. 20. 

20
 Bâ-Yunus, Niçin Ġslam Sosyolojisi, s. 17. 

21
 Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, AÜĠF Yay., 1963, s. 9. 
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sistematik bir nizam dâhilinde cereyan eder. Bu birlikteliğin neticesinde sosyal 

yapılar meydana gelir.
22

 

Ġnsan gruplarından meydana gelen bu sosyal yapılar aynı zamanda ferdin 

toplum içerisindeki konumunu belirler. Sosyoloji ilminin temel konularından biri 

toplumsal tabakalaĢmadır. Ekonomik ve siyasî geliĢmiĢliklerden bağımsız olarak tüm 

toplumlarda tabakalaĢmaların var olduğu kabul edilir.
23

 Sosyal tabakalaĢma 

“muayyen bir insan grubunun hiyerarĢik olarak üst üste gelen sınıflar halinde 

farklılaĢması” olarak tanımlanmıĢtır.
24

 Aynı Ģekilde Freyer, Warner‟ın sosyal 

tabakayı Ģöyle tanımladığını aktarmaktadır: “Bir cemiyet mensuplarının tamamının 

herhangi bir kıstasa göre aralarında dağıldığı, birbirine nazaran üstte veya altta olmak 

üzere sıralanmıĢ sosyal kesitlerdir.”
25

 Bu tanımlara göre tabakalaĢmada en önemli 

nokta “alt-üst” olarak ifade edilen sosyal konumdur. Sosyal bakımdan aynı seviyede 

olan grupların aynı tabakaya mensup oldukları kabul edilmiĢtir. Sosyologlar toplum 

yapılarını çeĢitli yönlerden inceleyerek, sosyal tabakaları saptamaya çalıĢmıĢlardır. O 

halde sosyal tabaka ile kast edilenin ne olduğunu belirlememiz gerekir. 

Toplumdaki değer yargılarının “iyi-kötü”, “alt-üst” gibi normlarla 

değerlendirilmeye tabi tutulmasından itibaren toplumsal tabakalaĢma ferdin hayatına 

girerek onu etkilemeye baĢlar. TabakalaĢma ve eĢitsizliğin tarih boyunca bütün 

                                                           
22

 Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz, AÜĠF Yay., Ankara 1964, s. 5-6. 

23
 Sibel Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, Sezal, Ġhsan, Sosyolojiye GiriĢ, Martı Yay., Ankara 

2003, s. 245. 

24
 Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Ġstanbul Üniversitesi Yay., Ġstanbul 1976, s. 149. 

25
 Freyer, Din Sosyolojisi, s. 19. 



14 
 

toplumlarda görülmesinin ve bu toplumlarda yaĢayan insanların hayatlarına tesir 

etmesinin nedeni budur.
26

 

Sosyal tabakalaĢmanın baĢlangıç noktası, tarımsal üretimin geliĢmesi 

neticesinde zenginleĢmenin artmaya baĢlamasına dayanmaktadır. Tarım 

toplumlarındaki tabakalaĢma piramidi andıran bir Ģekil ile en dipte çok kiĢinin 

bulunması ve giderek azalan bir eğilim göstermesine karĢılık, modern dönemde 

tabakalaĢma daha karmaĢık bir yapı arz etmektedir.
27

 

Toplumsal tabakalaĢmanın sosyal bir olgu olarak farkına varılıp sistemli bir 

araĢtırma konusu olarak ortaya çıkıĢ noktası olarak Fransız Devrimi alınabilir. Bu 

dönem, Avrupa‟nın sosyal ve kültürel hayatında ciddi değiĢmelerin baĢlangıcını 

oluĢturur. Bu bağlamda, toplumsal tabakalaĢmanın araĢtırmalara konu olabilecek 

Ģekilde ön plana çıkması “toplumsal eĢitsizlik” kavramı ile yakından ilgilidir.
28

 

Sosyal tabakalaĢma, araĢtırmacıların üzerinde düĢündükleri ve tasnifler 

yapmaya çalıĢtıkları bir alandır. Toplumların neredeyse hepsinde “servet”, “statü” ve 

“güç” gibi üstünlükler aynı özellikleri göstermeleri bakımından eĢit dağıtılmıĢtır. 

Sosyal tabakalar incelenmeye çalıĢılırken çeĢitli model tanımlamaları yapılmıĢtır. 

“basamaklar”, “piramitler”, “yukarı”-“aĢağı” sınıflar, sınıfları oluĢturan fertlerin 

                                                           
26

 Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 246. 

27
 Anthony Giddens, Sosyoloji, Çev. Cemal Güzel, Kırmızı Yay., Ġstanbul 2008, s. 340. 

28
 Metin Özuğurlu, “Toplumsal EĢitsizlikler: Kuramsal Kapsam ve Metodolojik YaklaĢımlar”, 

Toplumsal TabakalaĢma ve EĢitsizlik, Anadolu Üniversitesi Yay., EskiĢehir 2011, s. 4-5; Kalaycıoğlu, 

“Toplumsal TabakalaĢma”, s. 245. 
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diğerlerine “aĢağıdan yukarıya” (özenti Ģeklinde) veya “yukarıdan aĢağıya” 

(küçümsemeyle) bakmaları Ģeklinde model çalıĢmaları yapılmıĢtır.
29

 

Bütün toplumlarda “alt” ve “üst” olmak üzere asgari iki sosyal tabakanın var 

olduğu kabul edilmiĢtir. Alt sınıf, toplumun ana kesiminin dıĢında kalan bir grubu 

düĢündürmektedir. Charles Murray alt sınıfı refah yardımlarına bağımlı, W.J. 

Wilson, kendi geçimini temin edecek güvenli bir gelire sahip olmayan gruplar olarak 

tanımlamıĢlardır.
30

 Murray dıĢlanmanın kaynağını bu sınıfın sergilediği tavır ve 

davranıĢlarına bağlarken, Wilson bu grubu avantajsız konuma sokan yapısal 

eĢitsizliklere bağlar.
31

 

Üst sınıf, aristokrasinin eĢ değeri “soylulardan ve büyük toprak sahiplerinden 

oluĢan tabaka” olarak tanımlanmıĢtır.
32

 Üst sınıf, Karl Marx‟ın (1300/1883) 

burjuvazi veya kapitalist sınıfına eĢdeğer olarak görülmüĢtür. Buna göre, mülk sahibi 

olan, sömürü araçlarını ellerinde bulunduran üst sınıftır. Oransal olarak nüfusun en 

küçük dilimine denk gelir (en iyi ihtimal ile nüfusun %1‟i).
33

 

Freyer, tarih boyunca toplumsal tabakalaĢmaları zümre, kast, sınıf, modern 

sanayi toplumu tabakalaĢma yapısı olmak üzere dört ayrı kategoride ele almıĢtır.
34

 

                                                           
29

 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul 2000, 

s. 57. 

30
 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yay., 

Ankara 1999, s. 44. 

31
 Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 44. 

32
 Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 779. 

33
 Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 779. 

34
 Freyer, Din Sosyolojisi, s. 21. Buna benzer sosyal tabakalaĢma grupları için bkz: Kalaycıoğlu, 

“Toplumsal TabakalaĢma”, s. 247. 
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Zümre: Her tabaka için ayrı sosyal hakların olduğu, modern dönemde 

bildiğimiz anlamda herkes için aynı hukuk değil, her sosyal tabaka için ayrı bir 

hukukun olduğu sistemdir. Eski, Orta ve Yeni Çağda Avrupa baĢta olmak üzere pek 

çok toplumda bu tür yapılaĢmaya rastlıyoruz.
35

 

Bu tabakalaĢmada en göze çarpan kesim kölelerdir. Eski çağlardan beri 

kölelik bir çalıĢma ve çalıĢtırma sistemi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Köle sınıfı, 

insanların yerleĢik hayata geçip tarım ile uğraĢması ile ortaya çıkmıĢtır. Bu sınıf tüm 

dünyada benzer ortak özellikler gösterir. Köleler daha çok ekonomik amaçlar için 

kullanılmıĢtır.
36

 EĢitsizliğin en uç noktasını, bir takım insanların diğerini 

sahiplendiği, neredeyse bütün insani haklardan mahrum köleler oluĢturmaktadır.
37

 

Toplumlarda köleler “alt” olarak görülen tarım iĢlerinde kullanıldıkları gibi, asiller 

ve köle sahipleri ise toplumu yönetme ve kültürel faaliyetleri üzerine alanlar olarak 

“üst” görevleri yerine getiren kiĢilerdir.
38

 

Tarih boyunca inĢa edilmiĢ medeniyetlere bakıldığında üst tabakanın 

yaĢamasını kölelerin/iĢçilerin emeği üzerinde sürdüğü görülmektedir.  Üst sınıfların 

kültürü, kölelerin mal ve hizmet üretimi sayesinde meydana gelebilmekteydi. Hâkim 

zümreden birisinin çalıĢması düĢünülemezdi. ÇalıĢması aĢağılık bir uğraĢ ve boĢa 

                                                           
35

 Freyer, Din Sosyolojisi, s.21. GeniĢ bilgi için bkz: Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 24-27. 

36
 Max Weber, ġehir ve Modern Kentin OluĢumu, Çev. Musa Ceylan, BakıĢ Yay., Ġstanbul 2000, s. 

256; Corci Zeydân, Târîhu‟t-Temeddüni‟l-Ġslâm, Kahire 1922, IV, 26. 

37
 Giddens, Sosyoloji, s. 341. 

38
 Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 247. 
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geçirilmiĢ bir zaman demekti. Köleler çalıĢmanın bütün yükünü taĢımalarına rağmen 

siyasî ve sosyal bütün haklarda mahrumdular.
39

 

Diğer taraftan, Avrupa‟da feodalite zamanında görülmeye baĢlanan bu 

sistemde toplumlar farklı gruplara ayrılmıĢtır. Üç temel statü vardır: En üst tabaka 

krallık ve asiller olmak üzere, krallığa bağlı mülk sahipleri, Derebeyleridir. Ġkinci 

tabaka, din adamlarının oluĢturduğu, ellerinde toprak bulundurabilen ve kendisine 

has iĢleyiĢi olan gruptur. Ancak dinî otorite ile krallık arasında ciddi birlikteliklerin 

var olduğu görülmektedir. Üçüncü tabaka ise, bunların dıĢında kalan ve toprak 

sahipleri için hizmet etmek zorunda olan serflerin oluĢturduğu gruptur.
40

 

Kast: Kast, sınıflar arasında geçiĢlerin olmadığı, sosyal tabakaların 

birbirilerine tamamen kapalı olduğu sistemdir. Milattan önce bin yılbaĢlarında 

Hindistan‟da görülen bu sistem, Hinduizm‟in etkisiyle binlerce yıl varlığını devam 

ettirebilmiĢtir.
41

 Kast, ferdin sahip olduğu toplumsal konumunun, doğuĢtan itibaren 

belirlendiği ve yaĢam boyunca değiĢmediği toplumsal tabakalardır. Bir kastın 

içerisinde doğan kiĢi ömrü boyunca o kastta kalır.
42

  

Kast sistemi modern zamanlardan önce dünyanın pek çok yerinde 

bulunurdu.
43

 Günümüzde kast sistemi Hindistan‟da belirgin bir biçimde devam 

etmektedir. Hala Hindistan‟ın geleneksel bölgelerinde yüksek kasta mensup kiĢiler 

                                                           
39

 M. Rami Ayas, Kur‟ân‟ı-Kerim‟de ÇalıĢma Kavramı, basılmamıĢ doçentlik tezi, AÜSBE, Ankara 

1979, s. 22-23. 

40
 Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 248. 

41
 Freyer, Din Sosyolojisi, s. 24. 

42
 Giddens, Sosyoloji, s. 341. 

43
 Giddens, Sosyoloji, s. 342. 
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ile fiziksel temas etmemeye dikkat edilir. Bir dokunuĢta bile ciddi temizlenme 

ritüelleri yapılmaktadır.
44

 

Sosyal Sınıflar: Fransız Ġhtilâli ve 19. yüzyılda halk hareketlerinin “Hürriyet 

ve EĢitlik” sloganıyla zümreye dayalı sosyal yapıya baĢ kaldırıĢıyla ortaya çıkmıĢtır. 

Sınıflarda hakların eĢitliği esasına dayanır. Sınıfları belirleyen unsur ekonomik 

durumdur.
45

 

Zümre tabakalaĢmalarında kendisine özgü kapalı ahlak anlayıĢı, yaĢayıĢ tarzı 

ve dünya görüĢüne karĢılık, sınıflar, en azından Ģeklen, hukuk eĢitliği ilkesine 

dayanır. Zümre yapılanmasında hukuk ayrılığı söz konusu iken, sınıf yapılanmasında 

hukuk eĢitliği ve ekonomik farklılık görülür.
46

 

 Ferdin içinde doğmuĢ olduğu statüyü değiĢtirebilmesi bakımından sosyal 

sınıflar diğer tabakalardan ayrılmaktadır. Sosyal sınıflar “Ekonomik kaynaklara aynı 

uzaklıkta veya yakınlıkta olan, bu ortaklığında üyelerinin siyasî ve toplumsal yaĢam 

tarzlarını, tercihlerini belirleyen büyük topluluk kesiti” olarak tanımlanmıĢtır.
47

 

Sosyal sınıf, aynı hayat Ģartlarında yaĢamlarını devam ettiren gruplardır. Ancak bu 

hayat Ģartlarını oluĢturan kriterlerin ne olduğu çok önemlidir. Sınıf teorilerinin temel 

ayrıĢma noktası bu kriterlerdir.
48
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 Giddens, Sosyoloji, s. 343; Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 247-248. 

45
 Freyer, Din Sosyolojisi, s. 22. 
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 Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 26. 
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 Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 249. 
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Sosyal sınıflar, sınıfa ait olma durumunun miras yolu ile olmaması, diğer 

sınıflar ile evliliklerin açık olması, tabakalar arasında yukarı-aĢağı ve dikey-yatay
49

 

hareketliliklerin görülmesi, sınıflar arasındaki ayrımın mülkiyete sahip olma ile 

belirlenmesi bakımından diğerlerinden ayrılır.
50

 

Modern Sanayi Toplumu TabakalaĢma Yapısı: Modern sosyoloji, 

özellikle sanayileĢmiĢ toplumlarda, mevcut tabakalaĢma sistemini sınıflandırma 

çabalarına devam etmektedir. Bu sistemde, ferdin sahip olduğu gelir düzeyi kadar bu 

geliri nereye harcadığı sınıf yapısının belirlenmesinde etkilidir. Ekonomik gelirin 

yanında pek çok parametrenin de hesaba katıldığı bu sistem modern dönemde 

toplumun sınıf yapısını ele almaktadır.
51

 

GeliĢmiĢ sanayi toplumları üç sınıfa ayrılır: 

1. Üst Sınıf: Büyük sermaye sahipleri, iĢverenler, üst düzey yöneticiler. 

2. Orta Sınıf: Uzman meslek sahipleri, devlet görevlileri (beyaz yakalı). 

3. Alt Sınıf: Üretim sektöründe el emeği ile çalıĢanlar (mavi yakalılar).
52

 

 

3.1. Sosyal TabakalaĢma Teorileri 

Sanayi sonrası toplumlarda görülen büyük sosyal değiĢmeler ve bunun 

sonucunda meydana gelen eĢitsizlikler batılı düĢünürleri sosyal tabakalar hakkında 

düĢünmeye sevk etmiĢtir. Neticede çeĢitli teoriler ortaya atılmıĢtır. Sosyal tabakaları 
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 Sosyal tabakalarda görülen yatay ve dikey hareketlilik hakkında geniĢ bilgi için bkz: 

Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 26-30. 
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sınıflandırma çalıĢmalarında iki sosyologun teorisi öne çıkmaktadır: Karl Marx ve 

Max Weber. 

 

3.1.1. Karl Marx’a Göre Sosyal TabakalaĢma 

Toplumsal sınıflandırmada en bilinen model Karl Marx‟a (1300/1883) aittir. 

Marx sınıfı, “Üretim sürecinde belirli iĢlevi olan toplumsal grup” olarak 

tanımlamaktadır.
53

 Marx‟a göre, sınıflar arasında farklılaĢmaların meydana 

gelmesinde temel neden ekonomik olup, üretim araçları üzerindeki özel 

mülkiyettir.
54

  

Tarihi süreç içerisine mülkiyete sahip olma bakımından iki farklı dönemden 

söz edilebilir. Modern dönemden önce üretim araçları evcil hayvanlar ve ekin için 

kullanılan araçlardan, daha çok topraktan oluĢuyordu. Bundan dolayı sanayi öncesi 

toplumlarda iki temel sınıf toprak sahipleri ile bu toraklarda üretim yapanlardan 

oluĢmaktaydı. Diğer bir ifade ile aristokrasi ve köle sahipleri ile bunlara hizmet eden 

köleler, kullar ve köylülerdi.
55

 Ali ġeriati‟nin (1397/1977) deyimi ile tarihin bu 

aĢamasında “baskı” faktörü devreye giriyor ve bir kısmı arazilere sahip olurken diğer 

bir kısmı çalıĢmaya mecbur edilerek esir ediliyor.
56

 Modern dönemde ise bu iki temel 
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 Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, s. 57 

54
 Barlas Tolan, Toplum Bilimine GiriĢ, Kalite Matbaası, Ankara 1978, s. 262. 
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Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 251; Farank Parkın, “Toplumsal TabakalaĢma”, Çev. 
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sınıf üretim araçlarına sahip sanayici ve sermaye sahibi ve hayatlarını emekleri ile 

sürdürebilen iĢçi sınıfı veya Marx‟ın deyimi ile proletaryadan meydana gelir.
57

 

Marx, iktisatta temel üç üretim faktörü olan “toprak”, “sermaye” ve “emeğe” 

atıfta bulunarak sınıflandırma yapmıĢtır. Üretim araçları farklı olmasına karĢılık 

toprak ve sermaye sınıfını aynı kabul ederek ikili bir sınıflandırmaya girmiĢtir. Bu 

tasnifin yapılmasında sömüren ile sömürülen, ezen ile ezilen gibi çatıĢmacı ve karĢıt 

vasıfların kullanıldığı açıktır. 
58

 

 Marx, iktisadî faaliyetleri bütün sosyal olayların belirleyicisi olarak kabul 

etmektedir. Ona göre tarih boyunca ekonomik güç azınlık bir grubun elinde 

toplanmıĢ, diğer büyük çoğunluk onlar için çalıĢmaya mahkûm edilmiĢtir. Bundan 

dolayı Marx toplumu iki sınıfa ayırır. Mülk sahibi sömüren ile sömürülen iĢçiler.
59

 

Marx için sınıf, makro bir grubun üretim aĢamasında belirgin bir yer iĢgal 

etmesi demektir. Burada sınıf tanımlamasında temel değiĢken, üretim sürecinde olan 

grubun diğer grup ile olan iliĢkisidir. Söz gelimi iĢçileri sınıf olarak ortaya çıkaran 

özellikleri, diğer bir toplumsal sınıf olan burjuva
60

 tarafından sömürülmeleridir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Marx‟ın sınıf tanımının, sınıf mücadelesinden ayrı olarak 
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 Freyer, Din Sosyolojisi, s. 22; Giddens, Sosyoloji, s. 346. 
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 Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, s. 58; D. Ali Arslan, “Temel Sorunları ve Açılımları ile Sınıf 
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ele alınması mümkün görünmemektedir.
61

Sınıflar arasındaki iliĢki daha doğrusu 

mücadele sömürü düzenine dayanır.
62

 

ĠĢçi sınıfı, emeğin kullanım ve değiĢim değeri arasındaki fark olarak 

tanımlanan “artık değer” üretir. Burjuvazi, üretim araçlarına sahip olması nedeni ile 

iĢçi sınıfının ürettiği bu artık değere sahip çıkarak bu sınıfı sömürmektedir. Marx‟a 

göre ekonomik sistemin dönüĢümü gerçekleĢtikçe sömüren küçük azınlık sermaye 

biriktirir, buna karĢılık iĢçi sınıfı giderek fakirleĢecektir. Böylece bu iki sınıfın 

karĢıtlığı daha fazla belirginlik kazanacaktır. Sınıf çatıĢmasının bir noktada çatlaması 

beklenen devrimi gerçekleĢtirecektir.
63

 

Marx‟ın sınıf anlayıĢı kısaca Ģöyle ifade edilebilir: Sosyal Sınıflar üretim 

iliĢkileri üzerinde tanımlanır. Tarih süreci içerisinde temel sosyal güçleri oluĢturan 

sınıflardır. Üreten ve üretim araçlarına sahip olan arasında çatıĢma olması 

kaçınılmazdır. Toplumlarda sınıfların varlığı kaçınılmazdır ve fertleri etkiler.
64

 

 

3.1.2. Max Weber’e Göre Sosyal TabakalaĢma 

Max Weber (1338/1920), toplumsal tabakalaĢmayı “sınıflar”, “statü grupları” 

ve “partiler” olmak üzere üç temel kategoride ele almıĢtır. Ona göre toplumsal 

tabakalaĢma basit bir sınıf sorunu değildir, ancak iki farklı yön tarafından Ģekillenir: 

Bunlar ise “statü” ve “parti”dir.
65

 Tolan, Weber‟in düĢüncesine göre sosyal 

tabakalaĢmadan bahsedilebilmesi için gerekli Ģartları Ģöyle ifade etmiĢtir: “Gerçek 
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toplumsal grupların bir makro grup oluĢturmaları ve bu grubun, birlik ve 

bütünlüğünü çeĢitli yollar ile kanıtlaması gerekir. Bu kanıtlanma ortak çıkarlara 

dayalı bir eylemsel birlik veya yalnızca, ortak tepki veya eylemlerin ön 

görülebilmesini mümkün kılacak düzeyde yeterli ve nesnel bir toplumsal durum 

benzerliği olabilir”.
66

 ġimdi bu öğeleri sırası ile ele alalım: 

Weber‟e göre “sınıflar”, “sosyal topluluklar” olarak değil, “toplumsal 

eylemin mümkün ve muhtemel temellerini temsil eder”.
67

 Sınıflardan söz 

edilebilmesi için yaĢam Ģartlarının oluĢturan genel etkenlerin ortak olması, bu etken 

sermaye sahibi olmak ve gelir sağlayıcı iktisadî faydaları barındırıyorsa ve iĢ gücü 

piyasasında temsil ediliyorsa sınıftan söz edilebilir.
68

 Bu açıdan sınıf, toplum 

içerisinde sosyal olarak aynı konumda bulunan insanların oluĢturduğu gruptur. 

Weber‟in tanımladığı sınıfın salt anlamı Ģudur: “Ancak, ortak ve benzer bir 

durumda bulunan kimseler bu durumun kendileri için ortak ve benzer olduğu 

bilincine vardıklarında ve ortak bir eylem örgütlediklerinde toplumsal bir gerçekliğe 

tekabül edebilecek, onu kapsayabilecektir.”
69

  

Bütün sınıf katmanlarının konumlarını oluĢturan esas etken “mülkiyet” ve 

“mülksüzlüktür.”
70

 “Sınıf Konumu” aynı zamanda ekonomik faaliyetler içerisindeki 

yerini belirleyen “Piyasa Konumu”dur.
71

 Bu anlamda Weber teknik anlamda 

Köleleri, hizmetlerini piyasada kendileri için kullanma olanaklarından mahrum 

                                                           
66

 Tolan, Toplum Bilimine GiriĢ, s. 258. 

67
 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, ĠletiĢim Yay., Ġstanbul 1998, s. 269. 

68
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 270. 

69
 Tolan, Toplum Bilimine GiriĢ, s. 265. 

70
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 270. 

71
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 271. 
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oldukları için, sınıf olarak kabul etmez.
72

 Weber‟e göre sınıfları ortaya çıkaran temel 

etken ekonomik çıkarlardı. Bu ise doğrudan “piyasa”yla bağlantılıdır.
73

 

Sınıfların konumlarını belirleyen temel Ģey aynı sınıf mensupları arasındaki 

ortak eylem değil, değiĢik sınıflar arasındaki eylemdir. Modern anlamda bu iĢçi ve 

iĢverenin sınıf konumlarını doğrudan belirleyen eylemler, iĢ gücü, mal ve kapitalist 

iĢletmedir.
74

 

Weber‟in sosyal tabakalaĢmada etkin olarak gördüğü diğer kriter “statü”dür. 

Statü, “ferde kendi elinde olmaksızın ve sosyal hizmetine bakılmadan, ona bir 

hürmet, itibar ve tesirlilik derecesi tayin etmek üzere baĢkaları tarafından atfedilen 

sosyal durum” olarak tanımlanmıĢtır.
75

 Weber, sınıf farklarını oluĢturan temel 

etmenlerin sahip olunan ekonomik güç olduğunu ifade ederken, “statü grupları” ise 

salt “mülkiyet” ölçüsü ile belirlenmez. Statü grupları sınıfların tersine sosyal 

gruplardır. Mülk sahipleri ve mülksüzler aynı statü grubuna sahip olabilirler.
76

 Aynı 

statüde olan kiĢilerde görülmesi beklenen temel öğe belirli bir hayat tarzına sahip 

olmaları ve sosyal iliĢkilerinde kısıtlamalar görülmesidir. Örneğin sadece kendi statü 

grubundaki kiĢiler ile evlenmesi gibi. Hayat tarzlarına göre tabaklaĢan tipik 

gruplardır.
77

 Statü tabakalaĢmasında kendilerine özgü alanlar tesis ederler. Mesafe ve 

dıĢlanmaya dayanan bir statü onuruna sahip oldukları görülmektedir. Onurlarına 
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 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 272. 

73
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 272; Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 253. 

74
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 274. 

75
 Kurtkan, Genel Sosyoloji, s. 153. 

76
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 277. 

77
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 278. 
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iliĢkin ayrıcalıklarında kendilerine has giyinmeleri, özel yemekleri, sanat etkinlikleri 

ve müzik zevkleri vardır.
78

 

Statü grubu bir tür “Ģeref” olarak karĢımıza çıkmakta, bu grubu belirleyen en 

önemli unsur yaĢam biçimi, bu yaĢam biçimi ile seçkin grubun üyesi olduğu 

izlenimini vermesidir. Bu anlamda statü ve gelir gruplarını karĢılaĢtırmamaya özen 

göstermek lazım.
79

 

Weber‟in varlığını savunduğu diğer bir sınıf ise siyasi gücü temsil eden 

partilerdir. Patilerin faaliyetleri “güç ve iktidarı” kazanmaya yöneliktir. Sınıf ve statü 

gruplarının tersine, partilerin toplumsal eylemleri her zaman “toplumsallaĢtırmayı” 

barındırır.
80

 Diğer iki tabakalaĢmanın aksine partilerde birey özgür iradesi ile 

seçimini yapabilmektedir.
81

 

“Sınıf”ların yeri ekonomik düzen içinde olurken, “Statü Grupları”nın yeri 

sosyal düzen içerisinde “onur” dağılımının yer aldığı alanlar içerisindedir. “Partiler” 

ise güç ve iktidar alanı içerisinde yer almaktadır.
82

 Demek ki tabakalaĢmada 

ekonomik (sınıflar), toplumsal (statü grupları) ve siyasal (partiler) olmak üzere üç 

etkin hiyerarĢi bulunmaktadır.
83

 

 

3.2. Ġki Teorinin KarĢılaĢtırılması 
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 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 282. 

79
 Tolan, Toplum Bilimine GiriĢ, s. 268. 

80
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 287. 

81
 Tolan, Toplum Bilimine GiriĢ, s. 269. 

82
 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 287; Kalaycıoğlu, “Toplumsal TabakalaĢma”, s. 53. 

83
 Tolan, Toplum Bilimine GiriĢ, s. 270. 
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Ġki ekol arasındaki en büyük fark “sınıf konumu “ile ilgilidir. Marksist 

düĢünce sınıfı üretim iliĢkilerine göre ayırırken, Weberci anlayıĢ sınıfı toplumda var 

olan pazar anlayıĢına göre Ģekillendirir.
84

 Marx ve Weber‟in toplumdaki eĢitsizlikler 

üstünde etütleri farklı olmuĢtur. Marx, erk ve çatıĢma üzerinde yoğunlaĢırken, Weber 

ise değerler ve yaĢam biçimi ile ilgilenmiĢtir. Marx‟ın sınıf modeli çatıĢmacı bir 

toplum, Weber‟in tabakalar modeli ise çatıĢmayı arka plana atan uyumlu toplum 

modelini salık vermektedir.
85

 

KarĢı bu iki modelin toplumların öne çıkan bazı özelliklerini daha baskın 

olarak ele aldıkları söylenebilir. Dönemsel bir kategori yapılacaksa, tabakalar modeli 

sanayi öncesi toplumlara, sınıf modeli ise sanayi sonrası toplumlara uygun olduğu 

ifade edilmiĢtir.
86

 

 

3.3. Teoriler Bağlamında AraĢtırma Hedeflerimiz 

Yukarıda ifade edildiği gibi toplumda var olan sosyal tabaka farklılığı 

insanlık tarihi kadar eskidir. Böyle temel bir konunun Kur‟ân ayetleri çerçevesinde 

ele alınması önem arz etmektedir. Kur‟ân ayetlerine bakıldığında tarih boyunca adil 

bir toplumu tesis etmek için Ġslâm yolunu seçenler ile bunlara devamlı karĢı çıkanlar 

arasında sürekli bir çatıĢmanın olduğu görülecektir.
87

 Bu çatıĢmanın siyasî, dinî, 

ekonomik, askerî, ahlakî gibi yönleri olmasının yanında bir takım sosyal temellere de 

dayandığı bir vakıadır. Özellikle sosyal statü farkının bu çatıĢmalarda ne kadar etkili 

olduğunun belirlenmesi gerekir. 
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 Arslan, “Temel Sorunları ve Açılımları ile Sınıf Teorisi, Sınıf Bilinci ve Orta Sınıflar”, s. 131. 
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 Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, s. 61; Kurtkan, Genel Sosyoloji, s. 153. 
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 Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, s. 61. 
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Kur‟ân‟ın muhatabı ile tanıĢma süreci dikkatli incelenmelidir.   SeçilmiĢ bir 

Ģahsiyete, sosyal hayatın dinamik bir Ģekilde cereyan ettiği Mekke toplumuna, hem 

de toplumu inĢa süreci için gerekli olan zamana yayma ve hayatın gidiĢatına uygun 

bir tarzda Kur‟ân‟ın tebliğ edilmesi manidardır. Bu inĢa sürecinden fertlerin çıkar ve 

alıĢkanlıklarını kolay terk etmesi beklenemez. Bu da ister istemez bir çatıĢma 

ortamını doğurur. 

Kur‟ân, nüzûl süreci boyunca toplumun yapısına doğrudan müdahale etmiĢtir. 

Adeta toplumu ve onu meydana getiren fertleri yeniden inĢa etmiĢtir.
88

 Elbette ki bu 

inĢa sürecinde etkilenme ve örneklik bakımından ilk muhatap önem arz etmektedir. 

Ayetler, tarihin bir döneminde, belirli bir coğrafyada, kültür ve eğitim seviyeleri 

dikkate alınarak, anladıkları dil üzere nâzil oldu. Kur‟ân‟ın kullandığı dil, kavram, 

benzetme, betimleme, üslûp, örnekleme ve çıkarımlar muhatabın hayatından seçilmiĢ 

formalardan oluĢmaktaydı. O, öngördüğü toplumu inĢa sürecinde muhatap ile iliĢkiye 

girerken hem onun seviyesine iniyor, hem de sahip olduğu istidlallerden yola çıkarak 

hedeflediği seviyeye çıkartmaya çalıĢıyordu. Tüm bu iliĢkiler Kur‟ân metinlerine 

çeĢitli Ģekillerde yansıyordu.  

Bu bağlamda Sosyolog Ali ġeriati tarih içerisinde görülen tabakalaĢma 

hareketlerine dikkatleri çekmiĢtir. O‟na göre insanın yerleĢik hayata geçip tarım 

toplumunu meydana getirmesinden itibaren sosyal farklılıklar ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Ġki sınıflı toplum meydana geliyor. Bunlar birincisi faydalanan sınıf, 

refah ve iktidarı elinde bulundururken, diğeri ise bu imkânlardan mahrum kalan 

sınıftır. Ġktisadi ilerlemelere paralel olarak toplumun tekâmül seviyesi geniĢliyor, 

refah ve iktidarı elinde bulunduran üst sınıf zamanla üç boyutlu bir vaziyet 
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 Albayrak, Tefsir Usûlü, s. 128. 
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kazanıyor. “Hâkim Sınıf” (üst tabaka) olarak isimlendirilen bu grup üç Ģekilde 

tezahür ediyor. Birincisi, yaĢamayı ve dünya hayatını amaç edinen “Mütref”, ikincisi 

ileri gelen yöneticiler olan “Mele‟” ve üçüncüsü ise “Ruhban”lardır. Bu grupların 

karĢında ise “Ġstidaf” olarak isimlendirilen “Mahrum Sınıf” (alt tabaka) 

bulunmaktadır.
89

 Bu tasnifte kullanılan kavramlar, Kur‟ân ifadeleri ile paralellik arz 

etmektedir. Kullanılan bu kavramların muhatap nezdinde ilk defa duyulması veya 

onların bilmedikleri kavramlar olması beklenemez. Mekke dönemi boyunca sert bir 

muhalefet sergileyen inkârcılar ayetlere her türlü eleĢtiriyi yaparken, Kur‟ân 

ifadelerini anlamadıkları yönünde kayda değer bir itirazları bildirilmemiĢtir. O halde 

bu kavramların onların dünyasında bir yeri olması gerekir. 

Bu araĢtırmamızı yukarıda ifade ettiğimiz teorilerden yola çıkarak yapmadık. 

Böyle bir metodun seçilmesi ayetlerin teorilere uygulanması olur ki, böyle bir 

yöntemin ilmi disiplin içerisinde sınırları zorlayacağı aĢikârdır. Her ne kadar pek çok 

noktada varılan sonuçlar örtüĢse bile, ilahî kaynaklı vahyin dinamikleri, iç bütünlüğü, 

referansları farklıdır. 

Bu noktada, yukarıda ifade edilen teorilere metodolojik olarak takip 

edilmeyecekse bu çalıĢmada yer verilmesine itiraz edilebilir. Böyle bir itiraza karĢılık 

bu teorilerin burada ifade edilmesinin durum tespitinden ibaret olduğunu belirtmek 

isteriz. Teorileri burada ifade etme amacımız, eskiden beri toplumlarda asgari 

düzeyde de olsa belli kademelerde sosyal tabakalaĢmanın var olduğunu ve bunun 

konu ile alakalı ilmi çevreler tarafından kabul edildiğini tespit etmekten ibarettir. 

Herhangi bir teoriden bağımsız olarak, toplumun statü olarak alt-üst olmak 

üzere asgari iki kategoriye ayrılabileceğini yukarıda ifade ettik. Bütün sosyal 
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bilimcilerin sosyal tabakalaĢma mevcudiyetinde üzerinde hemfikir oldukları “alt 

tabaka” ve “üst tabaka” ayrımı bağlamında,  Kur‟ân ayetlerinin nüzûl sürecinde on 

üç yıllık Mekke dönemi boyunca sosyal tabaka farklılıklarının Ġslâm daveti sürecinde 

ayetlere yansımasını inceleyeceğiz. 
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1. MEKKE’NĠN FĠZĠKĠ YAPISI 

ġehirlerin coğrafi özellikleri insanların hayatlarında önemli değiĢiklikler 

meydana getirir. Fiziki çevre ile insanın yaĢayıĢı arasında var olan bu bağ elbette 

Ġslâm‟ın doğduğu Mekke içinde söz konusudur. Sosyal özelliklerinden 

bahsedeceğimiz Mekke toplumunun üzerinde yaĢadığı toprak parçasının kendisine 

has özellikleri olduğu fark edilecektir.  

Mekke,
1

 Arap yarımadasının Kuzeyinde, dağ silsilesinin kuĢattığı Bathâ 

vadisi üzerine kurulmuĢ kadîm bir Ģehirdir.
2
 Kâbe‟nin merkezinde bulunduğu bu 

                                                           
1
 Tarihçilerin kaydettiğine göre,  Mekke isminin geçtiği en eski belge miladi II. yüzyılda yazılan 

Baltlamyus‟un “Coğrafya” adlı eseridir. Bu eserde Mekke “Macorobo” olarak geçmektedir. Bkz: 

Ahmed es-Sibâî, Târîhu Mekke, Emânetu‟l-Amme li‟l-Ġhtifâl, Riyad 1999, I. 22; Lammens, “Mekke”, 

ĠA, MEB, Ġstanbul 1957, VIII. 630.  

Kelimenin aslı ile ilgili iki görüĢ ortaya atılmıĢtır. Birinci görüĢe göre Güney Arabistan yazısıyla 

“m.k.v.r.b” kelimesinin türemiĢ, Arapça “k.r.b” kökünden “m.k.r.b” kelimesine dayanır ki,  

“Macorobo” kelimesi “mukaddes ibadet yeri, tapınak” demektir. Diğer görüĢ ise Arapça olan “m.k.k” 

(ev) ile “r.b.b” (ilah) kelimelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmiĢtir. Bkz: Nebi Bozkurt, 

Mustafa Sabri KüçükaĢçı, “Mekke”, DĠA, XXVIII. 556.  

Mekke‟nin Kur‟an‟daki isimleri, “Mekke” (Fetih, 48/24), “Bekke” (Al-i Ġmrân, 3/96), “Meâd” (Kasas, 

28/85), “Karye” (Nahl, 16/112), “Ümmü‟l-kurâ” (En‟âm, 6/92; ġurâ, 42/47), “el-Beled” (Beled, 90/1) 

ve “el-Beledü‟l-Emîn” (Tîn, 95/3)‟dir. Kur‟ân‟da geçen “Mekke” ve “Bekke” kelimelerinin 

hangisinin Ģehri veya Kâbe‟yi ifade ettiği hakkında âlimlerin bir kısmı Beyt yerine Bekke derken, 

Ģehir için Mekke isminin kullanıldığını savunurken, diğer bir kısmı ise bunun tersinin söylemiĢlerdir. 

Bu ismin ifade ettiği anlam ise, içinde zulüm yapan hükümdarların baĢını yediği için “baĢ koparan” 

veya nüfus yoğunluğundan dolayı “kalabalık” anlamında Mekke/Bekke olduğu savunulmuĢtur. 

Muteber görüĢ baĢındaki “bâ” harfinin zamanla “mîm” harfine dönüĢtüğüdür. Bkz: Ġbn HiĢâm, Hz. 

Muhammed‟in Hayatı, Çev. Ġzzet Hasan ve NeĢet Çağatay, AÜĠF Yay., Ankara trz , s. 71; Ebu‟l-Velîd 

Muhammed b. Abdillah b. Ahmed el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, Tah. Abdulmelik b. Abdillah b. DehiĢ, 
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vadi, Doğusunda Ebûkubeys, Batısında Kuaykıân, Güneybatısında Sevr, 

Kuzeydoğusunda Hira ve Sebîr dağları ile çevrilidir.
3
 Dağ silsilesi arasında adeta 

sıkıĢıp kalan bir fiziki görüntüsü vardır.  

Mekke dağları arasında meydana gelen vadilerin dağla birleĢtiği yerde “Ģi‟b” 

denilen yerleĢim yerleri bulunmaktadır.
4
 ġehir, Cürhüm‟ün buraya yerleĢmesinden 

itibaren, Harem‟den aĢağı doğru tarafı “Mesfele” ve yukarıya doğru uzanan tarafına 

“Ma‟lât” olarak isimlendirilen iki bölüme ayrılmıĢtır.
5

 Bu ayrım Eski Grek 

Ģehirlerinin polis (yukarı Ģehir) ve astu (aĢağı Ģehir) diye ikiye ayrılmasına 

                                                                                                                                                                     
Mektebetu‟l-Esedî, yy., 2003, I. 391, Ebu‟l-Abdillah Muhammed b. Ġshak el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, 

Tah. Abdülmelik b. Abdillah b. DehiĢ, Beyrut 1994, II. 280-282; Yâkût el-Hamevî, Mu‟cemu‟l-

Buldân, Dâr Sadr, Beyrut 1977, V. 181-182; Bedreddin Muhammed b. Abdillah ez-ZerkeĢî, Ġ‟lâmu‟s-

Sâcid, Tah. Ebu‟l-Vefâ Mustafa el-Merâğî, Vezâretü‟l-Evkâf, Kahire 1999, s. 78-83; Ebu‟l-Hasan Alî 

b. Muhammed el-Mâverdî, A‟lâmu‟n-Nubuvve, Mektebetu Mültezeme, Kahire h.1330, s. 119;  

Muhammed b. Ahmed el-Fâsî,  el-Ġkdü‟s-Semîn fî Târihi‟l-Beledi‟l-Emîn Tah., Fuad Seyyid, 

Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 1986, I. 35-36; es-Sibâî, Târîhu Mekke, I. 21. 

2
 Max Weber‟e göre bir yerin Ģehir sayılması için sakinlerinin geçimlerini tarımdan değil, ticaretten 

sağlamaları gerekir. Aynı zamanda ekonomik çok yönlülük de bulunması gerekir. Ayrıca Ģehirde 

feodal bir toplum yapısı ve pazarın olması elzemidir. Ġleri bölümlerde açıklanacağı gibi Mekke 

yönetim ticareti ellerinde tutan aristokrat bir sınıfa ve geliĢmiĢ bir pazara sahipti. Bkz: Weber, ġehir 

ve Modern Kentin OluĢumu, s. 73-77. 

3
 Ebu‟l-Kâsım b. Havkal, Kitâbu Suretu‟l-Ard, Leiden 1938, I. 22; Bozkurt, “Mekke”, DĠA, XXVIII. 

555; Muhammed Heykel, Hz. Muhammed Mustafa, Çev. Ömer Rıza Doğrul, Ġnkılap Yay., Ġstanbul 

1985, s. 84. 

4
 Lammens, “Mekke”, VIII. 631. 

5
 el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, IV. 130. 
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benzemektedir.
6
 ġehrin bu yapısı birinci derecede burada yaĢayan halkın iskân 

yapısını etkilediği görülmektedir. 

Bathâ vadisinin en çukur yerinde Kâbe, etrafında ise Ģehrin ileri gelenlerinin 

evleri bulunmaktadır. Her boyun mabede yakınlığı ve uzaklığı, asalet ve Ģeref 

bakımından toplum içerisindeki sosyal mevkisine bağlıydı. KureyĢ kabilesinden 

sonra diğer kabilelerin yerleĢim yerleri önemlerine göre sıralanmıĢtı. Nihayetinde 

Ģehrin en sınır noktalarında (varoĢlar/getto) kölelerin ve diğer hizmetçilerinin evleri 

vardı.
7
  

Etrafı dağlarla çevrili Mekke‟nin dıĢ dünya ile bağlantısını kuran üç adet 

geçidi bulunmaktadır. Bunlar Doğu tarafında Bâbu‟l-Ma‟lat, Güneyinde Bâbu‟l-

Yemen ve Batısında Bâbu‟Ģ-ġebîke geçitleridir.
8
 Mekke‟nin deniz ile bağlantısı 

batısında bulunan geçitten sağlanır ve Kızıldeniz‟e açılırdı. Burada bulunan liman 

vasıtasıyla Mısır ve Yemen gibi yerlere çeĢitli ticari sevkiyatlar yapılırdı.
9

 Bu 

geçitler Mekke‟nin can damarlarıydı. ġehri stratejik hale getiren bölgeleri birbirine 

bağlayan bu geçit noktalarıydı. 

Mekke çöl karakterli bir iklime ve seyrek doğal bitki örtüsüne sahiptir.  

Kur‟ân‟da “…ekin bitmeyen bir vadi…”
10

 Olarak zikredilmesi, sahip olduğu iklime 

iĢaret etmektedir. Yazları kurak ve sıcak bir iklimin hâkim olduğu Mekke, etraftaki 

çıplak dağ ve çorak arazi nedeniyle sonbahar mevsiminde görülen yağmurlar sel 

                                                           
6
 Muhammed Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, Çev. Salih Tuğ, Ġrfan Yay., Ġstanbul 1993, II. 843. 

7
 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, II. 844; Heykel, Hz. Muhammed Mustafa, s. 101. 

8
 el-Fâsî, el-Ġkdü‟s-Semîn I. 28; Ebu‟l-Kâsım b. Havkal, Kitâbu Suretu‟l-Arz, Leiden 1938, I. 22; 

Heykel, Hz. Muhammed Mustafa, s. 84. 

9
 Zeydân, Kitâbu‟l-Arab Kable‟l-Ġslâm, I. 161. 

10
 Ġbrahim, 14/37. 
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baskınlarına neden olurdu. Tarih boyunca pek çok sel baskınları yaĢanmıĢtır.
11

 

Mekke‟nin bu iklim yapısı ayette ifade edildiği gibi tarıma elveriĢli değildi. Bundan 

dolayı Mekke halkı tarımla uğraĢan bir toplum değildi. Ġhtiyaç duydukları ürünleri 

dıĢarıdan temin ediyorlardı. Ayet, “…her Ģeyin ürününün aktarılıp toplandığı, 

güvenli bir hareme yerleĢtirmedik mi?...”
12

 ifadesi ile ürünleri temin etmede sıkıntı 

yaĢamadıklarına dikkatleri çekmiĢtir. Ġleri bölümlerde ele alınacağı gibi buranın 

sakinleri hayatlarına ticaret yaparak devam ediyorlardı. Tarım toplumu ile ticaret 

toplumu kazancın mahiyeti itibarı ile farklı sosyal grupları ortaya çıkarır. 

Batılı araĢtırmacı Joseph Chelhod Uhud SavaĢına katılan Mekkelilerin 

sayısından yola çıkarak Mekke nüfusunun yirmi veya yirmi beĢ bin civarında 

olabileceğini tahmin etmektedir.
13

 Bu rakam, Mekke‟nin çevresine göre merkezî bir 

konuma sahip olduğunu göstermektedir. 

ġehri çevreleyen ve Hac menâskinin yerine getirildiği yerler Ġslâm öncesi 

dönemden itibaren Araplar tarafından kutsal sayılırdı. Arafat
14

, Müzdelife
15

 ve 

Minâ,
16

  Mekke‟nin çevresinde bulunan önemli yerlerdendir. 

                                                           
11

 YaĢar Çelikkol, Ġslâm‟dan Önce Mekke, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003, s. 39; Lammens, 

“Mekke”, VIII. 632; Muhammed el-Abdullah el-Mutlak el-Fehîd, Fecru‟l-Ġslâm fî Mekke, Dâru‟n-

Nefâis, Beyrut 2005, s.  66.  

12
 Kasas, 28/57. 

13
 Joseph Chelhod, “Hicret Öncesi Mekke‟de Kapitalizm”, Er, Ġzzet, Din Sosyolojisi Makaleleri, 

Akçağ Yay., Ankara 1998, s. 131. 

14
 Arafat: kelime anlamı “anlama, tanıma” demektir. Arafat adının verilmesi kaynaklarda Hz. Âdem 

ile Havvâ‟nın burada buluĢup tanıĢmaları, Cebrâil‟in Hz. Ġbrâhim‟e hac menâsiklerini öğretirken, 

Arafat mıntıkasında “arefte” (anladın mı?) diye sorması ve dünyanın her tarafından gelen insanların 

burada buluĢup tanıĢmaları olarak ifade edilmiĢtir. Arafat, Mekke‟nin doğusuna düĢer. ġehre uzaklığı 

21 km‟dir. Toplam alanı 13,68 km2‟dir. Harem sınırları dıĢındadır Bkz: el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 
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Mekke‟nin en önemli yapısı Kâbe‟dir. ġehrin kuruluĢ tarihi Kâbe ile baĢlar. 

Kâbe‟nin ilk defa Hz. Âdem tarafından inĢa edildiği bilgisi kaynaklarda yer almakla 

birlikte,
17

 Hz. Nûh tufanında yıkılan ve toprak altında kalan Kâbe‟nin yeniden Hz. 

                                                                                                                                                                     
804; el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 6-10; Muhammed b. Ahmed el-Fâsî, Zuhru‟l-Muktetafa min Târîhi 

Mekketi‟l-MüĢerrefe, Tah. Muhammed Zeynuhum Azeb, Dâru‟s-Sakâfiyye, Kahire 2004, s. 78-80; 

Yâkût el-Hamevî, Mu‟cemu‟l-Buldân, IV. 104-105; ez-ZerkeĢî, Ġ‟lâmu‟s-Sâcid, s. 72; Abdullah Boks, 

“Arafat”, DĠA, Ġstanbul 1991, III.  261. 

15
 Müzdelife: Kelime anlamı “yaklaĢmak, yaklaĢtırmak” tır. Arafat‟tan Müzdelife‟ye doğru inen 

hacıların Allah‟a dua ederek yaklaĢmaları veya buraya gelmekle Minâ‟ya yaklaĢıldığı için bu ismi 

almıĢtır. Müzdelife Harem sınırları içerisinde bulunur. Doğu-batı uzunluğu 4370 metre, toplam alanı 

963 hektardır. Müzdelife, Minâ ve Arafat arasında bulunur. Cahiliye döneminde KureyĢ mensupları 

ve Mekke‟de oturan diğer kabileler kendilerini imtiyazlı görerek  “ehlullâh” olduklarını iddia ederek 

Harem sınırları dıĢına çıkmaz, vakfeyi Müzdelifede yaparlardı. Bkz: el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 

798-800; Yâkût el-Hamevî, Mu‟cemu‟l-Buldân, V. 120-121; Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîh, 

Tah., Muhammed Ebu‟l-Fadl Ġbrâhîm, Dâru‟l-Me‟ârif, Kahire trz., I. 121; ez-ZerkeĢî, Ġ‟lâmu‟s-Sâcid, 

s. 71; Dursun Ali ġeker, “Müzdelife”, DĠA, Ġstanbul 2006, XXXII. 239. 

16
 Minâ: Hz. Âdem‟in burada cenneti temenni ettiği, Allah‟ın burada kullarına lütufta bulunduğu 

(men) veya bayram günlerinde insanlar Allah‟a yaklaĢıp azabından emin olmak ümidiyle kurbanlarını 

kesmeleri sebebiyle bu isim verilmiĢtir. Mekke‟ye uzaklığı 7 km‟dir. Harem sınırları içerisinde 

bulunur. Pek çok peygamber‟in burada namaz kıldığı söylenen Hayf Mescidi Minâ sınırları içerisinde 

bulunur. Diğer taraftan haccın menâsiklerinden olan Ģeytan taĢlama yerleri buradadır. Bkz: Yâkût el-

Hamevî, Mu‟cemu‟l-Buldân, V. 198-199; el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, VI. 246-259; el-Ezrâkî, Ahbâru 

Mekke, I/II. 764-765; ez-ZerkeĢî, Ġ‟lâmu‟s-Sâcid, s. 68; Mehmet ġener, “Minâ”, DĠA, Ġstanbul 2005, 

XXX. 96; Âtik b. Ğays el-Bilâdî, Meâlimu Mekketi‟t-Târihiyye ve‟l-Eseriyye, Dâru‟l-Mekke, Mekke 

1983, s. 290-291. 

17
 Abbâs Kerrâre, Târîhu‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerîf, Metbaatü‟s-Sakâfe, Mekke 1971, s. 54-55. 
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Ġbrahim tarafından bulunup inĢa edilmesine kadarki süreçte kaynaklarda çok az bilgi 

bulunmaktadır.
18

 

Mekke‟de inĢa edilen bu Kutsal Ev için bizzat Kur‟ân-ı Kerim muhtelif 

isimleri zikretmiĢtir: Kâbe,
19

 el-Beyt,
20

 el-Beytü‟l-Harâm,
21

 el-Mescidü‟l-Harâm
22

 ve 

Beytü‟l-Atîk
23

 bunlardandır. 

ġehrin tarihi Hz. Ġbrahim‟in eĢi Hacer ve oğlu Ġsmail‟i ġam‟dan getirip, o 

zaman kimsenin yaĢamadığı, ziraatı ve suyu olmayan,
24

 Mekke‟ye bırakması ile 

baĢladığı söylenebilir.
25

 Bu göçün ilahî irade ile olduğu açıktır.
26

 Neredeyse yaĢamak 

için olması gereken asgari yaĢam Ģartı taĢımayan böyle bir yere yerleĢmenin baĢka 

bir izahı mümkün görünmemektedir. Civarda yaĢadığı söylenen Amâlika ve Cürhüm 

kabilelerinin buraya yerleĢmemiĢ olması bu ihtimali daha da güçlendirmektedir.
27

 

Zemzem Suyunun bulunmasından sonra Cürhüm Mekke‟ye yerleĢti.
28

 Hz. Ġsmail ve 

annesinin buna itiraz etmedikleri görülmektedir. Bu birliktelik aynı zamanda Hz. 
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 el-Fâsî, el-Ġkdü‟s-Semîn, I. 47. 

19
 Mâide, 5/95. 

20
 Bakara, 2/125. 

21
 Mâide, 5/2. 

22
 Fetih, 48/25. 

23
 Hac, 22/29. 

24
  Ebu‟l-Hasen Ali b. Ebi‟l-Kerem Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, Tah. Ebû‟l-Fidâ Abdullah el-

Kâdî, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1987, I. 79. 

25
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 97; Kerrâre, Târîhu‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerîf, s. 90-91. 

26
 Ġbrahim, 14/37. 

27
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 98. 

28
 el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 121; Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 80. 
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Ġsmail‟in Cürhüm‟den evlenmesi ile sonuçlandı.
29

 Böylece Hz. Ġsmail‟in soyundan 

gelen yeni bir Arap nesli meydana geldi.
30

 

Hz. Ġbrahim‟in müteaddit seferlerde Mekke‟yi ziyaret ettiği rivayetlerde 

geçmektedir.
31

 Son ziyaretinde, beklenen uygun ortamın sağlanmasıyla birlikte Ģehir 

için en önemli hadise olan Kâbe‟nin yeniden inĢa süreci baĢlamıĢ oldu.
32

 Kâbe, Hz. 

Âdem tarafından yapılan aslına uygun bir Ģekilde inĢa edildi.
33

  

Kâbe inĢaatı bittikten sonra Cebrail haccın bütün menâsiklerini Hz. Ġbrahim‟e 

öğreti ve insanları Allah‟ın evini hac etmeye çağırmasını istedi.
34

  Kur‟ân, bu evi 

insanlar için inĢa edilen ilk mabed, tevhidin ilk temsili olarak bildirmektedir.
35

 

Ayetin ifadelerine bakıldığında yapılan bu davetin evrensel ve zaman üstü bir 

mahiyete sahip olduğu görülmektedir. Kâbe‟nin inĢa edilmesi ile birlikte Mekke, 

çevresindekileri etrafına toplayan bir çekim merkezi haline gelmeye baĢladı. 
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 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 102; el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 128-129; Ahmet Önkal, 

“Cürhüm”, DĠA, Ġstanbul 1993, VIII. 138 

30
 el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 130. 

31
 Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh,  I. 80-81. 

32
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 104; Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 81-82; Ebu‟l-Hasen Ali b. 

Hüseyin Mes‟ûdî, Murûcu‟z-Zeheb, Çev., D. Ahsen Batur, Selenge Yay., Ġstanbul 2011, s. 49. 

33
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 114. 

34
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 117-120; Muhammed b. Abdillâh el-Vâsıtî Ġbnu‟l-Âkûlî, Urfu‟t-Tîb 

min Ahbâri Mekke ve‟l-Medîneti‟l-Habîb, Tah. Ömer Ali, Mektebetü‟s-Sakâfeti‟d-Dîniyye, Kahire 

2007, s.  25-26. 

35
 Al-i Ġmrân, 3/96. 
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Kâbe ve onu kuĢatan çevresi Hz. Ġbrahim tarafından kutsal toprak parçası 

“mukaddes ve korunan, sakınılan yer” yani “Harâm” ilan edildi.
36

 Bu ilan, Harem 

Bölgesi sınırları içerisinde hak ve hukuka azami derecede uyulması demekti. Hz. 

Ġbrahim‟den sonra gelen nesiller de bu bölge içerisinde riayet edilmesi gereken 

kuralların olduğunu biliyorlardı. Bundan dolayı olacak ki pek çok defa bu sınırları 

yenilemiĢlerdir.
37

 Harem‟in güvenilir ve saldırılara karĢı korunduğunu ayeti kerime 

“Görmedin mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz Haremi 

(Mekke'yi) güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık ”
38

 ifadesi ile bildirmiĢtir. Hz. 

Peygamber Mekke fethi sırasında söylediği “...bu Ģehir (Mekke), harem (hürmet 

edilmesi gereken yer) kılınmıĢtır...” ifadeleri de buna iĢaret etmektedir.
39

 

DeğiĢik kavimler Mekke‟nin yönetimini ele geçirdi. Bunların yönetimleri 

sırasında zamanla Kâbe‟nin zarar görmesi, bazı bölümlerinin yıkılması nedeniyle pek 

çok defa tamir edilmiĢtir.
40

 Kaynakların bildirdiğine göre Kâbe,  Cürhüm, Amâlika 
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 Bakara, 2/126; Kasas, 28/57; Ankebût, 29/67. Ayrıca bkz: Ali Osman AteĢ, Ġslâm‟a Göre Cahiliye 

ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, Beyan Yay., Ġstanbul 1996, s. 140. 

37
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 128-129; el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, II. 273; el-Fâsî, Zuhru‟l-

Muktetafa min Târîhi Mekketü‟l-MüĢerrefe, s. 81-84; Eyüp Sabri PaĢa, Mir‟âtu Haremeyn, Tah. 

Abdülaziz Bayındır, Ġslâmi Ġlimler AraĢtırma Vakfı, Ġstanbul 1986, s. 9-10. 

38
 Ankebût, 29/67. 

39
 el-Buhârî, es-Sahîh, “Ġlm”, 37; “Cenâiz”, 76; “Hacc”, 43; “Cizye”, 22; “Meğâzî”, 52-53; et-Tirmizî, 

Sünen, “Hacc”, 1; “Diyât”, 13; Ġbn Mâce, Sünen,  “Menâsik”, 103. 

40
 Kerrâre, Târîhu‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerîf, s. 95-96; el-Fâsî, Zuhru‟l-Muktetafa min Târîhi Mekketü‟l-

MüĢerrefe, s. 96-100; Eyüp Sabri PaĢa, Mir‟âtu Haremeyn, s. 17-19. 
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ve KureyĢ baĢta olmak üzere yönetimi elinde bulunduran kavimler tarafından tamir 

edildi.
41

 

Ġslâm‟dan önce Kâbe‟nin son tamiri KureyĢ tarafından, risâletten beĢ yıl önce 

yapıldı
42

. Kâbe avlusunda ateĢ yakan bir kadının sebebiyet verdiği yangın mabede 

büyük zarar verdi.
43

 Bu durum karĢısında çözüm arayıĢlarına giren KureyĢ, Kâbe‟yi 

yeniden yapmaya karar verdi. Dikkatleri çeken bir nokta bu iĢe karar verenlerin Kâbe 

inĢasında sadece helal kazancın kullanılması istemeleriydi. Buna göre, FuhuĢ, faiz ve 

köpek satıĢından elde edilen kazançların karıĢtırılmaması istendi.
44

 Kâbe‟nin 

kutsallığı ile kendi yaĢantılarında hemen hemen pek çoğunun elde ettiği kazancın 

meĢruiyetini hala ayırabiliyor olmaları dikkat çekicidir. Kâbe‟nin cahiliye döneminde 

Araplar için kutsal olduğunun göstergesidir.
 45 

Mekkeliler Kâbe ile ilgili vazifelere en 

çok önem verirlerdi. Ayetin bildirdiğine göre cahiliye Arapları Kâbe‟nin onarımını 

kutsal bir görev olarak görüyorlardı: “Hacılara su dağıtmayı ve Mescid‟i-Haram‟ı 
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 el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 138; el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 109; Ebu‟l Fidâ Ġsmail b. Ömer b. 

Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, Tah. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Dâr Hicr, Riyad 1997, II. 462; 

el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 225. 

42
 Ahmet b. Yahya Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, Tah., Muhammed Hamidullah, Dâru‟l-Meârif, Mısır, 

trz., I. 99; Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye (Sîretu A‟lâmu‟n-Nubelâ), Tah. 

BeĢâr Avvâd Ma‟ruf, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 1996, I. 63; Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh,  I. 573; 

Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, II. 460. 

43
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 241. 

44
 ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye, I. 64; et-Taberî, Târîh, II. 287 ; el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 

261; Kerrâre, Târîhu‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerîf, s. 80-81. 

45
 Muhammed Hâdî el-Eminî, Mekke, Mektebetu NeĢri‟l-ilm ve‟l-Edeb, Tahran 1988, s. 64-67. 
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onarmayı, Allah‟a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden gibi mi 

saydınız?”
46

 

KureyĢ‟in mabedi inĢa süreci üzerinde durulması faydalı olacağı 

kanısındayım. Rivayetlerde geçen her ayrıntı Ġslâm‟ın doğuĢunda Mekke toplumunu 

biraz daha tanıtacaktır. Bu inĢaat organizasyonunu yapan grup aynı zamanda 

Kur‟ân‟ın indiği ve pek çoğunu kıyasıya eleĢtirdiği insanlardan oluĢmaktaydı. 

KureyĢ, Kâbe inĢaatı için ihtiyaç duyduğu malzemeleri, Bizans Kralı‟nın 

HabeĢistan‟da bir kilisenin tamiri için gönderdiği ve Cidde yakınlarında karaya 

oturan kereste yüklü gemiden elde etti.
47

 

Her zaman etrafında derin saygı ile tavaf yaptıkları Kâbe‟nin taĢlarını 

yerlerinde oynatmaları onlar için kolay değildi. Yıkıma baĢlamaya korkan KureyĢ, 

Velîd b. Muğîre‟nin
48

  ilk kazmayı vurmasından cesaret alıp temellerine kadar yıkımı 

yaptılar.
49

 KureyĢ kabilesini oluĢturan boyların her birisi Kâbe duvarını yapacakları 

kısımları aralarında paylaĢtılar.
50

 Bu onlar için büyük bir Ģerefti. Onurlarını, güçlerini 

ve sosyal konumlarını Kâbe ile ne kadar yakın oldukları ile ölçtükleri açıktır. Diğer 

taraftan bu kutsal vazifede Hz. Peygamber‟in inĢaat için aktif olarak görev aldığı 

rivayetlerde geçmektedir.
51
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 Tevbe, 9/19. 

47
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 255; Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, II. 464; Ġbnu‟l-Âkûlî, Urfu‟t-

Tîb min Ahbâri Mekke ve‟l-Medîneti‟l-Habîb, s. 28. 
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 et-Taberî, Târîh, II. 289; Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh,  I. 572; el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 241, 

245 
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 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 246. 

50
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 244; et-Taberî, Târîh, II. 288. 

51
 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 255. 
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KureyĢ‟in bütün boyları inĢaattan daha fazla pay almak için birbirileri ile 

yarıĢırken, ortaya çıkan bir anlaĢmazlık Onları birbirine düĢürdü. AnlaĢmazlığın 

sebebi Hacerü‟l-Esved taĢının duvardaki yerine hangi kabile tarafından 

yerleĢtireceğiydi. Hiçbir kabilenin geri adım atmadığı, hatta bu iĢ için çarpıĢmayı bile 

göze aldığı esnada, mescidin kapısından ilk giren kiĢinin hakem seçilmesi görüĢü 

kabileler tarafından uygun bulundu. Kapıdan Hz. Peygamber girdi ve bir bez parçası 

üzerine koyduğu taĢı her kabilenin temsilcisinin bir köĢesinden tutup kaldırmasından 

sonra kendi elleriyle taĢı yerine yerleĢtirdi. Böylece sorun çözülerek muhtemel bir 

çarpıĢma önlenmiĢ oldu.
52

 

Yukarıda Mekke tarihi ve en önemli yapısı Kâbe hakkında özet bilgilere yer 

verdik. ġimdi ise Mekke'de yaĢayan en önemli kabile olan KureyĢ hakkında bize 

kadar gelen tarihi bilgileri aktarmaya çalıĢalım. 

 

2. MEKKE‟DE ETNĠK YAPI 

Mekke toplumunu oluĢturan insanların kökeni ve nüfus yapısı, nüzûl olan 

ayetlerin muhatap kitlesine hitap etmesi bakımından üzerinde durulması gereken bir 

konudur. Mekke, Kâbe‟nin oluĢturduğu dinî cazibe ve uluslararası ticari yolların 

kesim noktasında ticari bir merkez olması nedeniyle Arap ve yabancı unsurları 

bünyesinde barındırmıĢtır. Mekke‟de bulunan yabancıların çoğu köleler veya siyasi 

baskılardan kaçan kiĢilerden oluĢmaktaydı.
53

 Ancak Ģehrin yönetim ve mali idaresi 
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 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 109, 241, 247; Eyüp Sabri PaĢa, Mir‟âtu Haremeyn, s. 44-45; 

Çelikkol, Ġslâm Öncesi Mekke, s. 51.  
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 Corci Zeydân, Târîhu‟t-Temeddüni‟l-Ġslâm, Dâru‟l-Fikr, ġam trz., V. 22. 
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KureyĢ kabilesinin kolları arasında paylaĢıldığı görülmektedir. Bunun için KureyĢ 

kabilesini yakından tanımak gerekir. 

Ġslâm‟ın doğuĢuna kadar varlığını sürdürebilen Araplar (Arab-ı Bâkiye) 

köken olarak Hz. Nûh‟un oğlu Sâm‟a kadar uzanan Kahtan‟a nisbeten “Arab-ı 

Âribe” ve Cürhüm‟den evlenen Keldanlı Hz. Ġsmail‟in çocuklarından Adnân‟a 

nisbeten “Arab-ı Müsta‟ribe” olmak üzere iki kısma ayrılır.
54

 Hicâz, Necd, Tihâme 

ve Irak bölgelerinde bedevî olarak yaĢayan Adnânî kabileleri içerisinde yerleĢik 

hayata geçen tek kabile Mekke‟ye yerleĢen KureyĢ kabilesidir.
55

  

“KareĢe” (قشش) kökünden müĢtak olan KureyĢ kelimesinin kaynağı ile ilgili 

muhtelif rivayetler zikredilir. KureyĢ ismi “takarruĢ” (ذقشش) kelimesine hamledilir ki 

dört farklı anlamı ön plana çıkmaktadır. Nadr b. Kinâne‟nin Mekke‟ye gelen 

hacıların ihtiyaçlarını araĢtırdığı için  “Ġhtiyaçları araĢtıran”,
56

 denizdeki diğer 

hayvanlara üstünlüğüne nispeten, KureyĢ‟in gücünü ifade etmesi bakımından “köpek 

balığı”,
57

 Kusay b. Kilâb‟ın dağınık olarak yaĢayan kabileyi Harem‟de topladığı için 
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 Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, II. 251; Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Hazm, Cemhere, Tah. 

Abdü‟s-Selâm Muhammed b. Hârûn, Dâru‟l-Meârîf, Kahire trz., II. 7-8;  Cevâd Ali, el-Mufassal, yy., 

1993, II. 294;  M. ġemsettin Günaltay, Ġslâm Öncesi Arap Tarihi, Ankara Okulu Yay., Ankara 2006, 

s. 38; Zeydân, Kitâbu‟l-Arab Kable‟l-Ġslâm, I. 37. 164; Târîhu‟t-Temeddüni‟l-Ġslâm, VI. 17;  

Muhammed Tahir el-Kürdî, Kitâbü‟t-Târîhi‟l-Kavim li Mekke, Dârü‟l-Hadar , Mekke 2000, I. 86. 
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 Zeydân, Târîhu‟t-Temeddüni‟l-Ġslâm, IV. 18. 

56
 Muhammed b. Ġshâk, es-Sîret,  Tah., Ahmed Ferîd El-Yezîdî, Dâru‟l-Kutubi‟l-‟Ġlmiyye, Beyrut 

2004, s. 68; el-Mâverdî, A‟lâmu‟n-Nubuvve, s. 118. 
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 el-Fâsî, Zuhru‟l-Muktetafa min Târîhi Mekketü‟l-MüĢerrefe, s. 173; el-Mâverdî, A‟lâmu‟n-Nubuvve, 

s. 118. 
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“toplanma”
58

 ve KureyĢ‟in ticari faaliyetleri nedeniyle de “mal toplama ve kazanç 

elde etme” anlamında kullanıldığı rivayet edilmiĢtir.
59

 

KureyĢ isminin kime ait olduğu konusunda rivayetlerde çeĢitli isimler 

geçmektedir. Bu isimler Nadr b. Kinâne, Fihr b. Mâlik ve Kusay b. Kilâb‟tır.
60

 

Tarihçilerin çoğu Fihr b. Mâlik ismini tercih etmiĢler ve bunun soyundan gelenlere 

KureyĢ denilmiĢtir.
61

 

Hz. Peygamber (s.)‟in yirmi birinci kuĢaktan dedesi Adnân‟a kadar olan 

KureyĢ soyu hakkında nesep âlimleri arasında ihtilaf yoktur.
62

 Kaynaklar bu isimleri 

ayrıntılı bir Ģekilde kaydetmiĢlerdir. KureyĢ‟in etkin bir kabile olarak ortaya çıkıĢı 

Hz. Peygamber‟in 5. kuĢaktan dedesi Kusay b. Kilâb ile baĢladığı söylenebilir.
63

 

Kusay, dağınık olarak yaĢayan KureyĢ boylarını topladı ve elde ettiği çeĢitli 

desteklerle Mekke yönetimini Huzâa‟dan aldı.
64

 Kusay, ilk icraat olarak Kâbe 
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 Muhammed b. Sa‟d, et-Tabakât, Tah., Alî Muhammed Ömer, Mektebetü‟l-Hânecî, Kahire 2001, I. 

51-53; Ġbn Ġshâk, es-sîretu‟n-Nebeviye,  s. 68; el-Fâsî, Zuhru‟l-Muktetafa min Târîhi Mekketü‟l-
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Ensâb, Mektebetü‟l-Kudsî, Kahire 1356, II. 256. 
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 Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, II. 327-328; el-Fehîd, Fecru‟l-Ġslâm fî Mekke, s. 73; Hudayr 

Abbâs el-Cemilî, Kâbiletu KureyĢ, el-Mucme‟u‟l-Ġlmî, Bağdat 2002, s. 40-41. 
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 el-Cemilî, Kâbiletu KureyĢ, s. 42. 
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 Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 53; Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, II. 325; el-Fehîd, Fecru‟l-Ġslâm fî 

Mekke, s. 72. 
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 ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye, I. 29. 

63
 el-Fehîd, Fecru‟l-Ġslâm fî Mekke, s. 73. 

64
 Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 50; Ebû Cafer Muhammed b. Habîb, Kitâbu‟l-Munammak, Tah., HurĢîd 

Ahmed Farık, Âlemu‟l-Kutub, Beyrut 1985, s. 28; Ali Osman AteĢ, “Kusay b. Kilâb”, DĠA, Ankara 

2002,  XXVI. 460. 



44 
 

çevresine kabilesini yerleĢtirdi. Zira o zamana kadar Kâbe çevresinde ikamet etmenin 

haram olduğu düĢüncesi vardı.
65

 Kendisine yakın KureyĢ boylarını Mekke‟nin iç 

bölgelerine (KureyĢ Bitâh), diğer akrabalarını ise Ģehrin etrafına (KureyĢ Zevâhir) 

yerleĢtirdi.
66

 Kâbe‟nin etrafına yerleĢen KureyĢ, bu konumları sayesinde diğer 

Arapların nezdinde önemli bir yere geldiler. “Ehlullâh” olarak isimlendirildiler. Bu 

konumlarını ticari iliĢkilerde kullanarak aristokrat bir sınıf oluĢturdular.
67

 

Kusay, Kâbe‟ye en yakın yerde Dâru‟n-Nedve‟yi inĢa etti. Burası aynı 

zamanda Mekke‟nin yönetim merkeziydi. Kusay, yaĢadığı sürece KureyĢ kabilesini 

yönetti. Kendi kabilesi de ona büyük saygı ve değer verdi. Onun kararlarına karĢı 

çıkan olmadığı gibi, ona danıĢmadan bir iĢe giriĢmezlerdi. Kusay‟ın Abdüluzzâ, 

Abdümenâf, Abdükusay, Abdüddâr adında dört oğlu oldu.
68

 

Kusay‟ın Bitâh‟a yerleĢtirdiği boylar Ģunlardır: 

Benû Abdümenâf: Abdümenâf babasından sonra Mekke yöneticisi oldu. 

Nevfel, Muttalib, HâĢim (Amr), AbdüĢems adında dört oğlu oldu. Ġslâm‟ın doğuĢuna 

kadar bunların her birisi bir boy olarak ortaya çıktı.
69

 Benû HâĢim Hz. Peygamber‟in 

soyunun dayandığı dedesidir. HâĢim, yaptığı ticari anlaĢmalar (Îlâf) ile Mekke‟nin 
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 el-Fâkihî, Ahbâru Mekke, V. 171. 
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 Ebu‟l-Münzir HiĢâm b. Muhammed b. el-Kelbî, Cemheretu‟n-Neseb, Dâru‟l-Yekzati‟l-Arabiyye, 

ġam trz., I. 10; Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 52; Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 51; Abdurrahmân b. Haldûn b. 

Haldûn, Târîhu‟l-Arab ve‟l-Berber, Dârü‟l-Fikr, Beyrut 2000, II. 398-399; Casim Avcı, “KureyĢ”, 

DĠA, Ankara 2002, XXVI. 442. 
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 Çelikkol, Ġslâm Öncesi Mekke, s. 112. 

68
 Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 51; Ġbn Ġshâk, es-sîretu‟n-Nebeviye, s. 74; Ġbn Habîb, Kitâbu‟l-Munammak, 

s. 32; GeniĢ bilgi için bkz: Ġbnu‟l-Kelbî, Cemheretu‟n-Neseb, I. 75-88. 
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 Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 56; Ġbn Ġshâk, es-sîretu‟n-Nebeviye, s. 74; Ebû Abdullah el-Musab b. 

Abdillâh ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, Dâru‟l-Me‟ârif, Kahire 1987, I. 14. 
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geliĢmesine büyük katkılar sağlamıĢtır.
70

 Bir dıĢ ticari seyahati esnasında Medineli 

Benû Neccar kabilesinden Selmâ ile evliliğinden Abdülmuttalib (ġeybe) adında oğlu 

dünyaya geldi.
71

 Abdülmuttalib babası HâĢim gibi Mekke‟nin sözü dinlenen ileri 

gelenlerindendi. Ölene kadar kabilesinin liderliğini sürdürdü.
72

 Zemzem kuyusunu 

bulmasından sonra bu ünü daha da arttı. Zemzem kuyusunun sahiplenmesi üzerinde 

diğer KureyĢ boyları ile yaptığı tartıĢmada kendisini savunacak on evladının olması 

temennisi yerini buldu.
73

 Hz. Peygamber‟i himayesine alan Abdülmuttalib vefatından 

önce bu emaneti oğlu Ebû Tâlib‟e tevdi etti ve Ebû Tâlib ölene kadar Hz. 

Peygamber‟i korumuĢtur. Benû Ümeyye ya da Benû AbdüĢĢems, soyları Ümeyye b. 

AbdiĢĢems b. Abdilmenaf‟a dayanır.
74

 AbdüĢĢems‟in Ümeyyetü‟l- Asgar, 

Abduümeyye, Ümeyyetü‟l-Ekber,  Habîb, Nevfel, Rabîa, Abdüluzzâ ve Abdullah 

adında çocukları oldu.
75

 Bu soydan Mekke toplumuna etki eden pek çok kiĢi 

çıkmıĢtır. Ebû süfyân b. Harb
76

 Mekke fethine kadar Ġslâm‟a düĢman olan KureyĢ 

liderlerindendi. Ebu‟l-Âs b. Ümeyye‟nin oğullarından Affân üçüncü Halife Hz. 

Osman‟ın babası, Hakem ise Emevi Halifesi Mervân‟ın babasıdır.
77

 Benû Nevfel, 

diğer boylara nazaran fazla bir etkinliği olmamakla birlikte, Benû Ümeyye ile 
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 Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 57; Heykel, Hz. Muhammed Mustafa, s. 96. 
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 ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, I. 17; Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 60. 
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 Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, I. 64. 
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75
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hareket ettiği görülmektedir.
 78

 Benû Muttalib ise Benû HâĢim ile birlikte hareket 

ederdi.
79

  

HâĢim ve Ümeyye boyları arasında iktidar mücadelesi her zaman kendisini 

hissettirmiĢtir. Mekke‟nin en zengin boylarından olan Ümeyye, Nevfel ile ittifak 

yaparken, Muttalib, HâĢim‟in yanında yer almıĢtır. Öteden beri var olan ezeli rekabet 

Ġslâm davetinde kendisini hissettirmiĢtir. Ümeyye boyu mensupları Benû HâĢim‟den 

olan bir peygamber‟i kabullenmede ciddi direnç göstermiĢlerdir. 

Benû Abduddâr: Abduddâr b. Kusay b. Kilâb soyuna dayanır. Osman, 

Vehb, Kelde ve Abdulmenâf adında çocukları oldu.
 80

 Dâru‟n-Nedve yönetimini 

elinde bulunduran boydur. Bu aynı zamanda Mekke‟nin yönetilmesi demektir. Hz. 

Peygamber‟e en çok karĢı çıkan boylardandır. Benû Abduluzzâ (Benû Esed): 

Abduluzzâ b. Kusay b. Kilâb soyundandır.  Esed, KureyĢ‟in büyük bir koludur.
 81

  

Benû Abd b. Kusay: Abd b. Kusay b. Kilâb soyundandır.
82

 KureyĢ‟in zayıf 

boylarındandır. Benû Zühre: Zühre. Kilâb b. Mürre‟ye dayanır.
83

 Benû Mahzûm 

(Benû Yakaza): Yakaza b. Mürre b. Ka‟b soyundandır. Benû Mahzûm güçlü bir 

                                                           
78

 GeniĢ bilgi için bkz: Ġbnu‟l-Kelbî, Cemheretu‟n-Neseb, I. 68; ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, 

VI. 197-198. 

79
 GeniĢ bilgi için bkz: Ġbnu‟l-Kelbî, Cemheretu‟n-Neseb, I. 58-59; ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, 

III. 92. 

80
 Ġbn Hazm, Cemhere, I. 125-128; ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, VII. 250.  

81
 GeniĢ bilgi için bkz: Ġbn Hazm, Cemhere, I. 117-118; ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, VI. 205. 

82
 ez-Zübeyrî, Kitâbu Nesebi KureyĢ, VII. 250. 

83
 Ġbnu‟l-Kelbî, Cemheretu‟n-Neseb, I. 88-93; Ġbn Hazm, Cemhere, I. 128-135; ez-Zübeyrî, Kitâbu 
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koldu. Oldukça varlıklı bir koldur.
84

 Benû Teym: Teym b.Mürre b. Ka‟b 

soyundandır. KureyĢ‟in zayıf kollarındandır.
85

 Benû Adîy: Adîy b. Ka‟b b. Luey 

soyundandır. KureyĢ‟in etkin kollarındandır.
86

 Benû Cumah: Cumah b. Amr b. 

Husays b. Ka‟b soyuna dayanır.
87

 Etkinliği olan bir boydu. Benû Sehm: sehm b. 

Amr b. Husays b. Ka‟b soyuna dayanır. Sehm boyu güçlü bir boydur.
88

 

Zevâhir‟e yerleĢtirilen boylar ise: Benû Muhârrib b. Fihr
89

, Benû Hâris b. 

Fihr
90

, Benû Teym b. Edrem b. Ğâlib
91

  ve Benû Mâis‟tir.
92

 

 

3. MEKKE’DE DĠNÎ ĠNANÇLAR 

Hz. Ġbrahim ve oğlu Ġsmail‟in Kâbe‟yi inĢa etmeleriyle Mekke‟nin yerleĢim 

yeri haline geldiği ve insanların burada yaĢamaya baĢladığı gerçeği göz önünde 
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alındığında, Ģehrin dinî temelinin tevhid inancı üzerinde atıldığı söylenebilir.
93

 Bu 

tarihten Ġslâm‟ın doğuĢuna kadar uzun bir süre geçti. Kâbe ve ona atfedilen 

kutsallığın devam etmesine karĢılık
94

 dinî inançlarda çok ciddi değiĢimler meydana 

geldi. 

Ġslâm‟ın ortaya çıktığı sırada Mekkeli Arapların hepsi aynı dinî görüĢe sahip 

değildi. Hz. Peygamber döneminde Mekke‟yi oluĢturan toplumun büyük çoğunluğu 

özellikle aristokrat tüccar kesiminin dinî inancı putperestlik (paganizm) ve buna 

bağlı olarak Ģirkti.
95

 Bununla birlikte az da olsa Hanif inancına mensup kiĢiler de 

vardı. Mekke‟nin dıĢarıdan göç alan bir konumda olması az da olsa bünyesinde farklı 

inançları barındırmıĢtır. Özellikle Ehl-i Kitap‟tan Yahudi ve Hıristiyan inancına 

sahip kiĢilerin az da olsa var olduğu söylenebilir. 

Mekke‟de putperestlik inancı yaygındı. Tevhid inancı üzerine inĢa edilen 

Mekke‟de putperestliğin ilk defa ortaya çıkıĢı konusunda iki görüĢ ileri sürülmüĢtür. 

Birinci görüĢe göre Cürhüm‟ü Mekke‟den çıkartıp yönetimi eline alan Huzâa‟lı lider 

Amr b. Luhay, Mekke‟ye ilk defa putperestliği getiren kiĢidir. ġam taraflarına yaptığı 

bir seyahatte putperest bir kavim ile karĢılaĢan Amr b. Luhay, bunların inançlarını 

beğenir. Kendisiyle birlikte “Hübel” adındaki putu alır ve ona ibadet için Kâbe‟ye 

yerleĢtirir.
96

 Sözü dinlenen bir lider olan Amr b. Luhay‟ın bu tercihi taraftar 

bulmakta zorlanmadı. Bunun dıĢında Nûh kavminin taptığı beĢ putu bulan Amr b. 
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Luhay bunları kabilelere dağıttı.
97

 Kâbe içerisinde zina yapmalarından dolayı taĢ 

kesildiği kabul edilen “Ġsâf” ve “Nâile” adındaki gençler, ibret olsun diye Sefa ve 

Merve‟ye bırakılmıĢtı. Amr b. Luhay, “Atalarınız bunlara çok değer verdiği için 

buraya bıraktı. Siz de onlara tapınız.” diyerek onları bunlara tapmaya teĢvik etti.
98

 

Bunlarla birlikte Amr b. Luhay her kabilenin kendisini temsil etmesi için Kâbe‟ye 

putlar bırakmasına müsaade etti. Kaynaklarda geçen bir hadis rivayetinde Amr b. 

Luhay‟ın, Hz. Ġbrahim‟in dinini ilk defa değiĢtirip, Mekke‟ye putperestliği getiren 

kiĢi olduğu bildirilmiĢtir.
99

 Bu rivayet yukarıda söylenenleri desteklemektedir. 

Putperestliğin ortaya çıkmasında öne sürülen diğer görüĢe göre Mekke‟ye 

sığamayan Ġsmailoğulları civar yerlere göç etmeye baĢladıklarında, Kâbe‟ye 

duydukları saygıdan dolayı buradan ayrılırken yanlarına hatıra olması için taĢlar 

aldılar. Kâbe‟ye verdikleri kutsallığı bu taĢlara verdiler. Bunlar aynı zamanda 

Kâbe‟yi ziyaret etmeye, hac ve umre görevlerini yerine getirmeye devam ettiler. 

Kendilerine saygı ve uğur getirmesi için edindikleri bu taĢlar zamanla birer puta 

dönüĢtü.
100
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Mekke içerisinde pek çok put bulunurdu. Hübel putu en kutsal putları olup, 

büyük saygı gösterirlerdi. Yukarıda geçtiği gibi bu putu Mekkeye Amr b. Luhay 

getirmiĢtir.
101

 Önünde fal okları
102

 çekilirdi. Ġsâf ve Nâile Kâbe‟de bulunan diğer 

putlardan olup büyük saygı görürlerdir.
103

 Lât putu Tâif‟te bulunan bir puttu.
104

 

Halka hizmet eden bir kiĢinin bulunduğu bir kayalığın, bu kiĢinin ölümünden sonra, 

Amr b. Luhay‟ın teĢvikiyle putlaĢtırıldığı rivayet edilir.
105

 Uzzâ putu Nahle denilen 

yerde bulunan dikenli ağaçlardan ibaret olan bir puttu. Amr b. Luhay tarafından 

putlaĢtırıldığı rivayet edilmiĢtir.
106

 Menât putu Mekke-Medine arasında, Kızıldeniz 

sahilinde Kudeyd denilen bölgede bulunurdu.
107

 Bu put da Amr b. Luhay tarafından 
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dikilmiĢtir.
108

 Evs ve Hazreç burayı tavaf etmeden tıraĢ olup ihramdan 

çıkmazlardı.
109

 KureyĢ baĢta olmak üzere Araplar bu putlara büyük saygı gösterirdi. 

Bunların dıĢında Nûh kavmine ait Vedd, Suvâ, Yağûs, Yaûk ve Nesr adında 

putları vardı. Bunların her birisi bir kabilenin putuydu.
110

 Ayrıca yukarıda ifade 

edilenlerin dıĢında Mekke halkının saygı gösterdiği pek çok put vardı.
111

 

Arapların Kâbe gibi değer verdikleri ve kutsal saydıkları “Tâğût” denilen ev 

Ģeklinde yerleri vardı. Bu evlerin bakıcıları ve bekçileri vardı. Kâbe‟ye sundukları 

gibi buralara da hediyeler sunarlar, etrafını tavaf eder, kurbanlar sunarlardı. Ancak 

buraları Kâbe‟den üstün görmezlerdi.
112

 

Putlar farklı olarak isimlendirilirlerdi. Sanem altın, gümüĢ veya ahĢaptan 

insan suretinde yapılan putlara denilirdi. TaĢtan yapılanına vesen, dikili taĢlara ise 

nasb denilirdi. Ancak Arapların bu isimleri kullanmalarında aralarındaki farklara 

dikkat ettikleri söylenemez.
113

 

Her evde ibadet ettikleri putları vardı. Eve giriĢ çıkıĢlarda bunlara tazimlerini 

sunarlardı. Çevrelerinde dikkatlerini çeken güzel bir taĢ bulduklarında put edinirlerdi. 
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Sefere çıktıklarında dört taĢ seçer, bunlardan en güzelini put edinir, geri kalan üçüyle 

ocak kurup, yemek yaparlardı.
114

  

Putlara dua ve secde ederek ona dokunur, etrafını tavaf ederek ona ibadet 

ederlerdi. Putlarının önünde kurbanlarını keserlerdi.
115

 Bunları yapmalarındaki amaç 

sağlıklı olmak, maddi durumunun iyileĢmesi, savaĢlarda galibiyet elde etme gibi 

dünyevi arzulardı. Ġbadetlerindeki beklentilerine bakıldığında ahireti inkâr ettikleri 

anlaĢılıyor. Kur‟ân ayetleri bu duruma dikkatleri çekmiĢtir.
116

 

Putperestler ibadet ettikleri taĢların yaratıcı ilah olmadığını biliyorlardı. 

Bütün bunların üstünde evreni kuĢatan mutlak bir yaratıcının varlığını kabul 

ediyorlardı. Mekke müĢriklerinin hac ve umre yapmaları, gusletmeleri, telbiyelerinde 

Allah sözü ile baĢlamaları,
117

 Allah ismini zikrederek dua etmeleri, Allah adını 

anarak yemin etmeleri, yağmur duasına çıkıp Allah‟a dua etmelerinden
118

 Ġslâm 

öncesi Arapların Allah‟ı bildiklerini göstermektedir. Kur‟ân ayetlerinin bildirdiğine 

göre, putperest müĢrikler, kâinatın yaratıcısı ve tabiat olaylarını düzenleyenin Allah 

olduğunu biliyorlardı.
119

 Allah‟a yemin etmeleri,
120

 baĢlarına bir sıkıntı geldiğinde 
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O‟ndan yardım istemleri,
121

 rızkı veren, diriyi ölüden çıkaran ve her Ģeyi 

düzenleyenin Allah olduğu,
122

 doğrultusundaki inançları Allah‟ı bildiklerini 

göstermektedir.  

Allah‟ın varlığını kabul etmelerine rağmen, O‟na ortak koĢtukları ve 

peygamberine karĢı çıktıkları görülmektedir. Aslında onlar putları Allah‟a karĢı bir 

aracı, Ģefaatçi olarak görüyorlardı.
123

 Bütün bunlar Araplarda Ģirk koĢtukları 

tanrılarının üstünde her Ģeye hükmeden bir “Allah” tasavvurunun olduğunu 

göstermektedir.
124

 

Putların bu derece Mekkelilerin hayatlarında yer etmiĢ olması salt bir taĢ veya 

metal yığınının tesiriyle olmadığı aĢikârdır. Putlar üzerinde sağlanan bir çıkar 

dikkatleri çekmektedir. Bunun sayesinde büyük faydalar elde edilmekte, imtiyazlı 

gruplar çıkarlarını koruyabilmekteydi. Putlara yönelen her saldırının Ģiddetli bir 

biçimde karĢılık bulması bundan dolayıdır.
125

 Mekkeli müĢrikler farklı inançlara 

müsamahalı davranmıĢlardır. Pek çok inanç mensubu Kâbe etrafında kendisine yer 

bulabiliyordu. Hz. Peygamber‟in Ġslâm davetinin ilk yıllarında muhalefetle 

karĢılaĢmadığı halde, putlardan bahsedip, onları kötülemesinden sonra Ģiddetli bir 

muhalefetle karĢılaĢması buna bir örnektir. 
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Mekke aristokratları ile taptıkları putları arasında hoĢlarına giden bir 

münasebet vardı. Zira bunlar sefahate dalıyor, kat kat faiz alıyor, öksüzün malına el 

koyuyor, fakir kimselere yardımda bulunmuyor, toplumsal vazifeleri yerine 

getirmekte ihmalkâr davranıyorlardı. Kendilerince kurdukları eğlence ve zevke 

dayanan bu dünyalarına taĢtan put edindikleri ilahları müdahale etmiyordu. Ġrtikâp 

ettikleri bu günahları putlarına sundukları tazimle bağıĢlanacağına inanıyorlardı.
126

 

MüĢriklerin putlara olan ibadetleri maddi bir menfaatin sağlanmasına 

dayanıyordu. Beklediği menfaati bulamayınca ibadet ve tazimini fayda veya 

zararında korunması umulan baĢka bir varlığa çevirirdi. Bu ise onun puta tapmadaki 

asıl amacının bencil kiĢiliğinden müteĢekkil maddi menfaati gerçekleĢtirmek 

olduğunu göstermektedir.
127

 

Bize ulaĢan bazı rivayetlere bakılırsa, putlara yaptıkları ibadetlerde her zaman 

samimi davranmamıĢlardır. Helva ile putlarını yapar, ona ibadet ederler, 

acıktıklarında onu yerlerdi. Hırsızlık yapan birisi çaldığıyla birlikte putun yanına 

sığındığında ona karıĢılmazdı.
128

 Her zaman saygı duydukları putları isteklerine 

cevap vermediklerinde
129

 veya hayvanları ürktüklerinde
130

 putlarına kızıp, ona 

sövebiliyorlardı. Huzâa Mekke‟ye putperestlik inancını yerleĢtirdi. Mekke 

yönetimini bu kavimden alan KureyĢ‟in aynı putperestlik anlayıĢını devam ettirdiği 

söylenebilir. 
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Diğer bir inanç grubu Hanifler'dir. Mekke müĢriklerinin putperest inancını 

paylaĢmayan, kendilerine fayda ve zarar verme kabiliyetlerine sahip olmayan putlara 

tapmaktan tatmin olmayan, sayıları bir hayli az olan ve kendilerine “Hanif” denilen 

bir kesim vardı. Hanifler, babaları Hz. Ġbrahim‟in inancından sapıldığını iddia ediyor 

ve tek Allah inancına sahip olduklarını söylüyorlardı. Ölümden sonra dirilmeye, itaat 

edene sevap verileceği, günahkârların cezalandırılacağına inandıkları gibi Arapların 

putlara tapmasından ve sapık inançlarından nefret ederlerdi.
131

 Bunlar müĢrik 

inançlarını paylaĢmadıkları gibi, Yahudi ve Hıristiyanlardan farklıydılar.
132

 

Kaynaklarda Hanif olarak dört kiĢinin ismi öne çıkmaktadır: Varaka b. Nevfel, 

Ubeydullâh b. CahĢ, Osman b. Hüveyris ve Zeyd b.Amr b. Nufeyl.
133

  

Haniflerin ortak bir ibadetleri veya kendilerini temsil edecek bir cemaate 

sahip oldukları hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunlar 

toplumun gidiĢatından memnun olmayan, putperestlerin acımasız ve bozulmuĢ olan 

adetleri ruhlarını tatmin etmediği için mukaddes bir dinin özlem ve arayıĢı içerisinde 

bulunuyorlardı.
134

 Bunların çoğu inançlarının uğruna çeĢitli bölgelere dağıldılar.
135
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Bu hareketin kiĢisel eylemlerden ibaret olduğu ve mensuplarının çoğunun sonradan 

Hıristiyanlığı seçtiği anlaĢılmaktadır.
136

 

Hanifler müĢriklerin karĢıtı olduğu gibi Yahudi veya Hıristiyan da 

değillerdi.
137

 Kur‟ân‟ı Kerim Haniflik inancına değinmektedir. Buna göre Hanifler 

Allah‟a kulluk yapmakla emrolunmuĢlardı.
138

 Ġlk Müslümanlar Hanif olarak 

isimlendirilmiĢtir.
139

 Hanifler, putları reddetmek, kavimlerinin yanlıĢ adetlerine karĢı 

çıkmak, kavimlerinin içinde bulunduğu cehaletten kurtarmak için faaliyetlerde 

bulunmak ve kavimlerinin baskılarından kurtulmak için uzaklara gidip inzivaya 

çekilmek gibi özellikleri ile tanıtılmıĢtır.
140

 

Mekke'de Ehl-i Kitap inancının varlığı oldukça zayıf görünmektedir. 

KureyĢ‟e mensup bazı kiĢilerin Hıristiyan olduğu bilgisi rivayetlerde yer almaktadır. 

Buna Varaka b. Nevfel, Osman b. Huveyris, ġeybe b. Rabia örnek olarak 

verilebilir.
141

 Mekke‟ye dıĢarıdan gelen yabancı kökenli Hıristiyanlar da vardı. 

Bunların bazıları çalıĢmak amacıyla, bazıları köle olarak bulunurlardı. Hz. Ġsa ve 

Meryem‟in resimlerinin Kâbe‟de bulunması Hıristiyanların varlığına iĢarettir. Mekke 

içerisinde bir cemaat oluĢturacak sayıda Hıristiyan olduğu söylenemez. 
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Mekke‟de Yahudilerin olduğuna dair birkaç rivayet kaynaklarda geçmektedir. 

Abdulmuttalib‟in himaye ettiği ve ticaretle uğraĢan Yahudi bir komĢusu vardı.
142

 

Mekke‟de küçük birkaç Yahudi ailesi olduğu ve bunların akrabaları olan Medineli 

Yahudiler tarafından ziyaret edildiği kabul edilmektedir. Aynı Ģekilde ticari 

faaliyetler çerçevesinde Medineli Yahudiler ile olan iliĢkilerden bahsedilebilir.
143

 

Ehl-i Kitab‟ın Mekke‟deki varlığının KureyĢlilerin gidiĢatını etkileyecek veya 

insanların büyük bir kesimini kanalize edebilecek bir boyuta sahip olmadığı 

görülmektedir.
144

 Bu inanca mensup olanların çoğunun köle, iĢçi sınıfına mensup 

olması etki boyutlarının düĢük düzeyde kalmasına yol açmıĢtır. 

 

4. MEKKE’DE SĠYASÎ OTORĠTE 

Hz. Peygamber‟in Ġslâm dinini tebliğ ettiği zaman diliminde Mekke‟de var 

olan siyasi otoritenin tespit edilmesi, üzerinde durduğumuz konunun anlaĢılmasına 

katkı sağlayacağı aĢikârdır. Bunun tespit edilebilmesi için tarihi süreç içerisinde 

Mekke‟de siyasi otoritelerin el değiĢtirmesi ve geçirdiği değiĢimlere kısaca 

değinmemiz gerekmektedir. 

Ġslâm‟ın doğuĢuna kadar Mekke yönetimi farklı kabilelerin eline geçti.
145

 Hz. 

Ġbrahim ve Ġsmail Kâbe‟yi inĢa etmelerinden sonra buranın ilk yönetimini Hz. Ġsmail, 
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sonra oğulları üstlendi.
146

 Hz. Ġsmail‟in Cürhüm ile birlikte yaĢadığı ve onlardan 

evlendiği bilinmektedir.
147

 Dolayısıyla Ġsmailoğulları ve Cürhüm Kâbe‟nin 

inĢasından itibaren birlikte yaĢadılar. Zamanla sayıca artan Cürhüm Mekke 

yönetimini ele geçirdi.
148

 Yönetim Ġsmailoğullarından Cürhüm‟e geçerken aralarında 

herhangi bir savaĢ veya sürtüĢme olduğu bilgisi kaynaklarda geçmemektedir. 

Muhtemelen Ġsmailoğulları Mekke‟de huzur ortamının bozulmaması ve Kâbe‟nin 

kutsiyetine halel gelmemesi için gönüllü olarak yönetimi Cürhüm‟e devretti. 

Cürhümlüler kutsal beldenin eski sakinleri olarak Ġsmailoğullarının yaptıkları gibi 

Kâbe‟ye büyük saygı gösterdiler. Ancak zamanla refah düzeylerinin yükselmesi ve 

Kâbe‟ye olan yakınlıklarının verdiği üstünlük duygusu onları çeĢitli hak ihlalleri 

yapmaya sevk etti. Kutsal beldeye hac ibadeti için gelen hacılara kötü davranıĢlar 

sergilemeye baĢladılar. Bu davranıĢları Kâbe‟nin kutsiyetine zarar verecek seviyeye 

geldi. Böyle bir ortamda Mekke yönetimi el değiĢtirdi. Uzun sayılabilecek Cürhüm 

yönetiminden sonra Yemen‟den gelen Huzâa kabilesi Mekke‟nin yeni yöneticisi 

oldu.
149

 Huzâa kabilesinin yönetimi ele geçirmesi Mekke için bir dönüm noktası 

olarak görünmektedir. Yukarıda açıklandığı gibi Huzâalı lider Amr b. Luhay ile 
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birlikte Mekke‟ye putperestlik girdi. Kâbe‟nin kutsiyetinin korunmasının yanında 

putlar Mekkelilerin hayatına ciddi bir Ģekilde yerleĢti. Huzâa‟dan sonra yönetim 

KureyĢ‟e geçti. Dağınık olarak yaĢayan KureyĢ kabilesini toplayan ve diğer bazı 

kabilelerin desteğini de alan Kusay b. Kilab, Huzâa‟yı mağlub ederek, Mekke‟den 

uzaklaĢtırdı. Böylece yönetim KureyĢ‟in eline geçmiĢ oldu.
150

 

Kusay‟ın Mekke yönetimine büyük katkıları oldu. Mekke yönetiminin 

baĢlangıcı Kusay‟a dayanmaktadır.
151

  Kâbe etrafına kendisine yakın akrabalarını 

yerleĢtirmekle iĢe baĢlayan Kusay, Kâbe ile ilgili görevler baĢta olmak üzere pek çok 

çalıĢmalarda bulundu. Mekke‟ye gelen hacıların ihtiyaçlarını karĢılamaya büyük 

özen gösteren Kusay, bu sayede KureyĢ‟in itibarını diğer Araplar nezdinde arttırdı. 

Yaptığı Rifâde görevi ile KureyĢ boylarından topladığı vergi ile hacılara yemek 

dağıttı.
152

 Kusay, yaptığı çalıĢmalar ile otoritesini Mekke‟ye kabul ettirdi.  Kusay‟ın 

teĢkil ettiği yönetim biçimi Ġslâm‟ın ortaya çıktığı döneme kadar fazla bir değiĢikliğe 

uğramadı.
153

 

Kusay‟ın Mekke‟de ikamet etmeyen kabilelere hac ile ilgili bazı görevleri 

verdiği görülmektedir. Orta Arabistan‟da oturan Kinâne kabilesi mensupları Nesî 

görevini yerine getirdiler. Kinâne‟liler astronomi sırlarını iyi biliyorlardı. 
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Muhtemelen Kusay onların bu uzmanlıklarından istifade etti. Safvân “icâze”, Âdvân 

ise “ifâde”  vazifesini yerine getirdiler. Hac ile ilgili bu görevlerin KureyĢ dıĢında bu 

kabilelerde bulunması onları Mekke‟ye çekmeye matuf bir tercih olduğu 

söylenebilir.
154

 

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Mekke‟nin yönetim merkezi Kusay‟ın inĢa 

ettiği Dâru‟n-Nedve‟ydi. Bu müessese üzerinde durulması gerekir. 

Dâru‟n-Nedve, Kusay b. Kilab‟ın Kâbe çevresini KureyĢ boylarına taksim 

edip iskâna açtıktan sonra, yaklaĢık miladi 440 tarihinde,
155

 Kâbe‟nin kuzeyine, 

Hatîm‟in karĢısında, kapısı Kâbe‟ye açılacak Ģekilde inĢa edildi.  Burası, nikâh ve 

evlilik törenleri, ergenlik dönemine giren kızlara gömlek giydirilmesi, dıĢarıya 

gönderilecek ticari kervanların hazırlığı, yanı sıra pek çok ticari iĢlerin yürütüldüğü 

yerdi. DıĢarıya elçilerin gönderilmesi, bayrak asma törenleri, savaĢ ve barıĢ 

kararların alındığı dıĢ iliĢkileri ilgilendiren meseleler burada tartıĢılıp sonuca 

bağlanırdı.
156

 Bu Meclisin diğer bir özelliği risâletin baĢından Mekke fethedilene 

kadar Müslümanlara karĢı muhalefetin merkezi konumunda olmasıdır.
157
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Dâru‟n-Nedve toplantılarına kırk yaĢını dolduran kiĢiler katılabilirdi. Ancak 

bağlayıcı kararlar sayılı kabile reisleri tarafından alınırdı. Bu yönüyle asiller 

meclisini andıran,
158

 Mekke‟nin yönetildiği parlamento görevini görmekteydi.
159

 

Kırk yaĢını dolduranların katılabilecekleri bilgisi kaynaklarda yer almakla birlikte, 

gerek fiziki imkânlar açısından gerekse de temsil açısından kırk yaĢına gelmiĢ her 

kesin buraya katılamayacağı ortadadır. Ayrıca akıllı ve dirayet sahibi bazı kiĢiler çok 

daha erken yaĢlarda bu toplantılara katılabilmiĢledir.
160

 

Mekke‟nin yönetim merkezi fonksiyonunu yerine getiren yapısı “Daru‟n-

Nedve”dir. Çok baĢlı kabile yapısına sahip Mekke toplumunu bir çatı altında 

toplayan yegâne kuruluĢtur. Yapı ve fonksiyon olarak kendisine has bir takım 

özellikleri olan bu yönetim merkezi Ġslâm dönemine kadar faaliyetlerini 

sürdürebilmiĢtir.
161

 

Dâru‟n-Nedve dıĢında kabilelerin temsil edildiği toplantı meclisleri de vardı. 

Bunlar fonksiyon itibarı ile birbirilerinden farklı olduğu için üzerinde durulması 

gerekir. 

                                                                                                                                                                     
üzerine, Dâru‟n-Nedve‟de toplanıp, Ebû Cehil‟in önerisi ile Hz. Peygamber‟e suikast kararını bu 

mecliste aldılar. Bkz: Ġbn HiĢâm, es-Sîret, II. 100-102; Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh,  II. 2-3; Ġbn 

Kesîr, el-Bidâye ve‟n-Nihâye, III. 267; Ġbn Haldûn, Târîhu‟l-Arab ve‟l-Berber, II. 441; Ġbn Sa‟d, et-

Tabakât, I. 193-194. 

158
 Ethem Ruhi Fığlalı, “Darünnedve”, DĠA, Ġstanbul 1993, VIII. 556. 

159
 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, II. 851; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, Eser 

NeĢriyat, Ġstanbul 1979, IX. 5961. 

160
 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, II. 851. 

161
 GeniĢ bilgi için bkz: Beydun, el-Hicâz ve Devletü‟l-Ġslâmiyye, s. 94-97. 



62 
 

Dâru‟n-Nedve Ģehrin toplantı meclisiydi. Ancak her sopun “Nâdî” denilen 

kendilerine ait bir toplantı yerleri vardı. Sopla ilgili kararlar burada görüĢülür, 

akĢamları eğlendirici hikâyeler (müsâmere)  burada söylenirdi. Kur‟ân bu eğlendirici 

toplantılardan “çılgınca hitabet akĢamları” (sâmiran tehcurûn/ُٗساٍشا ذٖجش)
 162

 olarak 

bahseder. Tard ve Hal‟ (bir kimseyi kabile dıĢı/kanun dıĢı sayma), Emân (bir kimseyi 

himaye altına alınması) bu meclislerde yapılırdı.
163

 Alınan bu kararlara diğer sop 

mensupları itibar ederlerdi. Nâdi meclislerinin aynı zamanda bir güç gösterisi
164

 ve 

pek çok haksızlıkların yapılmasına ön ayak olan yerler olarak Kur‟ân‟da 

zikredilmiĢtir.
 165

 Daru‟n-Nedve ile ilgili söyleyeceklerimizi burada bitirerek 

Mekke‟nin yönetim konusuna geri dönelim.  

Kusay, sağlığında Mekke yönetimini çocukları arasında paylaĢtırdı. Diğer 

kardeĢlerine nazaran pasif konumda bulunan büyük oğlu Abduddâr‟a yönetim ile 

ilgili görevleri tevdi ederek ona saygınlık kazandırmaya çalıĢtı.
166

 Diğer çocuklarına 

ise Kâbe ile ilgili görevleri bıraktı. Böylece Kusay‟ın teĢkil ettiği Dâru‟n-Nedve‟ye 

daha çok vazife düĢtü.  

Yönetim Abduddâr‟da olmasına rağmen, Abdulmenâf b. Kusay Mekke‟de 

sevilen ve sözü dinlenen birisiydi. Yönetime pek çok katkıları oldu. Abdulmenâf‟n 

çocukları HâĢim, Nevfel, Muttalib ve AbdüĢĢems Mekke‟nin dıĢ ticaretinde önemli 

ilerlemeler sağladılar. Yemen, Bizans, ġam, HabeĢ ve Ġran yönetimleri ile serbest 
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ticari anlaĢmalar sağladılar. Kur‟ân‟ın “îlâf” olarak bahsettiği ticari serbestlik 

KureyĢ‟in hem zenginliğini hem de itibarını arttırdı. Bundan en büyük payı 

Abdülmenâf oğulları aldılar.
167

 

 KureyĢ içerisindeki itibarları artan Abdülmenâf oğulları, yönetim hakkının 

kendilerine ait olduğunu iddia ederek, Abdüddâroğulları ile iktidar çatıĢmasına 

girdiler.
168

 Tarafsız kalan ve fazla etkinliği olmayan birkaç KureyĢ boyu dıĢında, 

Ģehir iki kısma ayrıldı. Abduddâroğullarını destekleyen Mahzûmoğulları, 

Cumahoğulları, Sehmoğlulları ve Adiyoğulları kestikleri hayvanın kanına ellerini 

batırıp Kâbe duvarına sürerek birlik yemini yaptılar. Bu gruba “Ahlâf” (yemin 

edenler) denildi.
169

 Diğer taraftan Abdülmenâfoğullarını destekleyen Teymoğulları, 

Zühreoğulları, Esedoğulları ve Hârisoğulları içi koku dolu kaba ellerini batırıp Kâbe 

duvarına sürerek birlik yemini ettiler. Bu gruba ise “Mutayyebûn” (koku sürünenler) 

denildi.
170

 Böylece Ģehir iki gruba ayrıldı. Gruplar birbirilerine olan düĢmanlıklarını 

ve davalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini göstermek amacıyla muhtemel 

bir çatıĢma durumunda hangi boyun kiminle savaĢacağını belirlediler. Buna göre 

Abdülmenâf-Sehm, Abduddâr-Esed, Mahzûm-Teym, Cumah-Zühre ve Adiy-Hâris 

karĢıt cephelerde yer aldılar.
171
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Gruplar arasında herhangi bir çatıĢma olmadan anlaĢma sağlandı. Buna göre 

Sikâye, Rifâde ve Kıyâde Abdülmenâfoğullarında, Nedve, Livâ ve Hicâbe ise 

Abduddâroğullarında kaldı. Ancak bu iki grubun muhalefeti devam etti. Daha sonra 

yaĢanan pek çok olayda bu karĢıtlık kendisini hissettirdi.
172

 

Abdulmenâf‟tan sonra HâĢim, sikâye ve rifâde görevlerini yerine getirdi. 

Ümeyye b. AbduĢĢems onun liderliğini kıskandı ve onu münâfereye davet etti. 

HaĢim münâfereyi elli deve ve yenilenin on sene Mekke‟den sürülmesi Ģartıyla kabul 

etti. ġair el-Huzâî aralarında hakem oldu. Sonuçta HâĢim galip geldi ve Ümeyye 

ġam‟a sürgüne gönderildi. Ümeyye ile HâĢim arasındaki ilk düĢmanlık böylece 

baĢlamıĢ oldu.
173

 Kaynakların bildirdiğine göre Abdulmuttalib ile Harb b. Ümeyye 

arasında, Nüfeyl b. Abduluzzâ‟nın hakemliğinde bir münâfere olayı gerçekleĢmiĢ, 

Harb‟ın mağlubiyetiyle sonuçlanmıĢtı.
174

 

Mekke öteden beri güvenilir bir belde olarak bilinirdi. Bu güven ortamının 

tesisi dıĢarıdan gelen hacıların ibadetlerini rahat bir Ģekilde yapmaları için 

zorunluydu. Ayrıca bir ticaret merkezi olan Mekke bu konumunu devam ettirmesi 

ancak güvenliğin sağlanmasıyla mümkündü. Ficâr savaĢları
175

 ve Mekke içerisinde 
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dıĢarıdan gelen tüccarlara karĢı yapılan hak ihlalleri Mekke‟nin huzur ortamını 

bozdu. DıĢarıdan gelen bir saldırıya karĢı Mekke birlikte karĢılık verdiği gibi bu hak 

ihlali kabilenin bir ferdine yapıldığında kabilesi bunu himaye ederdi. Ancak 

dıĢarıdan hac veya ticaret için Mekke‟ye gelen ve koruması olmayan tüccarlara 

haksızlıklar yapılabiliyordu.
176

 Bu hak ihlallerinden Zübeyd kabilesine mensup bir 

tüccarın bütün giriĢimlerine rağmen alacağını alamaması sonucunda Ebûkubeys 

dağına çıkarak uğradığı haksızlığı dile getirmesi KureyĢ‟in hak ihlallerinin önüne 

geçmek için tedbir almaya sevk etti.
177

 Mekke‟li liderler Hz. Peygamber‟in amcası 

Zübeyr b. Abdulmuttalib‟in giriĢimleri sonucu, Abdullah b. Cud‟ân‟ın evinde 

toplanarak, Ģehirde meydana gelen bu hak ihlallerine karĢı bir birlik kurma kararı 

aldılar. Risâletten yirmi yıl önce gerçekleĢen bu toplantının sonucunda “Hilfu‟l-

Fudûl” cemiyeti kuruldu. HâĢim, Muttalib, Esed, Zühre ve Taymoğulları bu 

birlikteliğe katıldılar.
178

 Bu birlikteliğe Teym dıĢında Ahlâf‟tan kimsenin iĢtirak 

etmemesinde Mutayyebûn ve Ahlâf ihtilafının etkisini görmek mümkündür. Hilfü‟l-

                                                                                                                                                                     
Mekketü‟l-MüĢerref, s. 176;  Zeydân, Kitâbu‟l-Arab Kable‟l-Ġslâm, I. 241-244; Ebû Zehra, Hâtemu‟n-

Nebiyyîn, s. 182-184; Hüseyin Algül, “Ficâr”, DĠA, Ġstanbul 1996,  XIII. 52. 

176
 Ġbn Habîb, Kitâbu‟l-Munammak, s. 53-54; Ali ġeriatî, Câfer ġehîdî, Sîret, Çev. Kerim Güney, 

Kitapevi Yay., Ġstanbul 1997, s. 27. 

177
 Ġbn Habîb, Kitâbu‟l-Munammak, s. 52. 

178
 Ġbn HiĢâm, Hz. Muhammed‟in Hayatı, s. 83; Ġbn Habîb, Kitâbu‟l-Munammak, s. 53; el-Fâkihî, 

Ahbâru Mekke, V. 190-191; el-Fâsî, Zuhru‟l-Muktetafa min Târîhi Mekketü‟l-MüĢerrefe, s. 177-178; 

Hamidullah, “Hilfü‟l-Fudûl”, DĠA, Ġstanbul 1998, XVIII. 31-32; Ebû Zehra, Hâtemu‟n-Nebiyyîn, s. 

185-187. 
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Fudûl‟a yapılan pek çok müracaatın çözümlendiğine dair kaynaklarda bilgiler 

mevcuttur.
179

 

Ġslâm öncesinde KureyĢ arasında var olan iktidar mücadelesi ve buna bağlı 

olarak toplumun iki gruba ayrılmasının yeni dine yansımaları oldu. Rekabet duygusu, 

sahip olduğu konumu kaybetme korkusu ve daha baĢka sebepler yeni dine karĢı 

çıkmalarını daha da körüklüyordu.
180

 Bu konu ile ilgili daha fazla bilgiyi ilgili 

çalıĢmanın yapılacağı bölüme bırakarak Mekke‟nin yönetim Ģekli konusuna 

geçebiliriz. 

Mekke tarihi boyunca krallık veya mutlak otorite tarafından yönetildiğine dair 

elimizde bilgi mevcut değildir. Tarih boyunca Arapların cazibe merkezi olan 

Mekke‟ye sahip olmak isteyen hükümdarlar olmuĢlardır. Ancak burayı ele geçirmeye 

matuf yapılan saldırılar baĢarısız olmuĢtur.
181

 Buranın merkezi bir yönetimden, söz 

gelimi bir hükümdar veya kral tarafından yönetilmediğini söylerken hiçbir otoritenin 

olmadığını kast etmiyoruz. Burası kendisine has bir Ģekilde, pek çok kabilenin veya 

aynı kabilenin farklı boylarının iĢtiraki ile yönetilmiĢtir.
182

 Bundan dolayı olacaktır ki 

kabileler baĢlarında bir yönetici istememiĢlerdir. Bunun belirgin örneği Ġslâm‟ın 

doğuĢundan hemen önce KureyĢ kabilesine mensup Osman b. Huveyris‟in Bizans‟ın 

                                                           
179

 Bkz: Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 128-130; Ġbn Habîb, el-Münammak, s. 80-90. 

180
 Adem Apak, “Ġslâm Öncesi Dönemde Mekke Ġdare Sistemi ve Siyasetinin OluĢumu”, Uludağ 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 10/1,  2001,  s. 194. 
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 Sa‟d b. Hüseyn Osman, el-Ġ‟tidâât ale‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerîfeyn ‟Aberi‟t-Târîh, yy., 1992, s. 12-26. 

182
 Çağatay, Ġslâm‟dan Önce Arap Tarihi ve Cahilliye Çağı, s. 116; Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. 

Muhammed, I. 228. 



67 
 

desteğini de arkasına alarak kendisini yönetici olarak atamaya çalıĢmasıdır. Ancak bu 

giriĢim, yakın akrabasından baĢlamak üzere Ģiddeti bir Ģekilde red edilmiĢtir.
183

 

Kusay b. Kilâb‟ın teĢkil ettiği Dâru‟n-Nedve meclisi, Mekke‟nin idari 

iĢlerinde danıĢma meclisi görevini görmekteydi. Kusay‟ın ölümünden sonra yönetimi 

kendi çocukları arasında paylaĢtırması bu meclisin önemini daha da arttırmıĢtı. ġehri 

ilgilendiren pek çok konu burada tartıĢılırdı. Seçkin mensupların iĢtirak ettiği bu 

mecliste alınan kararlar bağlayıcı bir özelliğe sahip değildi.
184

 Buranın bir yönetim 

merkezi olduğunun bir kanıtı kur‟ân‟ın da değindiği gibi,
185

 Medine‟ye hicret 

hazırlığını yapan Resulullah‟a karĢı takınılacak tavrı belirlemek üzere KureyĢ 

boylarının burada toplanıp karar almalarıdır.
186

 Her halükarda aristokrat bir sınıfın, 

görevleri kendi aralarında paylaĢarak Mekke‟yi yönettiği görülmektedir.
187

 

Hamidullah‟a göre bu yönetim oligarĢiydi.
188

 “Umur AĢere” denilen on ayrı 

bakanlığın yürüttüğü bu görevde baĢkanları yoktu.
189

 Watt‟a göre yönetimi çeĢitli 

kabilelerden meydana gelen ve “Mele‟” denilen seçkin meclis yapardı. Kararlarını 

hayata geçirme yetkisine sahip olmamasına rağmen, Benû HâĢim ve Benû Muttalib 
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 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, II. 841. 

184
 Sabri Hizmetli, Ġslam Tarihi, AÜĠF Yay., Ankara 1991, s. 51. 

185
 Enfal, 8/32. 
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 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, I, 161; Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammed, I. 229. 

187
 Sabri Hizmetli, Ġslâm Tarihi, s. 51. 

188
 OligarĢi: “Bir avuç kiĢinin Hakimiyeti”ne dayanan yönetim biçimidir. Kurallarının kendileri 

koydukları küçük bir grubun büyük bir kesim üzerinde tahakküm kurmasıdır. Bkz: Marshall, Sosyoloji 

Sözlüğü, s. 541. 

189
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yapılan boykot baskısı örneğinde olduğu gibi otoriter davranabiliyordu.
190

 Batılı 

araĢtırmacılar Mekke‟nin ticari faaliyetlerini temel alarak otoritenin seçkin 

tüccarların elinde olduğunu savunmuĢlardır. Bunun için Mekke‟ye “Tüccarlar 

Cumhuriyeti” ifadesi kullanmayı tercih etmiĢlerdir.
191

 

Mekke‟nin bu aristokrat sınıfı kabile liderleri ve önde gelen kiĢilerden 

oluĢmaktaydı. Toplum yapısının kabileciliğe dayandığı ve her kabilenin kendi 

içerisinde bağımsız hareket edebildiği bu sistemde kabile reisi seçiminin nasıl 

yapıldığına dair net bilgiler mevcut değil.
192

 Ancak kabile liderliğinin sadece 

babadan oğula geçmediği, yönetim beceri ve imkânlarına sahip herhangi bir kabile 

mensubunun lider olabildiği görülmektedir. 

Son olarak Mekke‟de görev dağılımı konusuna değinelim. Ġslâm‟ın 

doğuĢunda Mekke yönetimi ile ilgili olan görevler KureyĢ boyları arasında 

paylaĢılmıĢtı. Bu sıralarda önem verilen asıl görev Kâbe ile ilgili olanlardı. Görevler 

siyasî, askeri, dinî, mali ve adli olarak sınıflandırılabilir. Aynı boyun farklı görevleri 

icra ettiği görülmektedir.   Hamidullah‟a göre on boy arasında bölüĢülen en az on 

dokuz görev vardı.
193

 Bu görevi yerine getiren boylar aynı zamanda birbirlerinin sıkı 

rakipleriydi. Görevler Ģunlardı:
194
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 W. Montgomery Watt, Muhammed Mekke‟de, Çev. M. Rami Ayas ve Azmi Yüksel, AÜĠF Yay., 
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Görev 

Bölümü 

Görev Ġçeriği Boylar Ġcra Edenler 

 

 

Ġdari 

Vazifeler 

Riyâset Genel yönetim idaresi Benû Ümeyye Ebû Süfyân b. 

Harb 

Daru‟n 

Nedve 

DanıĢma meclisi Benû Abduddâr Osmân b. Talhâ 

MeĢveret Meclis Ġdaresi Benû Esed Yezid b. Zem‟a 

Sifare DıĢ iliĢkiler/Elçilik Benû Adiy Ömer b. Hattâb 

 

 

Askeri 

Vazifeler 

Kıyâde SavaĢta genel komutanlık Benû Ümeyye Ebû Süfyân b. 

Harb 

Livâ/Râye‟ SavaĢta sancağın 

taĢınması 

Benû Abduddâr Osmân b. Talhâ 

Ukâb Piyade birlikleri ve 

idaresi 

Benû Ümeyye Ebû Süfyân b. 

Harb 

Einne Süvari birlikleri ve 

idaresi 

Benû Mahzûm Halid b. Velid 

Kubbe Ordunun savaĢ hazırlığı Benû Mahzûm Halid b. Velid 

 

 

Dinî  

Vazifeler 

Sidâne Kâbe muhafızlığı Benû Abduddâr Osmân b. Talhâ 

Nesî Takvim iĢleri Benû Kinâne Cünâde b. Avf 

Ġcâze Hac ibadetinin düzen ve 

idaresi 

Benû Temîm Ğavs b. Mürre 

Ġfâde Hac ibadetinin düzen ve 

idaresi 

Benû Advân Ebû Seyyare 

Eysâr/Ezlâm Fal okları/Buranın idaresi Benû Cumah Safvân b. 

Ümeyye 

 

Ġktisadi 

Vazifeler 

Rifâde Hacıların yemek 

ihtiyacı/Vergi 

Benû Âmîr Hâris b. Âmîr 

Sikâye Hacıların su ihtiyacını 

KarĢılama 

Benû HâĢim Abbas b. 

Abdülmuttalib 

Emvâl Kâbe‟ye hediyelerinin 

yönetimi 

Benû Sehm Hâris b. Kays 

Hukuki 

Vazifeler 

EĢnâk Diyetlerin belirlenmesi  Benû Teym Ebû Bekir 

Hükm Adli yargı ve idaresi Benû Sehm Hâris b. Kays 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
s.245; Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, I. 44-46; II, 850-870;  Sabri Hizmetli, Ġslâm Tarihi, s. 71-72; 

Vehbi Ecer, “Tarih boyunca Mekke‟nin Yönetimi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü 

Dergisi, C. 3, Kayseri 1989, s. 304-307; Sâmî b. Abdullah el-Mâğlus, Siyer Atlası, Tah. Muhammed 

Emin Yıldırım, Çev. Abdullah KarakaĢ, Siyer Yay., Ġstanbul 2012, s. 100. 
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5. MEKKE’DE ĠKTĠSADÎ FAALĠYETLER 

Kurak iklimi nedeniyle ziraata elveriĢli olmayan Mekke‟nin geçim kaynağı 

ticarete dayanıyordu. KureyĢ kabilesi “tüccar” olarak bilinirdi. Mekke‟de ticari 

faaliyet oldukça yaygındı. KureyĢin bütün kolları az çok ticaret ile meĢgul olurdu.
195

 

Ticarete yatkınlık kadın erkek hemen hemen bütün Mekkelilerde toplumsal bir 

eğilim olarak yerleĢmiĢti.
196

 Kâbe‟nin Mekke‟de inĢa edilmesinden sonra buranın bir 

çekim merkezi haline geldiği bilinmektedir. Mekke yönetiminin KureyĢ‟in eline 

geçmesine kadar ki süreçte ticari aktiviteler yer yer olmakla birlikte, asıl ticari 

faaliyetler KureyĢ‟in giriĢimleri sonucu uluslararası bir mahiyette cereyan etti. Bu 

ticaretin miladi VI. asrın sonunda zirve noktasına ulaĢtığı söylenebilir.
197

 

Mekke ticaretinin dayandığı iki temel dinamik vardı. Bunlardan birincisi; hac 

mevsiminde haram ayların verdiği güven ortamı içerisinde kurulan ticari fuarlar, 

diğersi ise uluslararası nitelik kazanan ticari seyahatlerdir. 

Hac mevsiminde dıĢarıdan gelen hacıların ticaret yapması veya nafakasını 

temin için yanında bir Ģeyler bulundurması caiz görülmezdi. Mekkeli tüccarlar bu 

sayede hac sezonunda ticaretlerini kat kat artırırlardı. Hacılara konulan bu ticaret 

yasağı Hums mensupları tarafından dinî bir mahiyet kazandırılarak uygulanıyordu.
198

 

Mekke içerisinde kurulan ve yılın bütün zamanlarında faaliyet gösteren 

pazarlar vardı. Bunların dıĢında belli zaman dilimlerinde kurulan ve bütün Arapların 

ilgi ile karĢıladıkları fuarlar düzenlenirdi. Bu fuarlar, Mekke tüccarları baĢta olmak 
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 Ayas, Kur‟ân‟da ÇalıĢma Kavramı, s. 39. 

196
 Salih Ahmed Ali, Hicâz fî Sadri‟l-Ġslâm, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 1990, s. 15-16; Ayas, 
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 AteĢ, Ġslâm‟a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, s. 182. 
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üzere, Hicaz için vazgeçilmezdi. Yarımada içerisinde üretilen ürünler ve diğer 

ülkelerden ihraç edilen mallar bu pazarlarda sergilenebiliyordu. 

Mekke ve çevresinde kurulan belli baĢlı fuarlar Ģunlardı:  

Ukaz: Mekke ile Tâif arasında, Tâife daha yakın bir bölgede kurulurdu. 

Zilkade ayı ile baĢlayıp, yirmisinde sona ererdi. Arap Yarımadasının en büyük 

pazarlarındandı. Pek çok ticari mal burada piyasaya sunulurdu.  

Mecenne: Zehrân denilen Mekke‟ye yakın bir bölgede, Ukaz panayırından 

sonra Zilkade ayının son on gününde Kinâne kabilesinin topraklarında kurulurdu. Bu 

pazarın da Araplar nezdinde büyük bir kıymeti vardı.  

Zülmecâz: Zilhicce ayının baĢından sekizinci gününe kadar devam eden bu 

pazar, Hüzeyl kabilesinin topraklarında, Arafat‟a 3 km uzaklıkta, Kebkeh denilen 

bölgede kurulurdu. Hacılar Mecenne‟den sonra bu pazara geçerler ve Arafat‟a çıkıĢ 

vaktine kadar beklerlerdi.
199

 

Bu fuarlarda bölgede yetiĢen ürünler pazarlanabiliyordu. Fuarların sahip 

oldukları konum ve cazibe nedeniyle bölge Ülkerlerinin bu fuarlara ilgisi büyüktü. 

Bütün bunlar pazarlara canlılık kazandırıyor ve her türlü ihtiyaç maddeleri buralarda 

temin edilebiliyordu. 

Farklı yer ve zamanda kurulan bu fuarlar, büyük kazançlar sağlıyordu. 

ġüphesiz bu kazançta en büyük pay Mekkeli tüccarlara aitti. Mekke‟nin içerisinde 

barındırdığı kutsal mabed Kâbe bu kazancın en büyük vesilesiydi. Mekke‟nin 

uluslararası ticari kavĢakta bulunması da Ģehir tüccarları için baĢka bir imkândı. 
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 el-Ezrâkî, Ahbâru Mekke, I/II. 280-284; Çağatay, Ġslâm‟dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 

143. 
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Bütün bunlara KureyĢ‟in ticari dehası eklenince Mekke tam bir ticaret Ģehri haline 

gelmiĢti. 

Fuarlar sadece ticari malların sergilendiği panayırlar değildi. Fuarlarda her 

taraftan gelen Arap Ģair ve edebiyatçılar buluĢurlardı. Bunun için fuarlar aynı 

zamanda birer edebi panayırlardı.  Bu açıdan kültürel bir kaynaĢma sağlıyordu.
200

  

Pek çok sosyal problemin görüĢüldüğü bu pazarlarda eski anlaĢmaların feshedilmesi 

ve yeni anlaĢmaların yapılması, kabileler ile ilgili iĢler baĢta olmak üzere pek çok 

aktivite düzenlenirdi. Bütün bunlar Araplar arsından dil ve kültür birliğinin 

oluĢmasına katkı sağlıyordu.
201

 

Altıncı yüzyıl Arap yarımadasının merkezi otoriteden uzak idari yapısı 

düĢünüldüğünde, bu fuarların kurulmasında en önemli ihtiyaç güvenliğin 

sağlanmasıdır. Arapların “Haram Aylar” olarak zikredilen yılın dört ayına göstermiĢ 

oldukları saygı neticesinde bu aylarda kılıçların çekilmemesi, ticari fuarların ihtiyaç 

duyduğu güvenlik ortamını sağlıyordu. Bunun için Haram Aylar konusu üzerinde 

durulması gerekir. 

Hac ibadetinin de yerine getirildiği zaman dilimi olan Zilhicce, Zilkâde, 

Muharrem ve Recep ayları Haram Aylar olup; savaĢ, çatıĢma ve günahların bu 

aylarda yasaklanması nedeniyle bu ismi almıĢtır. Bu aylar, kutsal vakitler sayıldığı 

için hak ihlalleri yapılmazdı. Birbirileriyle düĢman olan, aralarında kan davası 

bulunan kimseler bu aylarda birbirleri ile karĢılaĢtıklarında aralarında herhangi bir 

sürtüĢme ve savaĢ çıkmazdı. Bu inanıĢın verdiği güvence sayesinde Araplar bu 

aylarda serbestçe ticaretlerini yapabiliyorlardı. Bu güvenli ortamdan en iyi Ģekilde 
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 ġevkî Dayf, el-Asru‟l-Câhili, s. 50. 

201
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Mekkeliler yararlanıyordu. Haram aylar ve bu zaman dilimi içerisinde yapılan hac 

ibadeti Mekke‟ye büyük fayda sağlıyordu.
202

  Diğer taraftan haram aylardan yola 

çıkan KureyĢ, “Basl” uygulamasıyla diğer sekiz ayı da kendisi için haram saydı.
203

 

Böylece KureyĢ‟li tüccar senenin her vaktinde serbestçe ticaretini yapabiliyordu. 

Kâbe‟nin sağladığı bu güven ortamına Kur‟ân ayeti Ģöyle değinmiĢtir: 

“Allah; Kâbe‟yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanını ve (bu 

kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar (ın din ve dünyaları için ayakta kalma (ve 

canlanma) sebebi kıldı.”
204

 Aynı Ģekilde Kur‟ân, Haram Aylara dikkatleri çekmiĢ ve 

bu aylara hürmet edilmesini istemiĢtir.
205

 Haram yalar ile birlikte zikredilmesi 

gereken diğer bir kavram “nesî”dir.  

Nesî, cahiliye döneminde hac ibadetinin yapıldığı haram ayların yerini 

değiĢtirme uygulamasıdır.
206

 Nesî uygulamasını yapan ilk kiĢinin Mâlik b. Kinâne 

olduğu kabul edilmektedir. Ezrâki‟ye göre Mâlik b. Kinâne takvim ilmini Kinde 

meliklerinden öğreniĢti. Zira Mâlik, Kinde kabilesine mensup bir kadınla evlenmiĢti. 

Böylece bu bilgi Kinâne kabilesine geçti.
207

 Bu iĢi üzerine alan görevliye “Nâsî” 

veya “Kalemmes” denilirdi. Kinâne‟nin Benî Fukeym kolu bu vazifeyi yerine 

getirirdi. Bu görevi son olarak yerine getiren Ebû Semâme Cunâdet b. Avf b. 
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Umeyye b. Abdullâh b. Fukeym‟dir.
208

 Bu görevi icra eden aile bir nevi takvim 

bakanlığı vazifesini yerine getirirdi.
209

 

  Bu dönemde Araplar yılda 354 gün çeken kamerî takvimi kullanıyorlardı. 

Bu takvime göre hac yapıldığında her sene bir önceki seneye göre on bir gün daha 

önce baĢlardı. Böylece hac ibadeti yıllar içerisinde bütün mevsimlere tekabül ederdi. 

Nesî uygulaması ile Kamerî aydan eksik kalan zamanı bir ay ilave ederek güneĢ 

yılına denk getirirlerdi. Haram olan ayı helal sayılarak onun yerine helal olan ayı 

haram sayıp, bu ayı ise ertelerlerdi.
210

 Nâsî, Kâbe‟nin Hicr denilen yerinde takvim ile 

ilgili değiĢiklikleri halka bildirirlerdi.
 211

 

 Mekkeliler, haccın her zaman bahar mevsiminde yapılması için nesî 

uygulamasını getirmiĢlerdir. Bu uygulamanın her sene düzenlenen panayırlar ile 

yakın bağlantısı vardı. Böylece hac mevsimi ile panayırlarda sergilenecek ürünlerin 

hâsılat zamanını denk getirebiliyorlardı.
212

 

Kur‟ân ayların sayısının on iki olduğunu belirterek nesî uygulamasıyla 

yapılan ilaveleri ve hac sezonunu sabit bırakma uygulamasını kaldırmıĢtır.
213

 Bu 
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hüküm Hz. Peygamber‟in veda hacını yaparken halka yaptığı bir konuĢmasında 

bildirmiĢtir.
214

 

Mekke ekonomisinde ikinci gelir kaynağı ticari kervanlardır. Miladi 

dördüncü yüzyıl ortalarından itibaren bu yüzyılın sonuna doğru Mekke‟de ticaret 

oldukça geliĢti. Bu yıllarda Batı Arabistan ticaretinin büyük bir kısmını ellerinde 

tutan Mekkeliler uluslararası bir ticari merkez haline geldi. Ticari aktiviteler öyle bir 

seviyeye geldi ki Mekke halkının büyük bir kısmı geçimlerini ticaretten 

sağlıyorlardı.
215

 Mekke‟nin bir ticari merkez olarak karĢımıza çıkmasında önemli bir 

etken de buranın sahip olduğu stratejik konumudur. Pek çok memlekette üretilen 

malların taĢınmasında transit bir görev görmüĢtür.
216

 

Yemen ve Hindistan‟da üretilen malların Suriye ve Bizans‟a ulaĢabilmesi için 

Mekke‟den geçmesi gerekiyordu. Mekke, kuzey ve güney Arabistan‟a açılan ticari 

kapıların merkezinde bulunuyordu.
217

 Güney Arabistan‟ı kuzey‟e bağlayan üç ana 

yol vardı. Birinci yol Necran-Mekke-Yesrib (Medine) üzerinden ġam bölgesine 

ulaĢırdı. Ġkinci yol Mekke üzerinden o zamanlar Bizans‟a bağlı olan Ankara‟ya kadar 

uzanırdı.
218

 Üçüncü yol ise Yemame üzerinden Necran‟ı Hireye bağlayan yoldu.
219
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Karadan sağlanan bu güzergâhların dıĢında denizyolu ile de HabeĢistan‟a ticari 

kervanlar gönderilirdi. Yaz ve kıĢ ticaretinin yapılabildiği bu stratejik ortama Kur‟ân 

ayetleri
220

 “Îlâf” olarak övgüyle bahsetmektedir. Îlâf Mekke yönetiminin komĢu 

ülkeler nezdinde yaptığı ticari serbestlik anlaĢmasıdır.
221

 Mekke‟nin dıĢ ticarete 

açılıp, uzak yerlere kervanlar göndermesi Abdümenaf b. Kusay çocuklarının 

giriĢimiyle baĢladığı söylenebilir. Ġlk defa bu ticareti yapan kiĢi HâĢim‟dir.
222

 Diğer 

kardeĢlerinin de bu Ģekilde ticaret yaptıkları bilinmektedir. HâĢim, Muttalib, 

AbdüĢems ve Nevfel, HabeĢistan, Ġran, Mısır, Yemen, Gassan ve Hire yönetimleri ile 

ticari iliĢkiler kurdu.
223

 Bu arayıĢların sebebi yaĢanmakta olan kuraklığın verdiği 

maddi sıkıntılar olarak görünmektedir. Sebep ne olursa olsun KureyĢ yaptığı bu 

ticaret ile büyük servetler kazandı. Bütün bunların neticesinde Mekke‟de hatırı sayılır 

bir zengin sınıf ortaya çıktı. 

Bu yollardaki ticaret, oluĢturulan kervanlar ile yapılırdı. Kervanlara katılan 

deve sayısı bazen üç-dört bini, iĢtirak eden insanların sayısı da üç yüzü bulurdu.
224

 

Kervanlara büyük sermayeler ile iĢtirakler olurdu. Bunun neticesinde büyük 
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kazançlar elde edilirdi.
225

 Kervanda altın, gümüĢ, deri, kuru üzüm, hurma gibi ihraç 

mallarının yanı sıra altın tozu, fildiĢi, kumaĢlar, hububat, çeĢitli yağlar ve köleler 

taĢınırdı.
226

 OluĢturulan kervanlara bazen ortak sermaye yolu ile de katılmak 

mümkündü. Böylece az sermayeye sahip kiĢiler de ticaret yapabiliyordu. 

Bu kervanları koruma görevi anlaĢma sağlanan civar kabileler tarafından 

yapılırdı. Bunlar da bir nevi bu faaliyetlerden pay alırlardı. Kendi topraklarından 

geçen kervanların ihtiyaçlarını karĢılayarak kazanç sağlıyorlardı. Hiçbir kabile buna 

halel gelmesini istemezdi. Her kabile topraklarında geçen kervanların güvenli bir 

Ģekilde yollarına devam etmesini temin ederdi.
227

 

Mekke ticaretinde kadınlar da müstakil sermayeleri ile paylarını 

alabiliyorlardı. Hz. Hatice‟nin ticari faaliyetleri kaynakların ittifakı ile sabittir. Ebû 

Cehil‟in annesi ıtriyat ticareti yapıyordu. Ebû Süfyân‟ın karısı Hind‟in Suriye ile 

ticari bağlantıları vardı.
228

 

Mekke sakinlerinin diğer bir ticari maharetleri ise yukarıda kısaca 

değindiğimiz gibi pek çok kiĢinin iĢtiraki ile oluĢturulan sermaye ile ticaret 

yapmalarıydı. Yarı yarıya kar ortaklığı ile yapılan bu ticarette az sermaye sahibi kiĢi 

de bu vesile ile ticaret yapabiliyordu. Böylece alt tabakaya mensup kiĢilerde ticaret 

yapabiliyorlardı.
229
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Mekkeliler yaptıkları ticaret ile büyük paralar kazanıyorlardı. Özellikle bu 

iĢte maharetli tüccarlar bu vesile ile büyük sermayelere sahip oldular. Bu sermaye 

sahiplerinin baĢka bir kazanç kapısı ise faiz ile borç para vermeleriydi. 

Mekke aynı zamanda bir finans merkezi olarak karĢımıza çıkmaktadır. ġehrin 

önde gelenleri büyük sermayelere sahiptiler. Mekkelilere ve çevre kabilelere yüksek 

faiz karĢılığında borç para verirlerdi.
230

 Mekke‟de var olan bu faiz ve sömürü 

düzenine Kur‟ân eleĢtirel mahiyette dikkatleri çekmiĢtir.
231

 Büyük sermaye 

birikimleri ve bunların faiz ile iĢleme tabi tutulması Mekke‟de ticari bir kapitalizmin 

varlığına iĢaret etmektedir.
232

 Mekke‟nin ticari bir kapital merkez olduğu konusunda 

Lammens (1336/1937) oldukça ısrarlıdır.
233

 J. Chelhod, Lammens‟in tezini 

mübalağalı bulmasına rağmen Mekke‟nin aĢırı karlar, menkul kıymetlerin artırılması 

ve servet toplayabilmesi bakımından kapitalist bir karakter gösterdiğini kabul 

etmektedir.
234

 

Mekke‟de bir istismar aracı olarak var olan faiz sisteminin iĢleyiĢi muayyen 

bir borç paranın çok kısa bir süre içerisinde katlanarak çoğalmasıydı. Sistem kısaca 

Ģöyle iĢlemekteydi: Ġhtiyacı olan kiĢi belli bir süre için (altı ay veya bir yıl) belli faiz 

oranlarında borç para alıyordu. Bu sürenin sonunda alacaklı kiĢi borçlusuna parasını 

ödemesini veya sermayesini arttırmasını (ribâ) teklif ederdi. Ödeyemeyecek durumda 
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olursa uzatılan muayyen sürenin sonunda borç anaparasının iki katına çıkardı. Birkaç 

defa borcun ertelenmesi sonucunda borç anaparanın on katına kadar çıkabiliyordu. 

Sonuçta meblağ borçlunun ödeyemeyeceği bir seviyeye ulaĢır, öyle ki borçlu, bu 

borcuna karĢılık kendisi ve çoğu defa bütün ailesi alacaklının kölesi haline gelirdi.
235

 

Bu dönemde faiz üç sahada görülmekteydi. Birincisi fakir olan muhtaçlar 

ihtiyaçlarını karĢılamak için “kredi” mahiyetinde borç para alırlardı. Yukarıda kısaca 

açıklanan faiz bu türdendir. Ġkincisi ziraat alanında mevcut olan faizdi. Çiftçilerin 

ekim döneminde yüksek faiz karĢılığında borç tohum alırlardı. Üçüncü çeĢit ise 

herhangi bir fakirin sağlık veya diğer zorunlu ihtiyaçları için borçlanmalarından 

ibaretti.
236

 Tüm bu faiz uygulamaları, yukarıda ifade edildiği gibi Mekke‟de kapital 

bir sistemin varlığını doğrulamaktadır. 

 

6. MEKKE’DE SOSYAL HAYAT 

Ġslâm‟ın doğuĢundan önce Araplar arasında bir millet bilinci yoktu. Cahiliye 

Ģiirlerinde ön plana çıkan ve ehemmiyetli bir Ģekilde ana temayı oluĢturan konu 

kabile Ģuurudur. Her ne kadar diğer kavimlerin karĢısında kendilerini “Arap” olarak 

görseler bile, birliktelik oluĢturacak dinî, siyasî ve kültürel yeterliliği taĢımaktan 

uzaktır. Kabile, en üst birlik olarak karĢımıza çıkmaktadır.
237
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Kabile, bir nesebe dayanan cemaat,
238

 akrabalık bağlarının neticesinde 

meydana gelen ve kan yolu ile birbirlerine bağlı gruplar olarak tanımlanmıĢtır.
 239

 

Toplumsal yapı olarak aynı kabile içerisinde farklı statüde insanlar bulunabilir. 

Kabile aynı hedeflere sahip olma açısından politik bir birlik olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Nesep âlimleri kabilenin de içinde yer aldığı toplulukları büyüklüğüne göre 

Ģöyle sıralamıĢlardır: ġu‟b-Kabile-Ġmâret-Batn-Fahz-Fasîle.
240

 Bu sıralama bir örnek 

üzerinde gösterilecekse, Ģu‟b, en uzak nesep olarak Adnân, Kahtân; Kabile-Rebîâ, 

Mudar; Ġmâre-KureyĢ, Kinâne; batn-Benî Abdülmenâf, Benî Mahzûm, fasîle-Benî 

Ebî Tâlib, Benî Abbâs Ģeklinde bölümlere ayrılabilir. 

Kabilenin iç ve dıĢ bütün iĢlerinden kabile reisi sorumludur. Kabilenin bütün 

mensupları da ona tabi olmak zorundadır.
241

 Kabile reisi için en büyük erdem 

canıyla, malıyla kabilesini savunmaktır. Kabile reisi genellikle yaĢça büyük ve 

tecrübeli olurdu. GörüĢlerinde isabetli, ileri görüĢlü ve servet olarak diğerlerinden 

daha önde olurdu. SavaĢlarda kabilesine kumandanlık yapar, ganimetleri dağıtır, 

diğer kabileler ile anlaĢmalar yapardı. Ġhtilaflarda arayı bulmaya çalıĢırdı. Genellikle 

kabile reisi olan kiĢiler bu görevi tecrübelerinden dolayı babalarından alırlardı. 

Görevleri fazlaydı. Cesur, mert, zayıfları koruyan ve onlara yardım eden bir kiĢiliğe 

sahip olması gerekirdi. Mallarını dağıtmalı, diyetleri ödemek zorundaydı. Kabile 
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mensubu ise he zaman liderinin emrindedir. Reisi ona malını harcar kabile mensubu 

ise reisinin emirlerine uyardı.
242

 

Kabileler haderî/yerleĢik (el-veber) ve bedevî/göçebe (el-meder) olmak üzere 

iki kısma ayrılırlar. YerleĢik olarak yaĢayanlar ziraat ve hayvancılıkla uğraĢır, ticaret 

yaparlar. Göçebe olan ise, hayvancılık yapar ve suların bol olduğu yerlere konarlar. 

Bu imkânların ortadan kalkmasıyla baĢka yerlere göç ederler. Hayatları deve 

üzerindedir. Bu yaĢam Ģekli bakımından bedevîler haderîlerden ayrılırlar.
243

 Bu hayat 

tarzlarından dolayı dönemin büyük güçleri Arap yarımadasını iĢgal edememiĢleridir. 

Arap yarımadasının büyük bir kısmının çöl ile kaplı olması ve Arapların çoğunun 

göçebe bir hayat sürmesi bunları zapt edip belli bir yerde tutmalarını mümkün 

kılmıyordu.
244

 

Kur‟ân bedevileri “A‟rabî” olarak adlandırır.
245

 Bedevilerin sahip oldukları 

bazı ahlaki özellikleri eleĢtirel bir biçimde dile getirilmiĢtir. Buna göre, katı tabiatlı 

sert ve eğitim seviyesi düĢüktür.
246

 Ġman bilincine geç vardıkları gibi,
247

 

Müslümanlıkları yüzeyseldir.
248

  Bazılarında münafıklık alametleri görülür,
249
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tehlikeli olarak tahmin ettikleri iĢlerde Müslümanlardan geri kalır,
250

 kazanç elde 

etmeye önem verirler.
251

 Bütün bunların yanında iman ve samimiyet ile davrananları 

da vardır.
252

 

Hadarî ile bedevî Arapların yaĢam Ģekilleri, ahlaki değerleri ve bunların 

sosyal alandaki tezahürü birbirinden farklıdır. Bedevî Arap kabilesinde cömertlik, 

cesaret, yardımseverlik, güçlü durumdayken affetmek, misafirperverlik önemli 

hasletlerdendi.
253

 YerleĢik kabilelerde bu manevi duygular, kazanç Ģeklinin 

değiĢmesiyle birlikte deforme olmaya baĢladığı ve kabile menfaatlerinin yerini ferdi 

menfaatlerin aldığı görülmektedir. Ġslâm‟ın ortaya çıktığı dönemde Mekke 

toplumunda bu eğilim belirgin bir Ģekilde vardı. Watt bunun nedenini yerleĢik hayata 

geçilmesine bağlamaktadır. O‟na göre bedevilerin ahlaki değerleri Mekke toplumuna 

uygun düĢmezdi. Bedevi için temel varlık nedeni olan “savaĢta iyilik, felakete karĢı 

sabır, öç almada direnme, zayıfları koruma ve güçlüklere karĢı koyma” eğilimi 

Ģehirli sermaye sahibine göre değildi. Çünkü ekonomik çıkar güçlünün yanında 

olmakla sağlanır. Her zaman sermayesini arttırmayı düĢünen zengin için cömertlik 

uygun bir davranıĢ değildi.
254

 Mekke toplumunda ortaya çıkan bu eğilim ayetler 

tarafından Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. Sonraki bölümde bu konu üzerinde 

durulacaktır. 

Kabile için hayati derecede öneme sahip olan Ģey asabiyettir. Asabiyet, 

“Topluluğa dıĢarıdan gelen herhangi bir tehlike karĢısında topluluğun bütün fertlerini 
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harekete geçmesini sağlayan ruh”,
255

 “DüĢmanların saldırmasından korunmak, 

saldıranları kovmak ve istilâlar yolu ile kiĢilerin bir araya toplanmasını” sağlayan 

ülkü olarak tanımlanmıĢtır.
256

 Bu açıdan asabiyetin temel özelliği, kabile ve grubu 

oluĢturan fertler arasında birlik, dayanıĢma, yardımlaĢma ve koruma duygusunu tesis 

etmesidir.
257

 

Ġbn Haldûn (808/1406), asabiyeti nesep asabiyeti ve sebep asabiyeti olmak 

üzere iki kısma ayırır. Nesep asabiyeti aynı atadan gelmeye dayandığı halde, sebep 

asabiyetinde böyle bir Ģart yoktur. Nesep asabiyeti ilkel ve bedevi toplumlarda 

görüldüğü halde, sebep asabiyeti medeni toplumlarda yaygındır.
258

 

 Araplar arasında akraba ve soydaĢ asabiyeti fertleri birbirlerine karĢı sorumlu 

hale getiriyordu. Öyle ki kabile birliği içerisinde bulunan diğerlerine yardım etmek 

zorundaydı. Birisi baĢka bir kabileye düĢmanlık veya bu mahiyette bir giriĢimde 

bulunursa diğer bütün bireyler buna katılmak zorundaydı. Söz konusu eylem haklı 

veya haksız olsun sonucu değiĢtirmezdi.
259

  

Merkezi otoritenin olmadığı yerlerde asabiyet duygusu bir tür koruma 

görevini görmektedir. Kabilenin herhangi bir mensubunun hukukuna tecavüz 

edilmesi aynı zamanda bu kiĢinin mensubu olduğu kabilenin bütün fertlerini 

karĢısına alması demektir.
260
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Araplarda var olan bu asabiyet aynı zamanda Ġslâm dinine karĢı Ģiddetli bir 

Ģekilde karĢı çıkmalarına neden oluyordu. Öyle ki Hz. Peygamber (s.)‟i destekleyen 

amcası Ebû Talib‟in Ġslâm‟a girmesine engel olan yegâne Ģey onun atalarına asabiyet 

derecesinde bağlı olmasıydı. Bunun gibi pek çok mutedil Mekkeli müĢrik 

peygamber‟in çağrısının daha makul olduğunu kabul ediyordu. Ancak maddi ve 

manevi birtakım imtiyazları kaybetmemek için geleneklerinden ayrılmıyorlardı.
261

  

Kabile taassubunun Arap toplumu üzerinde var olan güçlü etkisi nedeni ile 

Ġslâm öğretisinin açık tavrına rağmen tamamıyla çıkartılıp atılamadı. Nahide 

Bozkurt, Ġslâm‟ın kaldırmaya çalıĢtığı kabile taassubunun Emevi döneminde yeniden 

etkinlik kazandığına dikkatleri çekmiĢtir.
262

 Ġzzet Derveze (1377/1984) aynı noktaya 

iĢaret ederek bu asabiyetin Ġslâm‟dan sonra bile uzun süre devam edebildiğine 

dikkatleri çekmiĢtir. “Bu öylesine güçlü bir Ģekilde yerleĢmiĢti ki, hicri üçüncü asra 

kadar, diğer bir ifade ile Arap egemenliğinin yıkılmasına kadar olan süreçte, Ġslam 

Tarihi içerisinde yer alan olayların ve bu olayların akıĢ yönünde çoğu zaman güçlü 

bir rol oynamıĢtır.”
263

 

Bu asabiyet duygusunun ferdi baskı altına almıĢ olduğunu gösteren bir örneğe 

Kur‟ân‟da rastlıyoruz. Resulullah‟ın evlât edinme yoluyla oğul edindiği sahebe Zeyd 

b. Hârise‟in (8/629) boĢadığı hanımla evlenmesi konusunda ayetler güçlü bir ifade ile 

var olan geleneğe karĢı çıkmıĢ ve hükmünü ortaya koymuĢtur. Kendisine gelebilecek 

eleĢtirilere karĢı endiĢe eden Hz. Peygamber bunu yapmakta tereddüt etmiĢti.
264
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Kabilelerde görülen diğer bir özellik kendilerine sığınan herhangi birisini ne 

pahasına olursa olsun himaye etmeleriydi. Himaye zayıf kimsenin düĢmanlarına 

karĢı can güvenliği olmadığı bir durumda bu güveni sağlardı. Himaye eden himaye 

edileni her türlü korumasına alır, kabilesinin bir ferdi gibi olurdu. KiĢi kabileden 

yardım istediğinde haklı olup olmamasına bakılmaksızın yardım edilirdi. Kendilerine 

verilen emaneti korumak için gerekirse hiç düĢünmeden canlarını verebilirlerdi.
265

 

Himaye edenin himayesi kabilesinin bütün mensuplarını da sorumluluk altına 

koyardı. Himaye eden kiĢi himayesine aldığı kiĢiyi kalabalık bir topluluğa bildirirdi. 

Diğer taraftan himaye edilenin mensup olduğu kabilenin hangi kabile ile 

düĢmanlıklarının olduğu bilinmesi Ģarttı. Zira tanımadan verilecek himaye kabileyi 

kendisinden daha güçlü bir kabileyle karĢı karĢıya getirebilir ve ölüm kalım meselesi 

haline gelebilirdi.
266

 

Kabilelerde görülen ve himayenin tam tersi bir uygulama olan “el-hul‟” (اىخيغ) 

 ise, bir kiĢinin yaptığı kötülükler nedeni ile kabilesi tarafından kabile dıĢı ilan 

edilmesidir. Bu kiĢinin kabileden dıĢarı çıkartıldığı toplu bir yerde ilan edilirdi. Bu 

kiĢinin baĢına bir Ģey gelirse kabilesi artık onu korumazdı.
267

 Bu durumda kabileden 

uzaklaĢtırılan kiĢi baĢka bir kabilenin himayesine geçmek zorundaydı. Zira kiĢinin 

baĢına gelebilecek en kötü Ģey kabile desteğini kaybetmesiydi. 

Ġki veya daha fazla kabile kendi aralarında birleĢerek paktlar oluĢtururlardı. 

Bunlara “hilf” denilirdi.
268

 Kabilelerin bir araya gelerek oluĢturdukları bu 

birlikteliklere Ġslâm‟ın doğuĢundan önce KureyĢ kabilesi arasında görülen “Hilfu‟l-
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Muttayyibîn” ve “Hilfu‟l-Fudûl” örnek olarak verilebilir.
269

 Bu anlaĢmayı yapan 

kabileler arasında bir asabiyet doğardı. Kan olaylarında, savaĢlarda, diyet 

ödemelerinde veya paktı oluĢturan taraflardan herhangi birisinin ihtiyacı durumunda 

birlikte seferber olurlardı.
270

 

Kabile paktları Resulullah‟ın gönderildiği dönemde de uygulanan bir 

yöntemdi. Zira Hendek savaĢında Mekke‟li müĢrikler ile Yahudi kabileleri 

Müslümanlara karĢı bir pakt kurdular. Kurulan bu pakt bilinen en büyük 

paktlardandır. Sayısı on bini aĢan bir ordu teĢkil edecek seviyeye ulaĢan bir kuvvetle 

Müslümanların üzerine yürümüĢlerdi.
271

 

Kabilelerin karĢılıklı anlaĢma neticesinde kurdukları paktlar kan bağına 

dayanan kabile asabiyeti kadar güçlü değildi. Önemli bir neden ortaya çıkarsa 

anlaĢma bozulurdu. Buna göre Araplar arasında en kuvvetli asabiyet soy bağı ve 

akrabalık asabiyetiydi. Bunu kabile asabiyeti ve daha sonra kabile paktları takip 

ederdi.
272

 Kabile yapısı ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra genel görünümü ile 

sosyal tabakalar hakkında bazı değerlendirmelerde bulunalım. 

Ġslâm öncesi Mekke toplumunda sosyal tabakalaĢmanın hür, mevâli ve köle 

Ģeklinde olduğu görülmektedir.
273
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Hür olan kiĢiler aynı sosyal haklara sahip homojen bir özellik göstermezler. 

Mekke toplumunu yöneten azınlık üst sınıf müreffeh bir hayat yaĢarken, geri kalan 

kısmı bunlardan mahrum olduğu görülmektedir. 

Cahiliye devrinde köle kendi sahibi ile muayyen bir bedel karĢılığında 

hürriyetine kavuĢması için mükâtebe akdi yapabilirdi.
274

 Ġster muayyen bir ücret 

karĢılığında veya sahibinin herhangi bir sebep ile kölesini azad etmesine “mevâli” 

denilir.
275

 Köleler özgülüklerine kavuĢturulduklarında sahiplerinin kabilesine bağlı 

olarak, onlardan daha aĢağı toplumsal bir tabakayı, hür ile köle sınıfı arasında orta bir 

sınıfı teĢkil ediyorlardı.
276

 Köle, azad edilen kiĢinin mevlası olurdu. Bir nevi 

akrabalık bağı oluĢurdu. Ancak mevalinin hakları sınırlıydı, diyeti hürün yarısı kadar 

olduğu gibi hür birisi ile evlenemezdi. Kısaslarda hürlere uygulanan cezanın yarısı 

uygulanırdı.
277

 

Araplar arasında var olan kölelik sınıfsal ayrılıkların en büyük 

görüntülerinden biridir. Kölelik
278

 Ġslâm‟dan önce ve sonrasında var olan köklü 

geleneklerden biriydi.
279

 Ġslâm‟ın ortaya çıktığı yıllarda Mekke‟de kölelik yaygındı. 
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Köleler, hür insanlardan kesin çizgilerle ayrılmıĢ alt sosyal sınıfı teĢkil ediyordu. 

Efendi kölesi üzerinde mutlak bir tasarruf yetkisine sahipti. Köleler, bir mal gibi 

alınıp satıldığı gibi, efendisi tarafından kendisine yapılan her türlü kötü muamele 

olağan karĢılanıyordu.
280

 Satın alındığı vakit boynuna bir ip geçirilerek gideceği yere 

götürülürdü. Kölelerin sahip olduğu herhangi bir hak yoktu.
281

 Söz konusu olan 

cariye ise eziyetin boyutları daha da artıyordu.
282

 Cinsel istismara maruz kalan 

cariyeler, sahipleri tarafından para kazanmak için fuhuĢ iĢlerinde çalıĢtırılırdı.
283

 

Kölelerin kaynağı savaĢlardan elde edilen esirler ve köle pazarlarıydı. 

Kölelerin çoğunluğunu Afrika kökenli siyahlar oluĢturuyordu. Siyah kölelerin 

dıĢında Rum, Fars baĢta olmak üzere diğer memleketlere mensup olanlar vardı.
284

  

Bazen bunların sayısı oldukça fazla oluyordu. Elde edilen kölelerin alınlarına özel bir 

damga yapılarak, kölelikler adeta kayıt altına alınmıĢ oluyordu.
285

 Borç yükü 

karĢılığında ve kumar borcundan dolayı köleleĢtirilen insanlar da vardı. Hukukî 

olarak kölelere uygulanan cezalar hürlerin yarısı kadardı. Cahiliye devrinde 

cariyelerden olan çocuklar da köle sayılırdı. Cariyeden olan çocuk zeki ise efendileri 

onu kabilesine ilhak ederlerdi. Efendisinden çocuğu olan cariyeler (ümmü veled) 

satılabilirdi.
286

 Mekke'de sosyal tabakalar ile ilgili bu bilgilerden sonra sosyal 

farklılığa iĢaret eden diğer önemli bir uygulamadan bahsetmemiz gerekmektedir. 
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Mekke toplumunda statüye dayanan diğer bir ayrım ise “Hums” 

uygulamasıdır. Ebrehe‟nin Mekke üzerine yaptığı seferde hezimete uğramasından 

sonra, Araplar her zamankinden daha fazla hac ibadetine yöneldiler. KureyĢliler 

Kendilerini Kâbe‟nin hizmetçi ve hamisi yani “ehlullâh” olarak daha iĢtiyaklı bir 

Ģekilde ifade etmeye baĢladılar. Mekkeliler, Kâbe‟ye olan bu yakınlık ve 

hizmetlerinden dolayı hiçbir Arap kabilesinin Ģeref bakımından kendilerine 

ulaĢamadıklarını düĢünüyorlardı.
287

 Bu düĢüncelerini sosyal ve dinî hayata “Hums” 

kavramı ile tatbik ettikleri görülmektedir. 

Hums, kelimesi dinî inancında “Ģiddetli ve aĢırı olan”,
288

 “cesaretli, hamaset 

sahibi”,
289

 “hırslı, tavizsiz”
290

 anlamlarına gelmektedir. 

Hums‟a mensubiyet daha çok coğrafî bir alanı içerisine alabilecek Ģekilde 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu da Kâbe etrafına iskân edenleri kapsıyordu.
291

 Hums 

denildiğinde ilk olarak KureyĢ kabilesi akla gelirdi. Bununla birlikte KureyĢ‟in 

müttefikleri olan Kinâne ve Huzâa kabilelerine de bu hakkı tanıdıkları 

görülmektedir.
292

 Hums, ancak irsî olarak bu kabilelerden doğan çocuklara 

geçebilirdi. Kızlarını bu kabileler dıĢında baĢka bir kabile ile evlendirdiklerinde 
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doğacak çocukların humsa mensup olması Ģartıyla evlenmelerine izin 

verebiliyorlardı.
293

 

Ahmesîlerin, sosyal hayatta farklılıklarını hac ibadetini yerine getirirken 

kendilerine has bir takım kurallar koyarak gösteriyorlardı. Bilindiği gibi, cahiliye 

döneminde de hacın Ģartlarından birisi Arafat vakfesiydi. Bu Ģartın Hz. Ġbrahim‟den 

beri böyle olduğunu diğer Araplardan daha iyi bilen hums mensupları, Harem 

bölgesini terk etmemek için Arafat‟a çıkmaz, Müzdelife‟de vakfe yaparlardı.
294

 

Hacda ihramlı oldukları sürece bazı yiyecekleri yemezlerdi. Ġç yağını, süt ve süt 

ürünlerini, yemezlerdi.
295

 Yünden yapılmıĢ çadırlarda oturmazlar, sadece deri 

çadırlarda gölgelenirlerdi.
296

 

Bu konuda daha da ileri giderek hac için dıĢarıdan gelen hacıların da 

yanlarında yiyecek getirmelerine izin vermezlerdi. Hac için gelen kiĢiler yiyecek 

ihtiyaçlarını Harem bölgesinde temin etmek zorundaydı.
297

 DıĢarıdan gelenlere 

uygulanan yasak sadece yiyecekler ile ilgili değildi. Aynı zamanda humsa mensup 

olmayan biri kendi elbiseleri ile tavaf yapamazdı. Tavaf yapabilmek için bir 
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ahmesînin elbisesini ücret karĢılığında temin etmek zorundaydı.
298

 ġayet kendi 

elbisesi ile tavaf yapacaksa o elbise atılır ve bir daha giyilmezdi.
299

 Elbiseye verecek 

parası olmayan kiĢiler ise üzerlerindeki elbiselerini kaybetmemek için çıplak olarak 

tavaf etmek zorundaydılar. Bu kural aynı zamanda kadınlar için de geçerliydi.
300

 

Ahmesîlerin diğer bir adetleri ise ihramlı oldukları sürece evlerinin kapılarını 

kullanmayıp arka taraftan içeri girmeleriydi.
301

 Herhangi birisinin ihramlı iken ön 

kapıdan evine girmesi Ģiddetli bir Ģekilde ayıplanırdı. Ancak bu uygulamanın 

istisnası ahmesî olan KureyĢ için vardı. Onlar evlerine ön kapılarından girerlerdi.
302

 

Bütün bu uygulamalar dikkate alındığında humsun KureyĢ‟e sosyal ve 

iktisadî açıdan bir üstünlük sağladığı veya bunu sağlamaya yönelik dâhice 

düĢünülmüĢ bir sistem olduğu söylenebilir. 

Kendilerini diğer Arap kabilelerden daha üstün olduğunu ifade etmenin, 

bunun da ötesinde fiili olarak göstermenin en etkili yolu bütün Arapların iĢtirak ettiği 

hac ibadetinde buldukları fırsattan daha iyisini bulamazlardı. Mekke‟nin 

aristokratları ısrarla bunu davranıĢlarına yansıtmayı seviyorlardı. Hac için gelen 

bütün insanların Minâ‟ya gelmek için izlediği güzergâhtan ısrarla farklı bir yolu 
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tercih etmeleri baĢka hangi Ģekilde izah edilebilir?
303

 Diğer taraftan hums 

müessesesinin KureyĢ‟e ekonomik bir fayda sağladığı ortadadır.
304

 

Mekke'nin sosyal dokusu içersinde bahsedilmesi gereken diğer bir konu ise 

toplumda kadınların rolüdür. Mekke toplumunda erkeklerin kendilerine has seçkin 

bir yeri vardı. Erkek, ailenin baĢkanı ve her türlü iĢlerinden sorumluydu. SavaĢta, 

savunmada, kan diyetinde, çeĢitli sosyal sorumluluklarda söz sahibiydi. Buna 

mukabil kadın genel olarak erkeğe bağlıydı. Onun himaye ve sorumluluğunun 

altındaydı.
305

 

EĢraf sınıfından olan kiĢilerin kızları ve eĢlerinin mümtaz yerleri vardı. 

Bunlar saygı görürlerdi. Bazen kadınlar savaĢlarda erkeklerle birlikte katılırlardı.
306

 

Orta ve alt sınıfa mensup kadınların değeri yoktu. Kız çocukların değeri 

Arapların yanında oldukça azdı. Cariyelerin sahip olduğu hiçbir insani değer ve 

hakları yoktu.
307

 Çok az görülmekle beraber Kız çocuklarının diri bir Ģekilde toprağa 

gömülmesi onların konumlarını göstermektedir. Kur‟ân‟da yer alan bazı ayetlerde 

Mekke toplumunda erkeklerin kız çocuklarının doğumunu hoĢ karĢılamadığı ve 

bundan dolayı toplum içerisinde utanç hissettiklerini bildirmektedir.
308

 

Kur‟ân ayetlerinde kadının maruz kaldığı pek çok hak ihlalleri 

zikredilmektedir. Kadın haklarının nasıl ihlal edildiği, mirastan mahrum bırakıldığı, 

                                                           
303

 Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammde‟in Hayatı, I. 203-204. 

304
 GeniĢ bilgi için bkz: Ünal Kılıç, “Dini Ġçerikli Ekonomik bir Kavram: Hums”, Cumhuriyet 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 8/1, Sivas 2004, s. 75-91. 

305
 Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammed‟in Hayatı, I. 131. 

306
 Dayf, el-Asru‟l-Câhilî, s. 73; Çağatay, Ġslâm‟da Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 121. 

307
 Çağatay, Ġslâm‟da Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, s. 121. 

308
 Nahl, 16/57-59; Sâffât, 37/149; Zuhruf, 43/18-19; Tekvîr, 81/8-9. 
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mallarının soyulduğu, özgürlüklerinin engellendiği ve evlilik Ģartlarında nasıl baskı 

ve zulme maruz kaldıkları ifade edilmiĢtir.
309

 

Son olarak Mekke toplumunda rivayetlere yansıyan bazı ahlakî değerlere 

değinelim. Mekke, sosyal adaletin olmadığı, zengin aristokratların zayıf insanları 

ezdiği yerleĢim yerlerinin baĢında geliyordu. Mekke halkı manevi değerlere fazla ilgi 

göstermezlerdi.
310

 Mekke sakinleri ticaretin kedilerine sağlamıĢ olduğu muazzam 

imkânlar neticesinde bol servete kavuĢmuĢtu. Rahat ve güzel elbiseler giyebilmeleri, 

dıĢarıdan gelen lüks eĢyaları tüketmeleri sahip oldukları zenginlik seviyesine iĢaret 

ediyordu.
 311

 Mekke‟nin zenginliğe ve güce eriĢmesi göçebe ekonomiden ticari ve 

kapitalist ekonomiye doğru bir yönelmeyi doğurdu. Maddi imkânların verdiği güven 

neticesinde ferdiyetçi davranıĢlar sergiliyorlardı.
312

 Zenginliğin gücüne güvenerek 

servet biriktirmekten haz alıyorlardı. DünyevileĢen üst sınıfın bu yaĢantısı halk 

arasında özenti halini almıĢtı. Mekkeli üst sınıfta büyük bir bencillik kendisini 

hissettiriyordu.
313

 

Mekkelilerin geceleri düzenledikleri eğlence meclislerine ilgileri büyüktü. 

Maharetli bazı kiĢilerin anlattıkları hikâye ve masalların dinlenmesi Ģeklinde geçen 

bu eğlenceli toplantılara “müsâmere” denilirdi. Kâbe‟nin tam karĢısında, Daru‟n-

Nedve‟de tertip edilen müsamereler en meĢhur olanlarıydı. Daha mütevâzi olanları 

ise kabile kollarının teĢkil ettiği “Nâdî” meclislerinde yapılırdı. DıĢ seyahatten yeni 

                                                           
309

 Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammed‟in Hayatı, I. 134. 

310
 Hizmetli, Ġslâm Tarihi, s. 72. 

311
 Ebu‟l-Hasen Ali en-Nedvî, Rahmet Peygamberi, Çev. Abdulkerim Özaydın, Ġz Yay., Ġstanbul 

2005, s. 70; Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammed‟in Hayatı, I. 43, 79. 

312
 Watt, Hz. Muhammed Mekke‟de, s. 25-26; Hz. Muhammed: Peygamber ve Devlet Kurucu, s. 54. 

313
 Watt, Hz. Muhammed: Peygamber ve Devlet Kurucu, s. 56. 
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gelmiĢ bir kiĢinin veya ticaret için Ģehirde bulunan kimselerin anlatacakları hikâyeler 

ilgi çekici olabiliyordu.
314

 

Çöl ortasında bolluk içerisinde yaĢayan Mekke‟nin aristokrat sınıfı sefahat 

içerisinde bir hayat sürüyordu. Eğlenceye, içkiye ve Kâbe‟ye yakın kurulan içki 

meclislerinde yapılan sohbete çok düĢkündüler.
315

 Koltukları, masaları diziyor ve 

etrafını hoĢ kokulu bitkilerle süslüyorlardı.
 316

 Hayatlarının her alanında içkinin 

tesirini görebilmek mümkündü. Öyle ki içki için kullanılan kelimelerin adedi yüze 

kadar çıkardı. ġiirlerinde ana temalardan birisi de içki ve içki sofralarıydı.
317

 

Hayatlarının her alanına sirayet etmiĢ olan bu alıĢkanlığın tedrîci bir Ģekilde 

yasaklanması, Arap toplumunun hayatında nasıl bir yer edindiğinin ipuçlarını 

vermektedir.
318

 

Kumar âdeti yaygın olarak görülürdü.
319

 Kumar alıĢkanlığı öyle kökleĢmiĢti 

ki ancak risâletin sonuna doğru yasaklandığını görüyoruz.
320

 Bunların dıĢında pek 

çok kötü alıĢkanlıklara sahiptiler. Bunu en iyi ifade eden Cafer b. Ebî Talib‟in 

(8/629) HabeĢ Kralı NecâĢî (6/630) huzurunda yaptığı savunmadır: 

“Ey hükümdar! Biz bilgisizlik, sapıklık ve nizamsızlık içinde yaĢıyorduk. 

Putlara tapıyor, murdar et yiyor, ahlâksızlıklar yapıyor, akrabalık bağlarını çiğniyor, 

                                                           
314

 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, II. 763. 

315
Dayf, el-Asru Câhilî, s. 70; Heykel, Hz. Muhammed Mustafa, s. 100-101; en-Nedvî, Rahmet 

Peygamberi, s. 79. 
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 Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammed‟in Hayatı, I. 90. 

317
 AteĢ, Ġslâm‟a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, s. 479.  
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 Bakara, 2/219; Nisâ, 4/43; Mâide, 5/90-91. 

319
 Dayf, el-Asru Câhilî, s. 71. 
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 Derveze, Kur‟ân‟a Göre Hz. Muhammed‟in Hayatı, I. 91. 
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komĢuluk haklarını tanımıyor ve kuvvetlimiz zayıfımızı çiğniyordu. Uzun müddet bu 

durumda yaĢadık. Sonra Allah bize, aramızdan, soyunu, doğruluğunu, eminliğini ve 

namusluluğunu bildiğimiz bir Peygamber gönderdi. Bu Peygamber bizi, Allah'ı bir 

bilmeye ve ona tapmaya, bizim ve babalarımızın Allah yerine taptığımız taĢları ve 

putları bırakmaya çağırdı. Gene bu Peygamber bize doğru söylemeyi, emaneti 

sahibine vermeyi, akrabalık bağlarına saygı göstermeyi, komĢuluk haklarını 

tanımayı, cinayetten ve kan dökmekten vaz geçmeyi emretti. Gene bu Peygamber 

bize ahlaksızlıklar yapmamayı, yalancı Ģahitlik etmemeyi, öksüzün malını yememeyi 

ve namuslu kadınlar hakkında kötü söz söylememeyi bize tavsiye etti. Bundan baĢka 

bu Peygamber bize, kendisine baĢkasını ortak koĢmaksızın Allah‟a tapmamızı, 

namaz kılmamızı, zekât vermemizi ve oruç tutmamızı emir buyurdu.”
 321

 

Mekke‟nin sosyal yapısı ile ilgili olarak tarihî rivayetler çerçevesinde genel 

bir değerlendirmesini yapmaya çalıĢtık. Böylece Mekke toplumunu siyasî, dinî, 

ekonomik, sosyal ve etnik yönleri ile inceleme konusu yaptık. Mekke ile ilgili bu 

bilgileri edindikten sonra Mekkî ayetler çerçevesinde sosyal tabakaları incelemeye 

geçebiliriz.
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 Ġbn HiĢâm, Hz. Muhammed‟in Hayatı, s. 216-217. 
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1. ÜST TABAKA KAVRAMLARININ TAHLĠLĠ 

Toplumların sosyal dokusunu meydana getiren değerlerin siyasî, ekonomik, 

sosyal ve ahlakî yönleriyle tespit edilip, insanlar arasında var olan alt ve üst 

iliĢkilerin ortaya konulması ciddi ve objektif bir çalıĢmayı gerektirir. Doğru 

sonuçlara ulaĢabilmemiz için sağlıklı gözlem yapabilmemizi sağlayacak yeterli 

materyallerin elimizde olması elzemdir. Söz konusu olan toplumdaki statü farkları ve 

bunlardan kaynaklanan gruplar arasındaki münasebetleri kendi bağlamları içerisinde 

tespit edilmesi olduğunda, konu daha da önem kazanır. Tüm bunlar ile birlikte sosyal 

iliĢkilerini anlamaya çalıĢtığınız toplumun on dört asır önce yaĢadığı göz önüne 

alındığında sağlıklı verilere ulaĢabilmek daha da zorlaĢır. Bu sorunun çözümünde 

baĢvuracağımız en güvenilir ve sağlam kaynak Kur‟ân‟dır. 

Mekke üst tabakasını tespit etmeye çalıĢırken temel hareket noktamız ayetler 

olduğu için kavramları bu çerçevede incelemeye çalıĢacağız. Bu Ģu demektir: 

Kur‟ân, muhatap toplum olarak Mekkelilere ne söylemiĢse, onlar hakkında hangi 

eleĢtiri ve uyarılara yer vermiĢse çalıĢma konumuzun sınırları bunlardan ibaret 

olacaktır. O halde biz önceden herhangi bir tasnif yapmadan, farklı ayetlerdeki 

bilgileri bir araya getirerek toplu bir resim çizmek istiyoruz. Ayetler bize ne kadar 

bilgi vermiĢse, hangi çerçeveyi çizmiĢse o sınırda kalmak zorundayız. 

Üst tabakaya iĢaret eden kavramları herhangi bir ilimi disiplin dâhilinde 

inceleme taraftarı olmadığımızı yukarıda ifade ettik. Söz gelimi Sosyoloji ilmi 

verileri çerçevesinde metodolojik bir tasnife gitmemiz isabetli olmayacaktır. Ġsabetli 

olsa bile tefsir ilmi açısından doğru bir tercih değildir. Kur‟ân, kendi bütünlüğü 

içerisinde siyasî, sosyal, ekonomik, ahlakî gibi pek çok konuya değinmektedir. 

Burada insanlığa yol gösterecek pek çok verileri bulmak da mümkündür. Ancak tüm 
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bunların ayetlere konu olması, sınırları, ifade biçimi, verdiği mesaj ve bunların 

amaçları, herhangi bir ilmi disiplinin muhtevasından farklıdır. Bu nedenle yaptığımız 

tasnifler Mekke toplumunu her yönüyle ifade eden, inceleyen ve buna göre sonuçlar 

ortaya çıkaran verileri içermeyebilir. Zaten böyle bir amacımız da yoktur. Ayetlerin 

baktığı noktadan Mekke‟de sosyal tabakaları ifade etmeye çalıĢacağız. Bunu 

yapabildiğimiz takdirde amacımız hâsıl olacaktır. O halde bu bölüm ile ilgili 

kavramlar hakkında “Burada inceleme konusu yapılan üst tabaka kavramları sadece 

sertlik yanlısı ileri gelenlere iĢaret etmektedir. Bunlar içerisinde Mekke toplumunda 

ılımlı davranan veya en azından üst tabakadan olup, eleĢtiriyi hak edecek kötü 

vasıflara sahip olmayan kimse yok muydu?” Ģeklinde gelebilecek bir eleĢtiriyi peĢin 

olarak cevaplandırmıĢ oluyoruz. 

Bu konu ile ilgili son olarak Kur‟ân‟ın Mekke toplumu ile olan iliĢki Ģekline 

dikkatleri çekmek istiyoruz. Ayetlerin Mekke toplumu hakkında bilgi vermek veya 

onları her yönüyle tanıtmak gibi bir hedefi yoktur. Kur‟ân‟ın hedefi Mekke toplum 

yapısını Ġslâm çizgisi sınırlarına taĢımaktır. Dolayısıyla ayetler toplumun bozuk 

kısımlarını, insanlar arasındaki çarpık iliĢkilerini, insanın kendisine ve varlığa 

yabancılaĢmasını, özbenliğini unutmasını, manevi değerlerden kopup maddi 

değerlere bağlanmasını yeniden olması gereken noktaya taĢımaya çalıĢmıĢtır.
1
 

Kur‟ân toplumu değiĢtirmeye çalıĢırken değiĢim karĢısında en büyük direncin üst 

tabaka tarafından gösterilmesi bizi ĢaĢırtmamaktadır. Zira ayetlerin düzeltmeye 

çalıĢtığı her bozuk tarafın bir ucu üst tabakanın menfaatlerine dayanmaktaydı. 

Böylece kendiliğinden bir muhalefet ortaya çıktı. Muhalefeti oluĢturan cephenin 

                                                           
1
 GeniĢ bilgi için bkz: ġevki Saka, YabancılaĢma KarĢısında Kur‟ân, ĠrĢad Kitaplığı, Ankara 1997, s. 

53-80. 
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gerisinde Mekke‟nin aristokratları, ileri gelenleri vardı. Kur‟ân‟a yönelen tüm 

eleĢtiriler ileri gelenlerden oluĢan muhalefet cephesinden geliyordu. Doğal olarak 

Kur‟ân‟ın bu eleĢtirilere verdiği cevap da bu muhaliflere yöneliyordu. Böylece 

Kur‟ân‟ın üst tabaka kavramları doğrudan Ġslâm muhaliflerine iĢaret etmektedir. 

Kavramlar incelendiğinde zihinlerde kendiliğinden böyle bir muhalefet tablosu 

ortaya çıkmaktadır. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Mekkî ayetlerde, Mekke toplumuna iĢaret 

eden üst tabaka kavramaları mele‟, mütref, ekâbir ve istekber olarak geçmektedir. 

 

1.1. Mele' Kavramının Tahlili 

Kur‟ân‟da, toplumun üst tabakasında bulunan kiĢileri ifade eden yaygın 

kavramlardan biri olan “mele‟” (ٍالء), “bir Ģeyin dolu olması”,
2
 “dolu kap, kova”

3
 

anlamına gelir. Mele‟ kökünden türetilen bazı kelimelerin ilk el kaynaklardaki 

anlamlarına bakmamız anlam yelpazesini kavrayabilmemizi sağlayacaktır. 

“el-mil‟” (اىَوء) -kesre ile- “kap dolu iken ondan bir Ģeyler almak”
4
 

anlamında,  

“imtila‟” (اٍرالء) “bir Ģey ile doldurmak, yiyecek, içecek gibi”
5
 anlamında,  

“el-mulâet” (اىَالءج) “örtmek için kullanılan Ģey”
6
 anlamında,  

                                                           
2
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, Tah., Abdullâh Alî el-Kebîr ve ArkadaĢları,  Dârü‟l-Meârif, Kahire, 

XLVII. 4252. 

3
 Ġsmâil b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, , Tah., Ahmed Abdulğafur Attâr, Dârü‟l-Ġlm li‟l-Melâyîn, 

Beyrut 1990, I. 72. 

4
 Muhammed b. Yakup Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, Müessesetu‟r-Risâler, Beyrut 2005, s. 53. 

5
 el-Cevherî, es-Sıhâh, I. 73. 
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“temelle‟ fulanun ğayzen” ( ”bir kimsenin kin ile dolması“ (ذَالء فالُ غيظا
7
 

anlamında ve  

“melue‟r-reculü” (ٍيؤ اىشجو) ise “güvenilir kiĢi”
8
 anlamında kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda üzerinde duracağımız kavram “el-mele‟” (اىَالء) “ileri gelenler, 

kavmi yöneten topluluk/meclis”,
9

 “danıĢma kurulu”,
10

 “eĢraf”
11

, “kavmin 

sembolü”,
12

 anlamlarında kullanılmıĢtır. Ayrıca aynı kelime “ahlak”,
13

 “ihtiras ve 

zan”
14

 anlamlarında da kullanılmıĢtır. “el-meleu‟l-a‟lâ” (ٚاىَالء االػي) “seçkin melekler 

topluluğu” demektir.
15

 

Ayetlerde baĢında belirlilik takısı olan “el-mele‟”
16

 ve olmayan “mele‟”
17

 

olmak üzere iki Ģekilde geçmektedir. Mele‟ kavramı ayetlerde genel olarak önceki 

                                                                                                                                                                     
6
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4253; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 53; el-Cevherî, es-Sıhâh, 

I. 72. 

7
 Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 53. 

8
 el-Cevherî, es-Sıhâh, I. 73. 

9
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4253; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 53; el-Cevherî, es-Sıhâh, 

I. 72. 

10
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII, 4253; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 53. 

11
 Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 52. 

12
 Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 52. 

13
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4253; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 52; el-Cevherî, es-Sıhâh, 

I. 73. 

14
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4253; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 52. 

15
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4252. 

16
 Bakara, 2/246; A‟râf, 7/60, 66, 75, 90, 109, 127; Hûd, 11/27, 38; Yûsuf, 12/43; Mü‟minûn 23/24, 

33; ġu‟arâ, 26/34; Neml, 27/29, 32, 38; Kasas, 28/20, 38; Sâffât, 37/8; Sâd, 38/6, 38. 

17
 A‟râf, 7/103; Yûnus, 10/75, 83, 88; Hûd, 11/97; Mü‟minûn, 23/46; Kasas, 28/32; Zuhruf, 43/46. 
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kavimlere iĢaret edecek Ģekilde kullanılmıĢtır. Bu kavram Nûh Kavmi,
18

 Salih 

Kavmi,
19

 ġuayb Kavmi,
20

 Mûsâ Kavmi (Firavun),
21

 Yûsuf Kavmi,
22

 Süleyman ve 

Sebe‟ Kavimleri,
23

 Ġsrailoğulları Kavmi‟nin ileri gelenleri
24

 ve son olarak Mekke ileri 

gelenleri için kullanılmıĢtır.
25

 Ayrıca bu kelime seçkin melekler topluluğu için de 

kullanılmıĢtır.
26

 Bakara 2/246 ayeti hariç diğer bütün ayetler Mekkî‟dir. 

Bu kelime ayetlerde “ileri gelenler, yöneticiler, toplumda göz önünde olup 

kendisine fikir danıĢılan kimseler, asilzadeler, efendiler”,
27

 ve “seçkin melekler 
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 A‟râf, 7/75. 
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 Sâd, 38/6. 

26
 Sâffât, 37/8; Sâd, 38/69. 
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fî Vicûhi‟t-Te‟vîl, Riyad 1998, II. 454; III. 192; Ebu‟l Fidâ Ġsmail b. Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, 

Müessesetu Kurtuba, Kahire 2000, VI. 327, 330, 360; XII. 74; Celâluddîn Abdurrahmân es-Suyûtî, 

ed-Durrü‟l-Mensûr fi‟t-Tefsîri‟l-Me‟sûr, Tah. Abdullâh b. Abdilmuhsin et-Türkî, Dâru‟l-Hecer, 

Kahire 2003, VI 444; Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, 

Beyrut 1994, II. 257; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, 

Müessesetu‟r-Risâle, Beyrut 2006, XVIII. 134; Ebu‟l-Hasan Alî b. Muhammed el-Mâverdî, en-Nuketu 

ve‟l-Uyûn, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut trz., II. 445; Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes‟ûd el-
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topluluğu”
28

 anlamında kullanılmıĢtır. Bu topluluğu oluĢturan üyelerin sadece 

erkeklerden meydan geldiği rivayet edilmiĢtir.
29

 Ancak bunu doğrulayan herhangi bir 

kanıt yoktur.
30

 

Bu seçkin topluluğun, yukarıda ifade dilen sözlük anlamından yola çıkarak, 

mele‟ olarak isimlendirilmesi, siyasal, sosyal ve iktisadî konumları bakımından en 

üst noktada bulunmaları ile yakından ilgilidir. Buna göre “yönetim meclislerinin 

müdavimleri, yönettikleri halk topluluklarının gözlerini heybet ve korku ile 

dolduran”,
31

 “her kesin ulaĢmak istediği Ģatafatlı bir hayatı doludizgin yaĢayan”
32

 ve 

“ihtiyaç duyulan ekonomik imkânlar ile donatılmıĢ olmaları”
33

 nedeni ile mele‟ 

olarak isimlendirilmiĢtir.  

                                                                                                                                                                     
Beğavî, Meâlimu‟t-Tenzîl, Dâru Tayyibe, Riyad h.1409, I. 290; Fahruddîn er-Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, 

Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1981, VI. 183; Ebu‟l-Berekât Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, 

Beyrut 1998, I. 203; Ahmed b. Yûsuf es-Semîn el-Halebî, ed-Dürrü‟l-Mesûn, Tah. Ahmed 

Muhammed el-Harrât, Dâru‟l-Kalem, ġam trz., I. 513; Muhammed b. Ali b. Muhammed eĢ-ġevkânî, 

Fethu‟l-Kadîr, Dâru‟l-Ma‟rife, Beyrut 2007, s. 179; Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, II. 827; Abduh, 

Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 393. 

28
 Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIX, 505. 

29
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, X, 261,317,341,365; Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, II. 

258; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, II. 454. 

30
 Neml Suresinde geçen danıĢma meclisinin yöneticisi Sebe‟ Melikesi kadındır. 

31
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 192; Ebu‟l-Leys Nasr b. Muhammed es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, 

Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1993, I. 218; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, I. 203; er-Râzî, 

Mefâtihu‟l-Ğayb, VI. 183; XXVI. 178. 

32
 Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, II. 257. 

33
 ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, I. 325; Ebu‟s-Suûd b. Muhammed el-Amâdî, ĠrĢâdu‟l-Akli‟s-Selîm, 

Tah. Abdülkadir Ahmed Atâ, Mektebetü‟r-Riyâd el-Hadîse, Riyad trz., I. 370. 
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Yukarıdaki tanımlamalar ile paralellik arz edecek Ģekilde Ġsfehânî (425/1035) 

mele‟i, “Güç ve nüfuz bakımından göz dolduran, aynı görüĢ etrafında toplanan, 

kendilerinden görüĢ alınan, toplumda önde gelen kiĢiler”,
34

 Fahruddin er-Râzî 

(606/1209) ise, “Heybetli görünüĢlerinden dolayı insanları etkileyen toplumun önde 

gelen yöneticileri”
35

 olarak tanımlamıĢtır.  

Son dönem bilginlerinin yaptıkları tanımlamalar yukarıda verilen bilgilerden 

çok da farklı değildir. Bahsedilen mele‟ toplumda her dönemde olduğu gibi aynı 

konumlarını muhafaza etmiĢ görünüyorlar. Muhammed Tahir b. ÂĢûr (1394/1973) 

“Birbirilerini tamamlamalarından dolayı iĢleri ve fikirleri aynı olan, birbirilerini 

destekledikleri gibi yaptıkları ile örtüĢenler”,
36

 Muhammed Abduh (1322/1905) ise 

“Her zaman insanların dikkatlerini üzerlerine çeken, toplum içerisinde yaptıkları 

görev ve fiziki yapıları bakımından mümtaz Ģahsiyetler”
37

 olarak tanımlamıĢlardır. 

Hamdi Yazır (1361/1942), mele‟ kavramının tanımlamasına farklı bir 

yaklaĢım getirmiĢtir. Buna göre mele‟ kavramının günümüzde yaygın olarak 

kullanılan cemiyet anlamında olduğunu ileri sürerek “Belli bir fikir ve düĢünce 

etrafında teĢkilatlanmıĢ topluluklar”
38

  tanımlamasını yapmıĢtır. Bu açıdan kabine, 

parlamento, ordu vs. teĢkilatlarda söz söyleme hakkına sahip olan kiĢiler için bu 

kavramın kullanılmasını uygun bulur. Ayrıca bu kavrama sosyolojik bir anlam 

                                                           
34

 er-Rağıb el-Ġsfahânî, el-Müfredât fî Ğaribi‟l-Kur‟ân, Tah., Muhammed Halîl Aytânî, Dâru‟l-

Ma‟rife, Beyrut 2005, s. 474. 

35
 er-Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXVI. 178. 

36
 Muhammed et-Tâhir ibn ÂĢûr, Tefsîru‟t-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, Dâru‟t-Tavniyye, Tunus 1984, VIII. 

190. 

37
 Abduh, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 393. 

38
 Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, IV. 2227. 
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yükleyen Yazır, tefsir âlimlerinin “ileri gelen ve eĢraf” olarak tanımladıkları bu 

kavramın onların toplumdaki sosyal konumları ile yakından ilgili olduğunu 

savunmuĢtur. Önde gelme ve Ģeref sahibi olmanın sosyal bir anlam ifade ettiğine 

dikkatleri çekmiĢtir.
39

 

Mele‟ kavramı hakkında tez çalıĢması yapan Ġbrahim Çelik ise Ģu 

tanımlamayı yapmaktadır: “Her devirde, idari, siyasî ve iktisadi sahalarda söz sahibi 

olan, bu ve diğer konularda topluma yön veren kimselerden oluĢan topluluktur. 

Kur‟ân‟daki mele‟ ise bunların içinden, daha çok hissiyatı akla galip gelen ve bu 

sebeple de siyasî ve idari sahalardaki iĢlerini zulmederek yürütenler için 

kullanılmıĢtır.”
40

 

Yukarıda mele‟ ile ilgili söylenenler dikkate alındığında kavramın üst 

tabakayı oluĢturan seçkin zümreye iĢaret ettiği açıktır. Tarihi süreç içerisinde bütün 

toplumlarda bu tür gruplar var olmuĢlardır. Aynı zamanda peygamberlere karĢı 

çıkan, onların en azılı düĢmanları bunlardır.
41

 Toplumun en üst tabakasını oluĢturan, 

siyasî, ekonomik ve sosyal otoriteleri ellerinde bulunduran mele‟, her yeniliği kendi 

varlıklarına bir tehdit olarak görmüĢlerdir. Bulundukları üstün konumlarının akıbeti 

mevcut düzenlerinin devam etmesine bağlıdır. Bu açıdan düzenlerini tehdit edecek 

yeniliklerin karĢısına Ģiddetle dikilmiĢlerdir.  

Peygamberlerin topluma yerleĢtirmeye çalıĢtıkları sistem, mele‟ sınıfının 

oluĢturduğu otorite ve menfaat sistemini temelinde yok etmeyi amaçlamakta ve 

toplum içerisinde oluĢmuĢ olan sosyal uçurumları ortadan kaldırmayı 

                                                           
39

 Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, IV. 2227. 

40
 Ġbrahim Çelik, Kur‟ân‟da Peygamberlere KarĢıt Güçler,  Kendi Yay., Bursa 2001, s. 18; “mele‟”, 

DĠA, XXIX. 37. 

41
 Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, II. 258. 
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hedeflemektedir. Peygamberlerin halk kitlelerinin açık menfaatlerini amaç edinen bu 

hedeflerine karĢılık, aristokrat sınıfın halkı manipüle edip kendi yanlarına çekme, 

halk nezdinde saygınlık ve etkinliklerini kullanması bu mücadeleyi güçleĢtirmiĢtir. 

Çoğu zaman alt tabakaya mensup kiĢiler, bu grubun peĢine takılarak yeniliklere karĢı 

çıkmıĢlardır.
42

 

Bu kavramın geçtiği ayetlerde sözü edilen tüm mele‟ topluluklarının tarihte 

yaĢamıĢ ve bilenen medeniyetler kurmuĢ kavimler oldukları gerçeği dikkate 

alındığında, kavram ile alakalı anlatılanlar teorik olmanın ötesinde pratik bir 

muhtevaya da iĢaret etmektedir. 

Farklı zaman ve mekânda yaĢamıĢ olan bu kavimlerin ileri gelenlerinin mele‟ 

kavramı ile ifade edilmesi, bunların aynı yaĢam tarz ve düĢünce dünyasına sahip 

olduklarını göstermektedir. Kur‟ân‟ın bahsettiği bu grubun sahip olduğu ortak 

özellikler, kavimlerinin liderleri ve yöneticileri olmaları yanında dünya hayatında 

baĢarılı zengin kiĢiler olmalarıydı. Bunlar dünya hayatını çok seviyor kendilerine 

reislik ve hatırı sayılır bir servet kazandıran hayat tarzlarının yanlıĢ olabileceğini 

düĢünmüyorlardı.
43

 Mele‟nin ayetlerdeki özelliklerini bir araya getirdiğimizde bu 

grubun bir manzarası karĢımıza çıkacaktır. ġüphesiz bu kavramın geçtiği ve iĢaret 

ettiği her kavim ayrı bir incelemeyi hak etmektedir. Ancak çalıĢmamızın sınırlarını 

aĢmamak için ayetlerin iĢaret ettiği bu seçkin grubun genel özelliklerine değinmekle 

yetineceğiz. 

Kur‟ân ayetlerinin mele‟ olarak isimlendirdiği bu topluluk, kendilerine bol 

nimet, haĢmet ve servet verilen kimseler olup, geçim sıkıntısı yaĢamayan ve 
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 Erdoğan PazarbaĢı, Kur‟ân ve Medeniyet, Pınar Yay., Ġstanbul 1996, s. 280. 

43
 Ebu‟l A‟lâ Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, Çev. Heyet, Ġnsan Yay., Ġstanbul 1997, III. 587. 
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Ģımarıklık içerisinde hayatını devam ettiren kimselerdir.
44

 Bu konumlarından dolayı 

kibirli olup, kendilerini muhataplarından daha büyük görürler.
45

 Peygamberler ve 

onlara tabi olanları bulundukları hayat Ģartlarından dolayı küçük görüp onlarla alay 

ederler.
46

 Tepkileri sadece tahkir etmekle kalmayıp, tehdit, iĢkence ve türlü türlü 

baskıları uygulamaktan geri durmazlar.
47

 Diğer taraftan kendi kurdukları düzenin en 

doğrusu olduğunu savunup, muhaliflerini sapıklık ve yoldan çıkmıĢlıkla nitelendirip, 

onları aklını kullanmayan kanun dıĢı kiĢiler olarak ilan ederler.
48

 Yaptıkları bu baskı 

ve yıldırmanın meĢruiyetini muhataplarının hile ve düzen ile kendi iktidarlarına göz 

dikmelerine dayandırırlar.
49

 Peygamberlerin bütün çabalarına rağmen sahip oldukları 

batıl inançta ısrar ederler.
50

BaĢlıklar halinde ifade edilen bütün bu özellikler bir araya 

getirilip toplandığında her yönüyle organize olmuĢ ve sistemli bir biçimde kurulu 

düzenini muhafaza etmeye çalıĢan bir kesim görünmektedir. 

Mele‟ kavramının ayetlerdeki anlamları üzerinde durduktan sonra 

çalıĢmamızın asıl konusunu oluĢturan Mekke toplumu ile bağlantısına geçebiliriz. 

Yukarıda mele‟ ile ilgili ifade edilen özelliklerin Mekke toplumu ile ne derece iliĢkili 

olduğu bizim için önemlidir. Bu tespit edildiği vakit Hz. Peygamber‟in karĢılaĢtığı 

Ģiddetli muhalefetin sosyal sınıf farkı ile ne derece bağlantılı olduğu ortaya 

çıkacaktır. 
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 Yûnus, 10/83, 88; Mü‟minûn, 23/33. 

45
 Yûnus, 10/75; Mü‟minûn, 23/46. 

46
 A‟râf, 7/75; Hûd, 11/27, 38; Zuhruf, 43/47. 

47
 A‟râf, 7/88, 90, 125. 
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 A‟râf, 7/60, 66; Mü‟minûn, 23/25. 
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 A‟râf, 7/109; ġu‟arâ, 26/34. 
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 Sâd, 38/6. 
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Mele‟ kavramı doğrudan Mekke toplumuna Sâd 38/6 ayetinde iĢaret etmiĢtir. 

Mekke toplumunda üst tabakayı oluĢturan bir mele‟ kesiminin var olduğunu Kur‟ân 

bildiriyor: “Onlara kendilerinden bir uyarıcı (peygamber) gelmesine hayret ettiler de 

o kâfirler dediler ki: „Bu yalancı bir sihirbazdır. Tanrıları bir tek tanrı mı yaptı? Bu, 

cidden tuhaf bir Ģeydir.‟ Onlardan bir grup/mele’ fırladı: „Yürüyün tanrılarınıza 

bağlı kalın. Çünkü bu, arzû edilen bir Ģeydir.  Biz bu(nun söylediği)ni (babalarımızın 

bağlı olduğu) öteki dinde iĢitmedik. Bu uydurmadan baĢka bir Ģey değildir!‟”
51

  Bu 

ayetlerde sözü edilen mele‟ grubunun KureyĢ‟in ileri gelenleri olduğu noktasında 

müfessirler hemfikirdirler.
52

 Kur‟ân, KureyĢ‟in üst tabaka aristokrat sınıfını mele‟ 

olarak isimlendirmiĢtir. Mekke‟nin yönetiminde tek güç sahibi olan bu seçkin 

yönetici tabakaydı. Geri kalanlar bunların aldıkları kararları uygulamak 

zorundaydılar.
53

 Zikredilen ayetlerin tarihi arkaplanı ve müfessirlerin naklettikleri 

rivayetler konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır. 
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 Sâd, 38/4-7. 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX, 21; Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, VII. 369; ez-
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Akli‟s-Selîm, IV. 561; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 130; Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdullâh 

Ġbn Ebû Zemenîn, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîz, Tah. Ebû Abdullah Hüsyen b. UkâĢe-Muhammed b. 

Mustafa el-Kenz, Fârûku‟l-Hadîsiyye li‟n-NeĢr, Kahire 2002, IV. 81; Muhammed Cemâleddîn el-

Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, Dâru Ġhyai‟l-Kutubi‟l-Arabiyye 1957, XIV. 5077; Ahmed Mustafa el-

Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, Matbaatu Mustafâ el-Bâbî, Kahire 1946, XXIII. 97. 
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Muhammed b. Cerîr et-Taberî‟nin (320/922) Süddî‟den naklettiği rivayete 

göre ayetin nüzûlünün tarihi arka planında Mekke toplumunun ileri gelenlerinden 

Ebû Cehil b. HiĢâm (2/324), Âs b. Vâil (1/623), Esved b. Muttalib (2/624), Esved b. 

Abd Yağûs‟un (h.ö.3/621) da içinde bulunduğu yirmi beĢ kiĢi
54

 Hz. Muhammed (s.) 

ile aralarındaki mücadeleye bir çözüm bulması için amcası Ebû Tâlib‟e arabuluculuk 

teklifini götürmesi yatmaktadır.
55

 Ebû Tâlib ölmeden önce Mekke toplumunun ileri 

gelenleri bu meseleyi çözüme kavuĢturmak istediler. Zira Ebû Tâlib‟in ölümünden 

sonra Hz. Peygamber‟e yapılacak herhangi bir müdahalenin diğer Arap kabileleri 

arasında “Amcası ölünceye kadar ona saldırmaya cesaret edemediler” söylentilerine 

neden olmasından çekindiler. Kaynakların bildirdiğine göre bu giriĢim Ģu Ģekilde 

cereyan etti: 

Ebû Tâlib‟in yanına giden kavminin ileri gelenleri Ģöyle dediler: “Ey Ebû 

Tâlib! Sen bizim büyüğümüz ve reisimizsin. Yeğenin konusunda bize insaflı davran. 

O‟nu ilahlarımıza sövüp kendi ilahına davet etmesinden vazgeçir. Ebû Tâlib Hz. 

Peygamber (s.)‟i çağırtıp ona Ģöyle dedi: “Ey kardeĢimin oğlu! Bunlar kavminin 

büyükleri ve liderleridir. Ġnsaflı davranmanı istiyorlar.  Ġlahlarına sövüp, kendi 

ilahına çağırmanı bırakmanı istiyorlar.” dedi. Hz. Peygamber Ģöyle cevap verdi: “Ey 
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 Sa‟lebî Mekke ileri gelenlerini oluĢturduğu yirmi beĢ kiĢilik isim listesini Ģöyle vermektedir: Velîd 
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Beyân, VIII. 178. 
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Amca! ġayet davet ettiğim Ģey onlara daha hayırlı ise.” dedi. Ebû Tâlib: “Onları neye 

davet ediyorsun.” Hz. Peygamber: “Ben onları bir tek kelimeye davet ediyorum. O 

kelimeyi söyledikleri takdirde bütün Araplar onlara boyun eğecek, Acemler 

kendilerine cizye verecekler.” dedi. Ebû Cehil: “O kelime nedir? Onun gibi on 

kelimede sana itaat ederiz.” dedi. Hz. Peygamber: “Allah‟tan baĢka ilah yoktur, 

deyin.” dedi. Bu kelime hoĢlarına gitmedi ve baĢka bir Ģey söylemesini istediler. Hz. 

Peygamber: “GüneĢi getirip elime koyarsanız bu kelimeden baĢkasını söylemem.” 

karĢılığını verdi. KureyĢ ileri gelenleri öfkeyle orayı terk ettiler, birbirlerine 

inançlarında sabit durmayı tavsiye ettiler.
56

 Abdullah b. Abbâs‟a (68/687) 

dayandırılan rivayet de ayetin nüzûlüne sebep olan bu olayı aktarmaktadır.
57

 Bu olay 

üzerine Sâd Suresi‟nin yukarıdaki ayetleri nâzil oldu. 

Diğer taraftan ayetlerin nüzûl sebebi ile ilgili olarak Mekke ileri gelenlerinin 

harekete geçmesinin baĢka nedenlerinin olduğu da rivayet edilmiĢtir. Hz. Ömer‟in 

(23/644) Müslüman olmasının Mekke ileri gelenlerinin öfke ve endiĢeye sevk etmesi 

ve tedbir alınması için Ebû Tâlib‟e müracaat etmeleri üzerine ayetin nâzil olduğu 

bildirilmiĢtir.
58

 Mevdûdî‟ye göre bu rivayetleri doğrulayan herhangi bir delil yoktur. 

Ġçlerinden bir kiĢinin Müslüman olmasından dolayı harekete geçmiĢ olmalarına 
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III. 129. 

58
 Vâhidî, Esbâbu‟n-Nüzûl, s. 367; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVIII. 133; el-Mâverdî, 

en-Nuketu ve‟l-Uyûn, V. 79; er-Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXVI. 177; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, 

VIII. 178. 
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ihtimal vermez.
59

 Hz. Ömer, KureyĢ‟in sefâret vazifesini yerine getiren önemli 

Ģahsiyetlerden biri olarak, Müslüman olmadan önce Ġslâm‟a Ģiddetli muhalefetiyle 

bilinirdi. Kendi saflarında olan güçlü bir Ģahsiyeti kaybetmeleri onları harekete sevk 

etmiĢ olabilir. Ayrıca Sâd Suresinin orta dönemde nâzil olduğu düĢünüldüğünde söz 

konusu olayın Hz. Ömer‟in Müslüman olduğu döneme denk gelmesi daha 

muhtemeldir. Ayrıca ayetin nüzûl zamanı ile ilgili olarak Ebû Tâlib‟in ölümünden 

endiĢe edildiği Ģiddetli bir hastalık esnasında soruna çözüm bulma umuduyla ileri 

gelenlerin toplandığı bilgisi yer almakla birlikte, bu olaydan hemen sonra Ebû 

Tâlib‟in öldüğüne dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.  Hakikati ne olursa olsun 

ayetin nüzûl sebebini teĢkil eden arkaplanı ile ilgili olarak elimizde var olan bu 

bilgiler Mekke‟de ileri gelenlerden oluĢan seçkin bir tabakaya iĢaret etmektedir. 

Sureleri nüzûl sırasına göre tertip eden Ġbn Abbâs ve Ġmam Ca‟fer es-Sâdık‟ın 

(148/765) sıralamasına göre içinde mele‟ kelimesi geçen ilk sure Sâd suresidir.
 60

 Bu 

sureden sonra nâzil olan A‟raf suresi ise içinde mele‟ kelimesi en fazla geçen suredir. 

A‟raf suresinde geçen kıssaların ortak mesajlarından biri de zenginlerin, önde 

gelenlerin inatçı ve inkârcı bir tavır takındıkları, bu tavırları bakımından Mekke 

toplumunun inkârcıları arasında benzerlik olduğunu ifade edilmesidir. Buna karĢı 

daveti kabul edenlerin kahir ekseri zayıf ve fakir kiĢilerden oluĢan alt tabakadaki 

insanlardır. Bu az sayıdaki güçsüz ve zavallı kiĢiler mele‟nin takibine uğramaktan 

kurtulamamıĢlardır. Bütün bu mesajların Mekke toplumunu oluĢturan alt ve üst 
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 Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, V. 125. 

60
 Ebû Abdullah ez-Zencânî, Târîhu‟l-Kur‟ân, Tah. Ahmed Emîn, Matbaatu Lacneti‟t-Te‟lîf ve‟t-

Terceme, Kahire 1935, s. 54-57. 
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tabakadaki fertlere farklı göndermeleri vardır.
61

 Üst tabakada bulunan kiĢilere 

kendilerinden önce yaĢamıĢ olan kavimlerin mele‟si peygamberlere karĢı çıktıkları 

için uğradıkları kötü akıbetin kendilerini de beklediği mesajını verirken; alt tabakada 

bulunan ve mele‟ baskılarına maruz kalan kiĢilere ise moral vermiĢtir. 

Bu kavram daha çok önceki kavimlerin kıssaları anlatılırken, peygamber 

karĢıtı cephede yer alan grubun önde gelenleri için kullanılmıĢtır. Bunlar dönemin 

güç iktidarları etrafında kümelenmiĢ ve halk kitlelerini yöneten azınlık bir kesimdir. 

Kıssalarda geçen örnekler tarihe mal olmuĢ Ģahsiyetler olup, güçlü bir temsil gücüne 

sahiptir. Muhatap bu kıssaları ve burada geçen Ģahsiyetleri duyduğunda 

ĢaĢırmamaktadır. GeçmiĢ kavimlere ait kıssalarda özellikle zengin, önde gelen, 

inatçı, kibirli ve isyancı tavır takınan kiĢileri ile Mekke toplumunda davete karĢı 

çıkanları arasında ortak bir tavrın olduğu ifade edilmiĢtir.
62

 Verilmek istenen mesaj 

KureyĢ ileri gelenlerin davete karĢı tutumu ile binlerce yıl önce yaĢamıĢ olan 

kavimlerin resullerine karĢı takındıkları tutum aynıdır.
63

 

Yukarıda ifade edildiği gibi Kur‟ân‟ın muhtelif ayetleri bu kavimlerden 

bahsederken peygamberlere karĢı çıkan, onları yalanlayanların öncüleri 

toplumlarının ileri gelen eĢraf takımı, maddi durumu yerinde, halk kitlelerinden 

farklı bir hayat tarzı yaĢayan seçkin zümredir. ġu halde bu kavimlerin mele‟i için 

söylenenler KureyĢ için de geçerlidir. Nitekim Sâd 38/6 ayeti için zikredilen rivayet, 
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 Ġzzet Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, Çev. Mustafa Altınkaya ve diğerleri, Ekin Yay., Ġstanbul 1998, I. 
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 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, I. 458. 
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aynı surenin önceki yaĢamıĢ kavimlere göndermede bulunan 12 ve 13. ayetinin nüzûl 

sebebi olarak zikretmiĢlerdir.
64

 

Mekke toplumunda seçkin bir zümrenin varlığına iĢaret eden diğer bir nokta, 

risâlet görevinin Hz. Peygamber‟e verilmesini hazmedememeleridir. Onların itiraz 

ettikleri nokta “ez-zikr” (اىزمش)
65

 olarak ifade ettikleri Kur‟ân‟ın kendileri eĢraf 

kesiminden oldukları halde, böyle bir konuma sahip olmayan Hz. Peygamber‟e 

inmesiydi.
66

 Onlara göre insanlara yol gösterme noktasında beceri ve donanıma sahip 

olan ileri gelen eĢraf kiĢiler olarak kendileridir.
67

 Bu konu üzerinde ayrıca 

durulacaktır. 

Müfessirler önceki kavimlerin mele‟si ile Mekke melesi arasında bağlantı 

kurmuĢlardır. Âd kavmi putlara ibadet etmeyi bırakıp tek Allah‟a ibadet etmeye 

çağıran Hûd‟a ĢaĢırdıkları gibi,
68

 Mekke toplumunda ileri gelen eĢraf takımı da aynı 

gerekçeler
69

 ile davete karĢı çıkıyorlardı.
70

 Bunlar tevhid inancını tasavvur 

edemiyorlardı. Zira bütün iĢlerin bir tek Allah tarafından yürütülmesi mantıklarını 

almıyordu. Onca ihtiyaca tek ilah nasıl yetiĢebiliyor?
71

 Aynı Ģekilde menfi söylem ve 
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 Vâhidî, Esbâbu‟n-Nüzûl, s. 367. 

65
 Sâd, 38/2. 

66
 et- Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX, 26; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XII. 76; eĢ-ġevkânî, 

Fethu‟l-Kadîr, s. 1257. 

67
 el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XIV. 5078. 

68
 A‟râf, 7/70. 

69
 Sâd, 38/5. 

70
 Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VI. 330. 
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eylemleri neticesinde ilahî ikaza maruz kalma noktasında önceki kavimleri ile Mekke 

toplumu arasında bir fark yoktur.
72

 

Surenin ikinci ayetinde geçen “izzet” (ػضج) kelimesinin “hamiyyet ve 

tekebbür sahibi, hakkı kabul edip ona tabi olmaktan kendisini müstağni gören”
73

  

anlamında kullanıldığı dikkate alındığında, Muhammed b. Ömer ez-ZemahĢerî‟nin 

(538/1144) “Görmeleri gereken Ģeyleri göremeyen ve hakka tabi olmayan bunun 

sonucunda gaflet içerisinde olan kimse” tanımlamasında olduğu gibi kendisini 

beğenen seçkin bir zümreye iĢaret vardır.
74

 Ġzzet duygusuna bürünen kiĢi 

yenilmeyeceğini ve her zaman üstün geleceğini düĢünür. Araplar arasında izzet 

“yenmek ve üstün gelmek” anlamına gelir.
75

 

Mekke toplumunun ileri gelenleri kendilerini halk yığınları yerine karar 

verebilecek yetkili merci olarak görmüĢler. EĢraf takımının düzenlediği bu 

toplantıdan istediği doğrultuda sonuç alamayınca halk tabakasına  “atalarının 

inançlarına ciddi bir Ģekilde sarılmayı” tavsiye etmektedir. Seyyid Kutub 

(1385/1966) ileri gelen bu kiĢilerin kendilerini üstün gördüklerini, halk adına karar 

verebilecek dirayetin kendilerinde olduğunu, bunun için atalarının dinine bağlı 

kalmaya devam etmeleri gerektiği tavsiyesini yaptığına dikkatleri çekmektedir. Alt 

tabakanın bunu düĢünecek kabiliyet ve yeteneği yoktur. Onların yerine efendileri en 
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güzel kararı verecektir.
76

 Bütün bu ifadelerden anlaĢılan kendisini her bakımdan 

üstün gören, diğerleri adına kararlar verebilen, seçkin bir sınıfın Mekke toplumuna 

yön vermeye çalıĢtığı gerçeğidir. Bunlar kendilerini toplumun zirvesinde görüp, 

kendileri dıĢında kalan kimseleri küçük görürler.
77

 

Kur‟ân‟ın ilk muhataplarının bu kelimeyi kullanıp kullanmadıkları önem arz 

etmektedir. Bunun tespit edilebilmesi için ilk dönem rivayetlerine bakmak gerekir. 

Elimizde Hz. Peygamber ve sahabesinin bu kavaramı kullandıklarına dair rivayetler 

vardır. Mekke ileri gelenlerinden Ukbe b. Ebî Mu‟ayt‟ın (2/624) Hz. Peygamber‟e 

secdede iken eziyet etmesi üzerine, “Ey Allah‟ım! KureyĢ‟ten olan bu 

topluluğu/mele’i sana havale ediyorum. Ebû Cehil b.HiĢâm ‟ı, Utbe b. Rebîa ‟yı, 

ġeybe b. Rebîa‟yı, Ukbe b. Ebî Muayt‟ı, Ümeyye b. Halef‟i sana havale ediyorum” 

diye beddua etti.
78

 Hz. Peygamber kendisine eziyet eden KureyĢ ileri gelenlerini 

mele‟ olarak isimlendirmiĢtir. 

Bedir Gazvesinde KureyĢ‟in pek çok ileri gelenleri öldürüldü.
79

 SavaĢın 

galibiyet ile sonuçlanmasından sonra Müslümanlar büyük sevinç yaĢadı. Bu sevicin 

Medine‟de de coĢkulu bir Ģekilde kutlanmasına anlam veremeyen Ensârd‟dan Seleme 

b. Selâme (34/624), “Biz sıradan aciz ve ihtiyar kimseleri öldürdük” demesi üzerine 

Hz. Peygamber (s.) onların KureyĢ‟in ileri gelenlerinden (mele‟) önemli kiĢiler 

                                                           
76
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olduğunu hatırlatıyor.
80

 Burada öldürülenlerin çoğu Sâd Suresinin giriĢinde 

zikredilen mele‟ grubu içerisinde yer alıyordu.
81

 

Diğer bir örnek de Hendek Gazvesi için sahabe ile birlikte hendek kazan Hz. 

Peygamber, söylediği Ģiirde kavmin ileri gelenlerinin (mele‟) baskılarından ve 

Ġslâm‟ı engellemeye çalıĢan tavırlarında bahsetmesidir.
82

 Burada sözü edilen mele‟ 

Mekke toplumunun ileri gelenleridir. 

Tüm bu örnekler mele‟ kavramının ayetlerin nâzil olduğu toplum tarafından 

ileri gelen üst tabaka mensupları olarak bilindiğini göstermektedir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Mekke‟nin yönetim merkezi Dâru‟n-Nedve idi. 

Bu aynı zamanda mele‟nin toplandığı meclisti. Bu meclisin aldığı kararlar 

uygulamaya konulurdu. Bu meclisin üyeleri elit bir kesimden geldiği gibi bunların 

seçilme veya buraya kabul Ģartları vardı. Lammens göre mele‟ Kur‟ân‟ın tanıdığı 

Mekke‟nin tek otoritesidir.  Buna dayanarak Ģehrin mele‟ tarafından yönetildiğini 

savunmuĢtur. Bu grubu oluĢturan üyeler zengin ve nüfuzlu kiĢilerdir.
83

 Aynı Ģekilde 

Hamidullah Mekke‟de oluĢturulan yönetim toplantılarına katılan az sayıda seçkin 

kiĢilerin mele‟ olarak isimlendirildiğini aktarmıĢtır.
84

 

                                                           
80

 ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, I. 325; es-Suyûtî, ed-Durrü‟l-Mensûr, XII 506; el-Mâverdî, en-Nuketu 

ve‟l-Uyûn, V. 80. Ayrıca bkz: Ġbn HiĢâm, sîret, II. 297; Ġbnu‟l-Esîr, sîret, II. 472. 

81
 KarĢılaĢtırma için bkz: es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VIII. 178 ve Ġbn HiĢâm, es-Sîret, II. 755-

774; Ġbn Haldûn, Târîhu‟l-Arab ve‟l-Berber, II . 429-430; ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye, I. 362. 

82
 el-Buhârî, es-Sahîh, “Temennâ”, 7; Müslim, es-Sahîh, “Cihad”, 125. 

83
 Lammens, “Mekke”, VIII, 631. 

84
 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, II. 849. 



116 
 

Yukarıda naklettiğimiz tefsir, hadis ve tarih rivayetleri Mekke‟de Kur‟ân‟ın 

mele‟ olarak isimlendirdiği seçkin bir zümrenin varlığını açık bir Ģekilde ortaya 

koymaktadır. 

 

1.2. Mütref Kavramının Tahlili 

 “Terife-yetrefu” ( يرشف-ذشف ) kökünden türeyen mütref kavramı ayetlerde iki 

formda geçmektedir. Birincisi  “ef‟ale” (افؼو) vezninde “etrefe-yütrifu” ( يرشف-اذشف )
85

, 

meçhulü ise “etrife- yutrefu” ( يرشف- اذشف ) Ģeklinde geçmektedir. Ġkinci olarak ismi 

meful olarak “mütref” (ٍرشف)
 86

 Ģeklinde geçmektedir. Çoğulu ise “mütrefûn” 

 dir. Etref olarak geçtiği yerlerde fiil olarak ileri gelenlerin Ģımarması(ٍرشفُ٘)

anlamında kullanıldığı halde, mütref olarak kullanılan yerlerde bir grubu (üst tabaka) 

ifade edecek Ģekilde kullanılmıĢtır. Öncelikle kelimenin lügat anlamları üzerinde 

duralım. Kelimenin çeĢitli türevleri lügatlerde Ģu anlamlarda kullanılmıĢtır: 

“et-terefü” (اىرشف) “bolluk, rahatlık, varlık içinde yaĢamak, konfor (et-

tena‟amü/ٌاىرْؼ)” anlamında,
87

 

“teterref” (ذرشف) “nimet verilmiĢ kimse”
88

 anlamında,  

“istetraf” (اسررشف) “azgınlık (tağâ/ٚطغ)”
89

 anlamında, 

“zû terefin” (رٗ ذشف) “sevinçli, sıkıntısız, ferah olma (فشح) ve varlık içerisinde 

yaĢama (tena‟ame/ٌذْؼ)”
90

 anlamlarında, 
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“et-türfetü” (اىرشفح) “doğuĢtan gelen üst dudağın tümsek Ģeklindeki hoĢ 

olmayan görüntüsü, nimet (en-ni‟metu/اىْؼَح), su tulumu ve lezzetli yiyecek”
91

 

anlamlarında,  

“terefün” (ذشف) “dağ”
 92

 anlamında, 

“etrefethu‟n-ni‟metu” (  veya refah (اطغرٔ/eteğtuhu) azgınlaĢması“ (اذشفرٔ اىْؼَح

içerisinde yaĢamsı (nea‟amethu/ّٔؼَر)”
93

 anlamlarında, 

 “etrefethu fulanün” (ُاذشفرٔ فال) “zorbalığa meyletmek”
94

 anlamında, 

“etrefe‟r-recule” (اذشف  اىشجو) “Ģehvete dalan kimse”
95

 anlamında ve 

“terife‟n-nebâtu” ( ”bitkinin güzelleĢmesi“ (ذشف اىْثاخ
96

 anlamında 

kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda üzerinde duracağımız “el-mütref” (اىَرشف) kavramı ise “saygın, 

itibarlı (mükremün-ًٍنش), mani olunmayacak Ģekilde yaĢamaya dalmıĢ, karĢı 

konulamaz Ģekilde nimet verilmiĢ, despot, zorba, müstebit (el-cebbâr/اىجثاس)”,
97

 

“görkemli, gururlu (batar-تطش), iĢi geniĢ, dünya lezzet ve Ģehvetlerine yüksek refah 
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düzeyine sahip ve kötülük baĢkanları”
98

 anlamlarında kullanılmıĢtır. Kelimenin 

sözlük anlamını verdikten sonra ayetlerde kullanılan anlamlarına geçebiliriz.  

Mütref kavramı ile ilgili olarak ilk müfessirlerden Ġbn Abbâs “nimet verilen 

kimseler”,
 99

  “zengin reisler”,
100

“kötülük baĢkanları”;
101

 Katâde b. Diâme (117/735) 

yukarıdaki anlamların
102

 yanında “zorba yöneticiler”,
 103

 Ebu‟l-Aliye (106/725) 
104

 

“müstekbirler”,
105

 Mücâhid b. Cebr (103/721) “bozguncular (fesatçılar)”,
106

 Ġbn Zeyd 

“kodamanlar (el-uzema‟-اىؼظَاء)”,
107

 Suddî (127/745) “müĢrikler”
108

 anlamında 

kullanıldığını ifade etmiĢlerdir. Bu anlamlar içerisinde sonraki müfessirlerin 

çoğunluğu  “nimet verilen kimseler”
109

 ve “zorba yöneticiler”
110

 tabirini tercih 

ettikleri görülmektedir. 
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 Bunun dıĢında önde gelen müfessirler ayetlerde geçen mütref kavramını 

birbirine yakın anlamlı olarak çeĢitli Ģekillerde tanımlamıĢlardır. Ferrâ (207/822), 

“Dünya nimetleri peĢine düĢüp ahiret amellerini terk edenler”,
111

 Tâberî “Lezzetli 

gıdalar ile nimetlenmiĢ”,
112

 ZemahĢerî, “Refaha dalmıĢ, sadece Ģehvetini düĢünen, 

meĢakkat ve sorumluluklardan kaçan”,
113

 Râzî “Nimet ve bolluk ile ĢımarmıĢ 

kimseler”
114

 ve Ebu‟l-Bereket Abdullah b. Ahmed en-Nesefî (706/1310) ise “itibar 

peĢinden koĢanlar”
115

 Ģeklinde tanımlamalar yapmıĢlardır. 

Mütref kavramı ile ilgili olarak son dönem müfessirleri de çeĢitli 

tanımlamalar yapmıĢlardır. Seyyid Kutub mütrefleri Ģöyle tanımlamaktadır: “Her 

milletin refah içinde yaĢayan, serveti, hizmetçileri bulunan, rahatları yerinde olan 

aristokrat kesimdir. Bunlar Ģan-Ģöhret konfor ve iktidardan alabildiğine yararlanırlar. 

Ġçlerine gevĢeklik çöker ve bozulurlar. Doğru yoldan sapar ve hayâsızlığa dalarlar. O 

milletin kutsal değerlerini, iftihar kaynaklarını ve diğer değerlerini ayaklar altına 

alırlar. Irzlarını, namuslarını ve dokunulmaz kabul edilen değerlerini önemsemezler. 

Kendilerine karĢı çıkacak kimsenin olmadığını anladıklarında, yeryüzünde 

bozgunculuğu yayarlar. Milletin içine hayâsızlığı yayar, yaygınlaĢtırırlar. Bir milleti 
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ayakta tutan üstün değerleri ucuzlatırlar. Milletin kendisi için yaĢadığı değerleri hiçe 

sayarlar. ĠĢte bu nedenlerle millet çözülür, yılgınlığa düĢer. Canlılığını güç 

kaynaklarını ve kendisini ayakta tutan enerji kaynaklarını yitirir. Yok, olur, sayfası 

dürülür gider.”
116

 Muhammed Esed (1412/1992) mütreflerin ahlaki yozlaĢmadaki 

paylarına “Bütün ahlaki endiĢeleri bir tarafa bırakan kiĢiler”
 117

 tanımlaması getirerek 

göndermede bulunur. Muhammed Ebû Zehrâ (1394/1974) ise mütreflerin üç temel 

özelliklerine dikkatleri çekmiĢtir: “Zayıf iradeli olmaları, Ģehvetlerinin ve arzularının 

(hevâ) peĢinden gitmeleri, sadece nefsi arzularını tatmin eden dar dünyalarında 

yaĢamaları ve bunun dıĢına çıkmak istememeleri”,
118

 Tüm bu tanımlamalar 

mütreflerin toplumda üst tabakanın en belirgin sınıfını teĢkil ettiğini göstermektedir. 

Bu tanımlamalardan sonra konunun ayetlere yansıyan yönlerine geçebiliriz. 

Mütref kavramı Mekke toplumu ile bağlantılı olduğunu tespit edebildiğimiz 

üç ayet çerçevesinde inceleyeceğiz. Bunlar Sebe‟ 34/34, Mü‟minûn 23/64 ve Zuhruf 

43/23 ayetleridir. 

“Ġstekber” baĢlığı altında inceleyeceğimiz Sebe‟ 34/31-33 ayetlerinde 

zikredilen toplumun ileri gelenleri ile onlara tabi olan halk kitlelerinin kıyametteki 

karĢılaĢması Mekke toplumundaki muhataplarına yöneliktir. Mütref kavramı sonraki 

ayette geçmektedir. “Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın 

varlıkla şımarmış kimseleri: „Biz, sizin gönderildiğiniz Ģeyi inkâr ediyoruz‟ dediler. 

Ve dediler ki: „Biz malca ve evlâdça daha çoğuz, biz azâba uğratılacak değiliz.‟”
119
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Peygamber gönderilen tüm toplumlarda, refah içerisinde olan ileri gelenler sahip 

oldukları servet ve iktidara güvenerek peygamberlerin çağrılarına karĢı çıktıkları gibi 

Mekke‟nin ileri gelenleri de aynı tavrı sergileyerek davete karĢı çıktılar. Mütrefin 

karĢı çıkma gerekçelerinin ifade edildiği Sebe‟ 34/35-36 ayetlerinin tefsirinde onlara 

cevap mahiyetinde Taberî‟nin kullandığı “Ey Muhammed onlara söyle!”
 120

 cümlesi, 

ayetteki hitabın Mekkelilere yönelik olduğunu göstermektedir. 

Suyutî, yukarıdaki ayetin nüzûl sebebi olarak Ġbn Ebî Hâtim‟den, Süfyân 

tarikiyle Ģöyle bir rivayet zikretmiĢtir: “Mekke‟de yaĢayan iki ortaktan biri ticaret 

için ġam‟a gitti. Diğeri ise Mekke‟de kaldı. Hz. Peygamber risâlet vazifesi için 

gönderildiğini ilan edince Mekke‟de kalan kiĢi ġam‟daki arkadaĢına Mekke‟deki 

yeni geliĢmeyi „KureyĢ‟ten alt tabakadan ve fakir kimselerden baĢka hiç kimsenin 

O‟na tabi olmadığını ve ne yapması gerektiğini‟ bir mektup göndererek bildirdi. Bu 

kiĢi hemen ticaretini bırakıp Mekke‟ye geri döndü. ArkadaĢı ona Hz. Peygamber‟in 

kitaptan bir Ģeyler okuduğunu haber verdi. Hz. Peygamber‟e gelerek sordu: „Neye 

davet ediyorsun?‟.  Hz. Peygamber: „Ģuna Ģuna‟ deyince, adam: „ġehâdet ederim ki, 

sen Allah‟ın peygamberisin.‟ Hz. Peygamber: „Bunu nereden biliyorsun?‟ diye 

sorunca, adam: „Gönderilen hiçbir peygamber yoktu ki, alt tabakadan ve fakir 

kimseler ona tabi olmasın.‟ cevabını verdi. Bunun üzerine bu ayet nâzil oldu.”
121

  

Diğer taraftan müfessirler Sebe‟ 34/34 ayetinin, Hz. Peygamber ve ona tabi 

olan Müslümanları teselli etmek için, üst tabakayı temsil eden ileri gelen büyüklerin, 

sadece Mekke toplumunda değil, peygamber gönderilen bütün toplumlarda davete 
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karĢı çıktıklarını bildirmiĢtir.
122

 Bu ifadelerden anlaĢılan, mütref kavramı ile ifade 

edilen üst tabakanın aynısı Mekke toplumunda mevcuttu. 

Mekke ileri gelenlerinin Kâbe karĢısında düzenledikleri eğlenceli gece 

toplantıları vardı. Kur‟ân bu toplantıları gurur ve iftihar ile düzenlendiğinden 

bahseder: “„Ayetlerime karĢı kibirlenerek geceleyin (Ka‟be‟nin çevresinde toplanıp) 

saçmalıyordunuz.‟”
123

 Bu toplantılarda Ġslâm dini hakkında ileri geri konuĢmalar 

yapılırdı. Üst tabakanın oluĢturduğu bu meclisin üyeleri ayetin ikazına maruz 

kalıyor: “Nihâyet varlıklılarını azâb ile yakaladığımız zaman, hemen feryâda 

baĢlarlar.‟ Bugün artık feryâdetmeyin, bize karĢı size yardım olunmaz (kimse sizi 

bizim azâbımızdan kurtaramaz).  Âyetlerim size okunuyordu da siz arkanıza 

dönüyordunuz.‟”
124

. Açıkça anlaĢıldığı gibi burada sözü edilen toplantının yapıldığı 

yer Kâbe, müdavimleri ise Mekke ileri gelenleridir. Tefsir kaynakları, bahsi geçen 

mütreflerin kendilerine refah verilen üst tabakaya mensup Mekke ileri gelenleri 

olduğu bilgisini vermektedir.
125

 Bununla birlikte ayette geçen “azap ile yakalama” 

ifadesi ile Bedir SavaĢında öldürülmeleri veya Hz. Peygamber‟in duası üzerine yedi 
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yıl süren kıtlık ile açıklanması Mekkeliler ile olan bağlantısını kesinleĢtiriyor.
126

 

Bedir‟de öldürülenler Mekke toplumunun mele‟ olarak ifade edilen üst tabakaya 

mensup kiĢilerdi. 

Mekke ileri gelenleri Hz. Peygamber‟e karĢı çıkarken ileri sürdükleri 

gerekçelerden birisi de atalarının dinine bağlı kalma arzularıydı. Taklitle bağlı 

oldukları atalarının inançlarını tartıĢma konusu bile yapmak istemiyorlardı. “Hayır, 

(ne bilgileri var, ne de Kitâpları). Sadece: „Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, 

biz de onların izlerinde gidiyoruz‟ dediler. ĠĢte böyle, senden önce de hangi kente 

uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıklıları: „Biz babalarımızı bir din üzerinde 

bulduk, biz de onların izlerine uyarız.‟ dediler.”
127

 Atalarının dinine sıkı sıkıya bağlı 

olanlar toplumun varlıklı (mütref) kiĢileridir. Peygamber gönderilen tüm toplumlarda 

üst tabakayı oluĢturan bu grup kendi çıkarlarını korumak için davete karĢı 

çıkmıĢlardır. Ayetler önceki toplumlara göndermede bulunarak Hz. Peygamber ve 

Müslümanlara tesellide bulunuyor. Yukarıdaki ayettin giriĢ cümlesi olan “kezâlike” 

 ifadesi ayette bildirilen ilahî kanunun Mekke toplumu ile olan bağlantısını (مزاىل)

vermektedir. Kendisinden önce peygamber gönderilen tüm toplumlarda olduğu gibi, 

Mekke‟de de davete karĢı çıkanlar müĢriklerden güç ve otorite sahibi mütreflerdir.
128

 

el-Kurtubî‟nin (671/1272) Mukâtil b. Süleyman‟a (150/767) dayandırdığı rivayette 

bu ayetler KureyĢ ileri gelenlerinden Velîd b. Muğîre (1/622), Ebû Süfyân b. Harb 
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(31/652), Ebû Cehil, Utbe b. Rebîa (2/624) ve ġeybe b. Rebîa  (2/624) hakkında nâzil 

olduğunu bildirmiĢtir.
129

 Tüm bu bilgiler ayette geçen mütref kavramının Mekkeliler 

ile olan bağlantısını doğrulamaktadır. 

Hangi topluma peygamber gönderilmiĢ ise oranın refah içerisinde yaĢayan 

ileri gelenleri (mütref) karĢı çıkarlar. Peygamberlere karĢı muhalefetin baĢ 

temsilcileri toplumun üst tabakasına mensup bu kiĢilerdir. Üst tabakaya mensup bu 

kiĢilerin peygamberlere karĢı çıkıĢ gerekçeleri de hazırdır. Bu gerekçelerini 

Taberî‟nin ifadelerinden dinleyelim: “Bizim servetimiz ve gücümüz sizinkinden 

fazladır. Eğer Allah yaptığımız iĢlerimizi takdir etmemiĢ olsa, bizden razı olmaz, bu 

serveti ve gücü bize vermez, rızkımızı geniĢ kılmazdı. Bütün bunlar bizim Allah‟a 

yakın olduğumuzu, O‟nun bizden razı olduğunun göstergesidir. Eğer söylediğin gibi 

ölümden sonra bir hayat varsa, Allah‟ın bize verdiği nimetler devam edecek ve orada 

azap görecek değiliz.”
130

 Burada Mekke toplumuna da bir gönderme vardır. Diğer 

kavimler sahip oldukları zenginliğe güvenip resullerine karĢı çıktıkları gibi, Mekke 

toplumunda bulunan zenginler de aynı gerekçeler ile karĢı çıkmaktadırlar.
131

 Bu karĢı 

çıkıĢlarının temelinde mallarını, makamlarını ve liderliklerini kaybetme korkusu 

vardır.  

Mütref olarak isimlendirilen toplumun elit kesimi hakkında ayetlerde 

anlatılanlar ve rivayet bağlantıları dikkate alındığında Mekke toplumunda bunun 

karĢılığı olduğu anlaĢılmaktadır. 
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1.3. Ekâbir Kavramının Tahlili 

Ayetlerde “k.b.r” (مثش) kökünden türeyen pek çok kelime geçmektedir. Bunlar 

geniĢ bir anlam yelpazesine sahiptir. Kelimenin kök anlamı ve türevleri verildikten 

sonra konumuzu ilgilendiren kavramlar üzerinde yoğunlaĢacağız.  

Kelimenin kök olarak damme ve kesre olmak üzere iki kalıbı var. “kebure-

yekburu” ( ينثش-مثش ) -damme- olarak kullanıldığında “büyük, cüsseli”
132

 anlamında 

gelir. “kebire-yekberu”  ( ينثش-مثش ) -kesre- ile kullanıldığında ise “yaĢ, ömür”
133

 

anlamına gelir. Buna göre “kibre‟” (مثشا) “yaĢından dolayı ta‟n etmek”
134

 

anlamındadır. 

“el-kibr” (اىنثش), “el-ekber” (االمثش), “tekebbür” (ذنثش), “kibret” (مثشج), “tekaber” 

) ”ve “istekber-istikbâr (مثشياء) ”‟kibriyâ“ ,(اىرنثش) ”et-tekebbür“ ,(ذناتش) اسرنثاس-اسرنثش ) 

kavramları lügat anlamı “saygıdeğer, muhterem olma, Ģerefli olma, zorbalık, güçlü 

olmak, saltanat/mülk sahibi, büyüklenme”
135

 olarak birbirine yakın anlamlarda 

kullanılmıĢtır. 

Ayetlerde “kiber” köküyle birbirine yakın anlamlı olarak geçen kavramlar 

Ģunlardır: “tetekebbere” (ذرنثش),
136

 “yetekebberûne” (ُٗيرنثش),
137

 “istekbere” (اسرنثش),
138
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“mütekebbir” (ٍرنثش),
139

 “istikbâr” (اسرنثش),
140

 “müstekbir” (ٍسرنثش),
141

 “küberâ‟” 

,(مثشاء)
142

 “ekâbir” (اماتش)
143

 ve “el-kibriyâ” (اىنثشياء).
144

 Yukarıdaki ayetlerin kahir 

ekseri Mekkîdir.
145

 Bu kavramlar içerisinde çalıĢmamızın konusunu ilgilendiren 

Mekke üst tabakasına iĢaret eden kavramlar üzerinde duracağız. Bu bağlamda ilk 

olarak ekâbir kavramını ele aldıktan sonra ayrı bir baĢlık olarak istekber kavramını 

inceleyeceğiz. 

Bu baĢlık altında ele aldığımız ekâbir kavramı yukarıda yakın anlamlı olarak 

verilen kelime gruplarından “el-ekber” (االمثش)in çoğulu Ģekli olan “el-ekâbir-el-

ekberûn”   ( االمثشُٗ-االماتش )
146

 dir. 
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Ekâbir kelimesinin ayetlerde kullanılan anlamına gelince, nakledilen 

rivayetler göre Ġbn Abbâs ekâbir kelimesinin “haddi aĢan zalim yöneticiler”,
147

 

Katâde ve Mücâhid ise “sultanlar, kodamanlar”
148

 anlamında kullanılmıĢtır.  

Rivayet ve dirayet tefsirlerinde tercih edilen anlam yukarıda verilen tanımlar 

ile mutabık görünmektedir. Buna göre Taberî “Allah‟a Ģirk koĢup günah iĢleyen ileri 

gelenler”,
149

 Ebu‟l-Leys Semerkandî (375/985), “büyüklenip peygamberlere karĢı 

çıkan mücrim yöneticiler”,
150

 Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes‟ûd el-Beğavî 

(516/1122), “Allah‟ın kanunu gereği her beldeye gönderilen fasık/bozguncu 

liderler”,
151

 ZemahĢerî, “insanlara tuzaklar kuran dalalet/sapkınlık taĢıyıcılar”,
152

 

Râzî “kavmin günahkâr ileri gelenleri”,
153

 Ġbn Kesîr (774/1373), “halkı Allah‟ın 

yolundan çevirmeye çalıĢan ve peygamberlerin düĢmanı, kentlerin ileri gelen 

günahkârlar”
154

ve Nesefî “zorba ve günahkâr yöneticiler”
155

 anlamında kullanıldığını 

kaydetmiĢlerdir. Bu tanımlar birbirine yakın ifadeler ile aynı noktaya iĢaret ettiği 

görülmektedir. 

Ekâbir kavramı ile ilgili olarak modern dönem âlimleri çeĢitli tanımlamalar 

yapmıĢlardır. Abduh, “Peygamber düĢmanları, kötü iĢler ile uğraĢan, ıslah 
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hareketlerine direnen, kendi hevâlerına tabi olup yeryüzünde büyüklük taslayan 

Ģehrin ileri gelen suçluları”,
156

 Ahmed Mustafa el-Merâğî (1371/1952), “Her çağda 

kendi saltanatlarının devamı için fert ve topluma çeĢitli tuzaklar kuran ileri 

gelenler”
157

 ve Ebû Zehrâ, “Toplum içerisinde çevresine göre üst makama ulaĢmıĢ 

kimseler”
158

 tanımlaması yapmıĢtır. Ayrıca Derveze sosyolojik bir tespitte bulunarak 

ekâbir ile ilgili Ģunları kaydetmiĢtir: “Her çevrede hilekâr ve suçlu liderler Allah 

elçilerine ve hayır davetçilerine karĢı gelmekte, inad ve hilebazlıklarını sür-

dürmektedirler. Kendilerine bir ayet gelince kibirlenmekte, Allah‟ın elçilerinin onu 

kendilerine gösterinceye dek doğrulamayacaklarını söylemektedirler.”
159

 Son dönem 

bilginlerin tanımlamaları ilk el kaynaklarda verilen bilgiler ile örtüĢmektedir. Bu 

tanımlamalar toplumu çeĢitli hile ve tuzaklar ile yöneten, refah içerisinde yaĢayan ve 

kurduğu düzene tehlike olarak gördükleri peygamberlere Ģiddetle karĢı çıkan seçkin 

bir gruba iĢaret ediyor. 

Ekâbir kavramının kelime ve terim anlamları verildikten sonra ayette geçen 

bağlantısı üzerinde durmak istiyoruz. Öncelikle ayette “ekâbire mücrimihâ” ( اماتش

 olarak geçen kavramın filolojik olarak tahlil edilmesi, anlaĢılmasını (ٍجشٍيٖا

kolaylaĢtıracaktır. 

Ayetin sözünü ettiği ekâbir, “mücrimihâ”  ifadesi ile tahsis edilmiĢtir. Âlimler 

arasında “ekâbire mücrimihâ” ifadesinde takdim-tahir olduğuna dair görüĢ birliği 

                                                           
156

 Abduh Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 32. 

157
 el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   VIII. 20. 

158
 Ebû Zehra, Zehretü‟t-Tefâsîr, V. 2655. 

159
 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, III. 95. 



129 
 

vardır.
160

 Buna göre bu “mücrimihâ ekâbire” olur ki, bu ifade Ģekli anlamın seyrini 

değiĢtirir. Oranın Ģerlilerine güç, kuvvet ve hâkimiyet verilmesi anlamına gelir.
161

 

Ekâbir denilen üst tabakayı temsil eden bu kiĢilerin toplum içindeki temel vasıfları, 

yönettikleri halk (avam) tabasını olumsuz yönden etkileyen ve onları kendi çıkarları 

doğrultusunda kanalize eden “mücrim” (ًٍجش) ve “mekr” (ٍنش) vasıflarıdır. 

Mücrim ifadesi “yaptıkları kötülükler, mahiyetlerindeki halka kötü 

davranan”,
162

 mekr ise “tuzak kurma”,
163

 “büyüklenerek peygambere karĢı çıkma” 
164

 

ve “doğru yoldan saptırmak için hileye baĢvurma”,
165

 olarak tanımlanmıĢtır. Bu 

fiillerin ekâbire has kılınmasının nedeni diğerlerine göre baĢ aktör olmalarıdır.
166

 

Riyâset ve refaha olan düĢkünlükleri onları bu suçları yapmaya itmiĢtir.
167

 Onlar, hile 

ve inkârcılıkta diğerlerine göre daha fazla meyillidirler.
168

 Mekke‟nin ileri gelenleri 

aldıkları ortak karar ile gruplar halinde Mekke‟nin yollarını tutup daveti engellemeye 
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çalıĢmaları üst tabakanın halka karĢı yaptığı komplolarına ayetin tefsiri ile ilgili 

olarak kaynaklarda yer almaktadır.
169

 

Ebû Ġshak Ġbrahim ez-Zeccâc, ekâbirin mücrim vasıfları ile önplana 

çıkmasına iĢaret ederek Ģu tespitlerde bulunmuĢtur: “Cenâb-ı Hak, günahkârları, ileri 

gelenler yapmıĢtır. Çünkü onlar, riyaset ve liderlikleri sebebiyle, zulme, hilebazlığa 

ve insanlara bâtıl olan Ģeyleri güzel göstermeye, kendileri dıĢındakilerden daha çok 

muktedirdirler. Bir de mal çokluğu, makam kuvveti, insanları mal ve makamlarını 

daha sıkı olarak korumaya sevk eder. Bu muhafaza iĢi de ancak, zulmetmek, hile ve 

tuzaklara baĢvurmak, yalan söylemek, gıybet etmek, söz getirip götürmek ve yalan 

yere yemin etmek gibi her çeĢit kötü davranıĢ ve huylarla tam olarak elde 

edilebilir.”
170

  

Burada Hz. Peygamber ve O‟na tabi olan Müslümanları teselli etmek için 

ilahî bir kanun hatırlatılmıĢtır. Üst tabaka mensubu kiĢilerin risâlete karĢı çıkmaları 

ve toplumun menfaatini değil, kendi menfaatlerini ön plana alan çeĢitli komplolar 

içerisinde olmaları, sadece Mekke toplumu için değil, tüm toplumlarda var olan bir 

kanun olduğu bildirilmektedir.
171

 Peygamber gönderilsin veya gönderilmesin bütün 

toplumlarda ileri gelenler fert ve topluma karĢı kendi iktidarlarını devam ettirmek 
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için tuzaklar kurarlar.
172

 Ekâbirin kurduğu hile ve tuzaklara karĢı çıkmada sembol 

olan Ģahıslar peygamberlerdir. 

Bu gerçekten dolayı Ģehrin ileri gelenlerinin resullere karĢı çıkması her zaman 

geçerli olan bir kuraldır. Zira peygamberler, kodamanların insanlara baskı aracı 

olarak kullandıkları iktidarlarının halk kesimini kendilerine köle ve hizmetçi yapan 

hâkimiyetlerine karĢı bir duruĢ sergilerler. Bu iktidar sahipleri ise kendilerine 

yönelen bu tehdidi ortadan kaldırmak için var güçleriyle resullere karĢı çıkarlar.
173

 

Vehbe Zuhaylî Allah‟ın toplumlarda var ettiği bu kanunun toplumun farklı 

tabakalarına yansımalarına dikkatleri çekmiĢtir: “ĠĢte insan toplumlarında Allah‟ın 

sünneti budur. Hak ile batıl arasında bir anlaĢmazlık ortaya çıkar. Ġman ile küfür 

arasında mücadele gittikçe kızıĢır. Her bir yolun yardımcıları, destekleyicileri vardır. 

Efendileri, büyükleri vardır. Peygamberler, onların izinden giden ıslahatçılar, iĢte 

bu Ģekilde çarpıĢan ve çatıĢan ortamda ortaya çıkarlar. Zayıflar onlara tabi olur. Ġleri 

gelenler onlara karĢı çıkar, inkâr eder. Orta tabakadakiler de bunlara yardımcı olur. 

Islah, ilerleme, yapıcılık ve uygarlık hareketine her ortam ve toplumda karĢı çıkan, 

ileri gelen büyük suçlu ve günahkârlar ise, onların davetlerine karĢı durur, direnir.”
174

 

Bu ifadeler ayette geçen ekâbir kavramının özelde ilk muhatabı olan Mekke üst 

tabakasını, genel anlamda ise her toplumda var olan bu üst tabakaya iĢaret ettiği 

anlaĢılmaktadır. 

Ekâbir kelimesi ile ilgili tanımlama ve kavram tahlillerinden sonra ayetin 

Mekke toplumu ile olan bağlantısına geçebiliriz. Kavramın tam olarak anlaĢılması ve 
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bağlantıların ortaya çıkarılması için önceki ayetle birlikte incelenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda En‟âm 6/122-124 ayetleri siyâk-sibâk çerçevesinde ele alınacaktır. 

En‟âm, 6/122 ayeti mü‟min ile inkârcı kimseyi kıyaslamaktadır: “Ölü iken 

kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ıĢık 

verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? 

ĠĢte kâfirlere, yaptıkları (iĢler), öyle süslü gösterilmiĢti.”  Buna göre iman eden kiĢi 

yolunu aydınlatan ve kendisini karanlıktan kurtaran bir ıĢık kaynağına (nur) sahip, 

inkârcı ise karanlıklarda kalıp orada bocalayan ve bir türlü yolunu bulamayan kiĢi 

olarak tasvir edilmektedir. Rivayetler, ayette isim zikredilmeden yapılan bu 

kıyaslamanın Ebû Cehil ile Hz. Hamza (3/625), Hz. Ömer veya Ammâr b. Yâsir 

arasında olduğunu bildirmektedir.
175

 Bu farklı rivayetlerin tamamında Mekke ileri 

geleni ve Ġslâm muhalefetinin baĢ aktörü olan Ebû Cehil‟in ismi geçmesi dikkat 

çekicidir. 

Diğer taraftan bu ayet ile bağlantılı olarak Hz. Ömer veya Ebû Cehil‟in 

hidayete ermesi için Hz. Peygamber‟in dua ettiğine dair baĢka bir rivayetin 

zikredilmesi konunun baĢka bir yönüne iĢaret etmektedir.
176

 Hz. Peygamber‟in bu 

isteğinin gerisinde yatan neden onların Ġslâm‟ın güçlenmesine katkı sağlayacakları 

düĢüncesidir. Zira bu iki isim Mekke‟de etkili oldukları gibi, diğer ortak yönleri ise 

Ġslâm‟a karĢı Ģiddetli düĢmanlıklarıdır. Müslüman olmadan önce davete karĢı 

çıkanların baĢında gelen Hz. Ömer‟in Mekke‟nin sefâret vazifesinden sorumlu 
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olduğuna önceki bölümlerde değinmiĢtik. Ebû Cehil, Mekke‟nin siyasî yönetimini 

elinde bulunduran Benî Mahzûm‟un önde gelen servet sahibi Ģahsiyetlerinden 

birisidir. Rivayetlerde bu iki ismin zikredilmesi anlam olarak ayetin Mekke üst 

tabakası ile bağlantısını vermektedir. 

Buraya kadar anlatılanlar ayetin ilk muhatapları ile olan bağlantılarının 

tahlilinden ibarettir. Bu rivayetler, ayetin genel anlamda her dönemdeki Müslüman 

ile inkârcıları kıyasladığı görüĢü
177

 ile çeliĢmez.  Bu rivayetleri bizim için kıymetli 

kılan, ilk muhatapları içerisinde isim verilerek anlatılması nedeni ile ayetin 

anlaĢılmasını kolaylaĢtırmasıdır. Aynı zamanda Mekke toplumunda hitap ettiği 

kitleyi tanımamıza yardımcı olacak ciddi ipuçlarını barındırmasıdır. Bununla birlikte 

bu baĢlık altında üzerinde duracağımız kavramın geçtiği sonraki ayet ile birlikte 

anlam bütünlüğü oluĢturması bu bağlantıları daha da anlamlı kılmaktadır. 

En‟âm 6/123 ayeti toplumsal ilahî bir kuralı (sünnetullah) bildirmektedir: 

“Böylece her kentin büyüklerini (اكابر), oranın suçluları yaptık ki, orada tuzak 

kursunlar (her kentin ileri gelenlerine, tuzak kurmaları için fırsat verdik). Onlar 

kendilerinden baĢkasına tuzak kurmuyorlar, ama farkında değiller.”    

Bu ayette geçen “kezâlike” (مزاىل) ifadesi kendisinden önceki ayet ile 

bağlantısını vermektedir. Bu ifade ile ilgili farklı iki görüĢ zikredilmiĢtir. Birinci 

görüĢe göre Mekke‟nin günahkârları ileri gelenler olduğu gibi, her beldenin 

günahkârları oranın ileri gelenleri yapılır.
178

 Diğer görüĢ ise, önceki ayette geçen 
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“yapmakta olduklarının kendilerine süslü ve çekici gösterilmesi” ibaresine atıf 

vardır.
179

 Yani her inkârcıya yaptıkları süslü gösterildiği gibi, her beldenin 

günahkârları oranın ileri gelenleri yapılır. Bu iki görüĢ anlam bakımından aynı 

noktaya iĢaret etmektedir. Ancak ikinci görüĢ bu ayetin kendisinden önceki ayet ile 

bağlantısını açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. 

En‟âm 6/124 ayeti ekâbir olarak ifade edilen kesimin peygamberlerin daveti 

karĢısındaki tavırlarını bildirmektedir: “Onlara bir âyet gelince: „Allâh‟ın elçilerine 

verilenin aynı bize de verilmedikçe kat‟iyyen inanmayız!‟ dediler. Allâh, mesajını 

koyacağı yeri (elçilik görevini kime vereceğini) bilir. Suç iĢleyenlere Allâh katında 

bir aĢağılık ve yaptıkları hileye karĢı çetin bir azâb eriĢecektir.” Bu ayette geçen “ve 

izâ câethum” (  daki zamir, kendisinden önceki ayette geçen “ekâbir”e (ٗ ارا جاءذٌٖ

iĢaret etmektedir.
180

 Böylece En‟âm, 6/122-124 ayetleri arasında birbirilerini 

tamamlayan bir anlam bağlantısı olduğu görülmektedir. Bu ayetlerin bağlantısı 

üzerinde durduktan sonra ayetlerin nüzûl sebeplerine geçebiliriz. 

En‟âm 6/123, 124 ayetlerinin nüzûl sebeplerini bize bildiren rivayetlere 

baktığımızda çoğu yerde ortak olarak geçmektedir. Aynı rivayet müfessirler 

tarafından bu iki ayet için farklı farklı kullanılmıĢtır. Kimi müfessir aynı rivayeti ilk 

ayet için kullanılırken, kimisi de diğer ayet için kullanılmıĢtır. Bu bir tercih farklılığı 

                                                                                                                                                                     
Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VI. 160; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-Kadîr, s. 446; Âlûsî, Ruhu‟l-Meânî, 

VIII. 19; el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, VI. 2496. 

179
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, IX. 537; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, II. 288: er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, 

XIII. 183; Ġbn ÂĢûr, Tefsîru et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, VIII. 47; Abduh, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 32; 

el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,  VIII. 19-20; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, III. 117-118. 

180
 ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, II. 288-289; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, I. 535; Ġbnu‟l-Cevzî, 

Zâdu‟l-Mesîr, III. 118; Ġbn ÂĢûr, Tefsîru et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, VIII. 51. 
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iki ayet arasındaki anlam birliğine de iĢaret etmektedir. Rivayetlerde, ayetin ikazına 

maruz kalan Velîd b. Muğîre veya Ebû Cehil b. HiĢâm‟dır. Bu iki isimde Benî 

Mahzûm kabilesinin önde gelen liderleridir. Buna göre Velîd: “ġayet peygamberlik 

bir hak olsaydı, ben Muhammed‟den daha çok bunu hak ederdim. Çünkü ben yaĢça 

O‟ndan daha büyüğüm. Malım da O‟nunkinden fazladır.”
181

 ve Ebû Cehil‟in “O‟na 

Kur‟ân ayetleri nâzil olduğu gibi bize de nâzil olmadıkça asla ondan razı olmayacak 

ve hiçbir zaman ona uymayacağız.”
182

  sözleri üzerine bu ayetlerin nâzil olduğu 

rivayet edilir. Taberî‟nin Ġkrime‟den (105/723) naklettiği rivayete göre ise bu ayetler 

Hz. peygamber ve ona tabi olan Müslümanlar ile alay eden kimseler hakkında nâzil 

olmuĢtur.
183

 Bu rivayet de diğer rivayetleri doğrulamaktadır. Zira Müslümanlar ile 

alay eden ve yeni dine Ģiddetle karĢı çıkanların baĢında Ebû Cehil ve Velîd 

gelmektedir. Böylece ayetin muhatap ile olan bağlantısını rivayetler çerçevesinde ele 

almaya çalıĢtık. Tüm bu veriler Mekke‟de ekâbir olarak ifade edilen seçkin bir 

tabakanın varlığını doğrulamaktadır. 

Derveze‟nin ekâbir yorumu ile ilgili olarak sarf ettiği sözler açıkça üst 

tabakaya iĢaret ediyor:  “Üst sınıfı temsil eden bu kiĢilerin sahip oldukları kibir onları 

                                                           
181

 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, I. 511; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, IV. 187; el-Bağâvî, 

Meâlimu‟t-Tenzîl, III. 185; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, II. 393; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XIII. 184; el-

Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, X. 20-21; el-Vâhidî, el-Vesît, II. 320; Ġbn ÂĢûr, Tefsîru et-

Tahrîr ve‟t-Tenvîr, VIII. 53; Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, IV. 2046; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,  

VIII. 22. 

182
 es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, IV. 187; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, III. 185; Ġbnu‟l-Cevzî, 

Zâdu‟l-Mesîr, III. 118; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, I. 535; Ġbn ÂĢûr, Tefsîru et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, 

VIII. 53; Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, IV. 2046. 

183
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, IX. 537. Ayrıca bkz: es-Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, VI. 194. 
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iman etmekten alıkoyuyor. Ġman edip sahip oldukları ayrıcalıkları kaybetmek 

istemiyorlar. Her zaman etrafındakilere emir vermeye ve kendilerine boyun 

eğdirmeye alıĢık olan bu kimselere herkes gibi peygambere tabi olmak ağır geliyor. 

Bundan dolayı peygambere verilenlerin aynısı kendilerine verilmedikçe iman 

etmeyeceklerini söylüyorlar”
184

 Böylece Kur‟ân‟ın ekâbir olarak tanımladığı, 

toplumun üst tabakasına mensup, refah düzeyi yüksek kiĢilerin peygamberlerin 

davetine karĢı çıkan tiplemeler olduğu, bunun örneğinin Mekke toplumunda var 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Ġbn Kesîr, En‟âm 6/123 ayeti ile Sebe‟ 34/31-33 ayetleri arasında var olan 

yakın anlam birliğine dikkatleri çekmiĢtir. O‟na göre ekâbir ve istekber kavramları 

arasında anlam birliği vardır.
185

 ġimdi Kur‟ân ayetlerinde geçen bu kavramın Mekke 

toplumunda yansımalarına bakabiliriz. 

 

1.4. İstekber Kavramının Tahlili 

 “k.b.r” (مثش) kökünden türeyen kelimelerden biri olan “istekber” (اسرنثش) 

kavramı Kur‟ân‟da yaygın bir Ģekilde geçtiğini yukarıda ifade ettik. Kelimenin 

baĢında gelen (ط) ve (خ) harfleri “insanlar tarafından öyle göründükleri” anlamını 

vermektedir.
186

 Bu kelimenin sözlük anlamı ekâbir baĢlığı altında verildi. Bunlara 

ilave olarak Ġsfehânî, istekber kelimesinin iki anlamda kullanıldığını ifade etmiĢtir. 

Buna göre istekber kavramının birinci anlamı “iyi olanı seçmek, büyük olmayı 

istemek” olup övgüye layık bir davranıĢ olarak görülmüĢtür. Diğer anlamı ise “aç 

                                                           
184

 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, III. 95. 

185
 Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VI. 161. Muahammed Ebû Zehra‟nın bu yöndeki ayet 

bağlantısı için bkz. Ebû Zehra, Zehretü‟t-Tefâsîr, V. 2655. 

186
 Ġbn ÂĢûr, Tefsîru et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, XXII. 205. 
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gözlü olmak, nefsinde olmayan büyüklük duygusunun izhar etmek”tir. Bu ise 

yerilmiĢ bir davranıĢtır.
187

 Kur‟ân‟da istekber kelimesi ikinci anlamda kullanılmıĢtır. 

Hadiste geçen “Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.”
188

 hadisi ayetlere 

karĢı büyüklenip iman etmekten kaçınan kimse için söylenmiĢtir.
189

 

 Ġstekber kavramının ayetlerde öne çıkan iki temel anlamı var: Birincisi, 

kendisine verilen emre karĢı büyüklenme, ikincisi ise ileri gelen, büyük ve önder 

kimsedir.
190

 Kavramın bu anlamı tezin üçüncü bölümünde “Sosyal DavranıĢlar” 

baĢlığı altında incelenecektir. Bu baĢlık altında istekber kavramının üst tabakaya 

iĢaret eden ikinci anlamı üzerinde durulacaktır. 

Ġnsan topluluğu anlamında sosyal bir grubu karĢılayacak Ģekilde istekber 

kavramı Kur‟ân‟da üç farklı yerde geçmektedir. Bunlardan birincisi Ġbrahim 14/21 

ayetinde herhangi muhatap kaydı koymadan genel anlamda kullanılmıĢtır. Ġkinci 

olarak Sebe‟ 34/31-33 ayetlerinde üç defa geçmektedir. Bu kavram burada açıkça 

Mekke toplumuna hitap ediyor. Son olarak Mü‟min 40/47-48 ayetlerinde iki defa 

geçmektedir. Burada geçen ifade Firavun Kavmi ileri gelenlerine iĢaret ettiği için 

çalıĢmanın kapsamına almadık. Üç farklı surede aynı anlamda geçen istekber 

kavramında dikkatleri çeken nokta kıyamet gününde cehennem ateĢi içerisinde ileri 

gelen büyükler/istekber ile onlara tabi olan avam tabakası arasında geçen 
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 el-Ġsfehânî, el-Müfredât, s. 424. 

188
 Müslim, Sahîh, “Ġmân”, 147,148,149; Ebû Dâvud, Sünen, “Libâs”, 146; et-Tirmizî, sünen “Birr”, 

161; Ġbn Mâce, sünen, “Mukaddime”, 9; “Zühd”, 16. 

189
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLII. 3808. 

190
 Mukâtil b. Süleymân, el-EĢbâh ve‟n-Nezâir, , Çev., M. BeĢir Eryarsoy, ĠĢaret Yay., Ġstanbul 2004, 

s. 434; Hüseyn b. Muhammed ed-Dâmeğânî, el-Vücûh ve‟n-Nezâir, Dâru‟l-Ġlm li‟l-Melâyîn, Beyrut 

1983, s. 399. 
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konuĢmalardan bahsetmesidir. Ayetler bağlantılarını incelemeye geçmeden önce 

istekber kavramının ayetlerdeki anlamını verelim. 

Ġstekber kavramı ayetlerde “kendilerine tabi olunan kimseler”,
191

 “ileri gelen 

yöneticiler”,
192

 “efendiler”,
193

 “asilzadeler”,
194

 “öncü aydınlar”
195

 anlamlarında 

kullanılmıĢtır. Katâde kavram için “ileri gelen Arap (Mekke) müĢrikleri”
196

 tabirini 

kullanmıĢtır. 

Kavramın kelime anlamını izah ettikten sonra ayetlerin tahliline geçebiliriz. 

Mekke ileri gelenleri Ehl-i Kitab‟a Hz. Peygamber‟i sorduklarında, O‟nun sıfatlarını 

doğrulayan haberler aldılar. Ancak bu haberler hoĢlarına gitmedi.
197

 Kur‟ân‟a ve 

O‟ndan önce gönderilen ilahî kitaplara iman etmeyeceklerini söylediler. “İnkâr 

edenler dediler ki: „Biz ne bu Kur‟ân‟a, ne de bundan öncekilere inanırız‟. Sen o 

zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmıĢ, birbirlerine söz atarlarken bir görsen: 

Zayıf düĢürülenler, büyüklük taslayanlara: „Siz olmasaydınız, elbette biz inanan 

                                                           
191

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIII. 626; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 158; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu 

ve‟l-Beyân, V. 313; el-Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, III. 129; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IV. 356; el-

Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XII. 126; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-Kadîr, s. 1199. 

192
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIII. 626; XIX. 290; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 204; III. 75; el-

Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, IV. 343; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 124; es-Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, 

XII. 218. 

193
 er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XIX. 110; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 129; ez-ZemahĢerî, el-

KeĢĢâf, III. 372. 

194
 el-Vâhidî, el-Vesît, III. 495. 

195
 Esed, Kur‟ân Mesajı, II. 828. 

196
 es-Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, XII. 218. 

197
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 124; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, VI. 457; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, 

XXV. 260. 
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insanlar olurduk.‟ diyorlar. Büyüklük taslayanlar da zayıf düĢürülenlere dediler ki: 

„Size hidayet geldiği zaman sizi ondan biz mi engelledik? Hayır, zaten siz kendiniz 

suç iĢliyordunuz.‟ Zayıf düĢürülenler büyüklük taslayanlara: „Hayır, gece gündüz 

dolap (kurar, kötülük aĢılardınız) Allah‟a nankörlük etmemizi, O‟na eĢler koĢmamızı 

bize emrederdiniz.‟ dediler. Ve azâbı gördüklerinde, içlerinde piĢmanlıklarını 

gizlediler. Biz de o nankörlerin boyunlarına demir halkalar geçirdik. Yalnız 

yaptıklarıyla cezalanmıyorlar mı?”
198

 Ayette “keferû” (مفشٗا) olarak ifade edilen bu 

grup KureyĢ inkârcılarıdır.
199

 Ġlahi kitaplara iman etmeyeceklerini bildiren 

inkârcıların kıyamet günü karĢılaĢacakları manzara tasvir edilmiĢtir. Alt ve üst 

tabakadan olanların hepsi Allah‟ın huzurunda toplanmıĢ birbirilerini 

suçlamaktadırlar. Bu ifadeler, Mekke‟de güç ve servet sahibi ileri gelenlerin 

oluĢturduğu yönetici azınlık ve bunlara tabi olan zayıf halk kitlesinin varlığına açıkça 

iĢaret etmektedir. Efendiler ile onların takipçisi avam halkın karĢılıklı suçlamaları 

ahiretteki akıbetlerini değiĢtirmeyecektir.
200

 

Sebe‟ suresinde geçen ve kıyamet gününde meydana gelecek olan üst tabaka 

ile alt tabakanın bu karĢılaĢmasında Mekke toplumunun davet karĢısındaki tutumunu 

yansıtmaktadır. Hz. Peygamber ve Müslümanlara karĢı çıkan ve daveti engellemede 

rol alan liderlere iĢaret vardır. Mekke döneminde halkın büyük bir kısmı bu liderlerin 

etkisinde kalarak inkârcıların safında yer almıĢtır.
201
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 Sebe‟, 34/31-33. 

199
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIX. 289; el-Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, IV. 451; es-Suyûtî, ed-

Dürru‟l-Mensûr, XII. 218. 

200
 Vehbe Zuhaylî, Tefsîru'l-Munîr, XI. 479. 

201
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Yukarıda ifade edilen manzaranın benzer bir örneği Ġbrahim Suresinde 

geçmektedir. “Hepsi Allâh‟ın huzurunda göründüler. Zayıflar, büyüklük 

taslayan(önder)ler(in)e: ‟Biz size tâbi idik. ġimdi siz, bizden Allâh‟ın azâbından (en 

ufak) bir Ģey savabilir misiniz?‟ dediler. (Büyüklük taslayanlar kendilerini ma‟zur 

göstermek için: „Ne yapalım?‟) dediler: „Allâh bize yol gösterseydi, biz de size yol 

gösterirdik. Artık biz sızlansak da, sabretsek de birdir; kaçıp sığınacak bir yerimiz 

yoktur.‟”
202

 Ġleri gelen liderlerin zayıf halk kesimi üzerinde etkileri olduğu 

anlaĢılmaktadır. Aynı zamanda ayetler, zayıflardan oluĢan avam tabakasını liderlere 

karĢı uyarmakta, gelecekte hiçbir mazeretin onların uğradıkları akıbetten kendilerini 

kurtaramayacağını ifade etmektedir.
203

 

Yukarıda izah edilen kavramlar dıĢında “reculin mine‟l-karyeteyni‟l‟azmîm” 

(  iki Ģehrin efendileri) olarak ayette geçen ve üst tabakaya iĢaret/سجو ٍِ اىقشيريِ اىؼظيٌ

eden Zuhuf 43/31 ayetini de bu bölümde ifade etmemiz gerekiyor. 

Mekke‟de ileri gelenlerin oluĢturduğu üst tabakaya iĢaret eden baĢka bir bilgi 

risâlet vazifesinin Hz. Peygamber‟e verilmesinden rahatsız olan üst tabakanın 

itirazlarını konu alan ayette geçmektedir: “Ve dediler ki: „Bu Kur‟ân iki kentten, 

büyük bir adama indirilmeli değil miydi?‟”
204

 Hz. Peygamber ve Mekke toplumunun 

seçkinleri arasında davam eden mücadele ve tartıĢmaların baĢka bir boyutu ile 

karĢılaĢıyoruz. Bu baĢlık çerçevesinde ayette geçen itirazın mahiyetinden çok bu 

itirazı yapanların konumları üzerinde duracağız. Zira rivayetlerden öğrendiğimiz 
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 Ġbrahim, 14/21. 

203
 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, IV. 96-97. 

204
 Zuhruf, 43/31. 
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kadarıyla mekân ve isim zikredilmeden yapılan bu göndermenin arka planında 

Mekke ileri gelenleri var. 

Rivayetlere göre ayette iĢaret edilen “el-karyeteyn”in (ِاىقشيري) Mekke ve Tâif 

olduğuna dair görüĢ birliği vardır.
205

 Ancak ayette geçen bu sözlerin sarf eden 

“reculin” (سجو) kim olduğu noktasında farklı isimler zikredilmiĢtir. Mekke ileri 

geleni olarak Velîd b. Muğîre, Utbe b. Rabîa‟nın ismi geçerken, Taif ileri geleni 

olarak Ebû Mes‟ûd Urve b. Mes‟ûd es-Sakafî, Habîb b. Amr es-Sakafî, Ġbn Abd Leys 

es-Sakafî, isimleri zikredilmiĢtir.
206

 Yukarıda sayılan isimler Mekke ve Taif‟te ileri 

gelen Ģahsiyetlerdir. Bunlar aynı zamanda kabilelerinin temsilcileri olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Velîd b. Muğîre hakkında yukarıda pek çok söz söylendi. Ġslâm‟a 

ısınacak gibi olurken KureyĢ‟in onun hakkında “Velîd Müslüman olursa KureyĢ‟in 

hepsi Müslüman olur” sözlerini burada tekrarlama ihtiyacını hissediyoruz. Bu 

ifadeler yukarıda ismi geçen kiĢilerin toplumu etkileme ve yönlendirme bakımından 

güçlerini göstermektedir. 

Bu ileri gelen aristokratların Ġslâm‟a cephe almalarındaki temel nedenlerden 

biri de risâlet vazifesinin yetim olarak büyüyen, çobanlık yapmıĢ ve mensubu olduğu 

kabilede ileri gelen olmayan Hz. Peygamber‟e verilmesiydi. Ġleri gelenlerin yukarıda 

sarf ettiği sözlerin temelinde bu neden yatmaktadır. Bütün bu söylenenler Mekke 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX. 580; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 206; el-Mâverdî, en-Nuket 
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539. 
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toplumunda ileri gelenlerin oluĢturduğu üst tabakanın davet karĢısında güçlü bir 

mukavemet sergilediğidir. Bu tepki bireysel çıkıĢlardan ziyade toplumu yönlendiren 

ve yönetim gücünü elinde bulunduran organize bir ekip iĢiydi. 

Böylece Kur‟ân‟da tespit edebildiğimiz üst tabakaya iĢaret eden kavramları 

incelemeye çalıĢtık. Kavramları seçerken zorlama yorumlardan uzak, Mekke 

toplumunun sosyal gruplarına açık bir Ģekilde iĢaret eden kavramlara yer verdik. 

Elde ettiğimiz veriler Mekke‟de üst tabaka olarak ifade edilebilecek bir seçkin 

topluluğun var olduğunu göstermektedir. 

 

2. ALT TABAKA KAVRAMLARININ TAHLĠLĠ 

Mekke‟de seçkinlerden oluĢan bir üst tabakanın varlığını ayetler çerçevesinde 

ele aldık. Üst tabakanın olduğu bir toplumda alt tabakanın da olması sosyal bir 

kuraldır. Aynı Ģekilde Mekke‟de alt tabakayı kavramlar çerçevesinde incelemeye 

çalıĢacağız. Kavramları sınıflandırırken “genel kavramlar” ve “özel kavramlar” 

olarak tasnif etme zorunluluğu ortaya çıktı. Bizi böyle bir tercihe zorlayan neden bazı 

ayetlerde alt tabakanın yetim, sâil-mahrûm, miskin gibi özel kavramlar ile ifade 

edilmesidir.  

 

2.1. Alt Tabakayı Niteleyen Genel Kavramlar 

Bu baĢlık altında alt tabakadan ezilen, horlanan fakir ve muhtaç insanları 

konu edinen genel kavramlar üzerinde duacağız. Bu bağlamda erâzîl ve duâfa‟ 

kavramlarını ele alacağız. 

 

2.1.1. Duafâ’ Kavramının Tahlili 
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Alt tabakayı ifade eden kavramlarından biri olan “duafâ‟”, kelime anlamı 

“baĢkası tarafından zayıf düĢürülmüĢ”
207

 olan “da‟ufe” (ضؼف) kökünden 

türetilmiĢtir. Bu kökten türetilen çeĢitli kelimelerin anlamları Ģöyledir: 

“ed-da‟fu” (اىضؼف) ve “ed-du‟fu” (اىضؼف) “kuvvetten sonraki durum”,
208

 

“kuvvetin zıddı”
209

 anlamındadır. Çoğulu “ed-du‟afâ‟” (اىضؼفاء)dır.
210

 Dilciler bu iki 

kelime arasında “ed-da‟fu” (اىضؼف) “görüĢ ve akıl olarak zayıf olmak”, “ed-du‟fu” 

”ise “vücut olarak zayıf olma (اىضؼف)
211

 ayrımı yapmıĢlardır. 

 “isted‟afehu” (ٔاسرضؼف) “zayıf görülmesi”
212

 anlamında, 

“di‟fu‟l-Ģey‟” (ضؼف اىشيء) “misliyle”
213

 anlamında, 

“ed‟aftu‟Ģ-Ģey‟” ( ”ölçüsüz bir Ģekilde zayıf bırakılması“ (اضؼفد اىشيء
214

 

anlamında, 

“de‟ifun” (ضؼيف) “beden olarak zayıf olması”
215

 anlamında, 

“mud‟ifun” (ٍضؼف) “imkân olarak zayıf olması”
216

 anlamında, 

“ed-da‟ifu” (اىضؼيف) “âmâ/kör”
217

 anlamında, 
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“ed‟afehu” (ٔاضؼف) “bir kimseyi zayıflatmak”
218

 anlamında ve 

“isted‟aftuhu” (ٔاسرضؼفر) “insanları zayıflatıp, fakir ve çaresiz olmalarından 

dolayı onları sömürmek/zorbalık yapmak”
219

 anlamlarında kullanılmıĢtır. 

Bu kavramın kökünden türeyen yakın anlamı ayetler “da‟îfen” (ضؼيفا),
220

 “ed-

duafâ‟” (اىذػفاء),
221

 “ad‟af” (اضؼف),
222

 “yested‟if” (يسرذػف),
223

 “ustud‟ifû” (اسرذػف٘ا),
224

 

“yüsted‟afûn” (ُ٘يسرذػف)
225

 ve “müsted‟afûn” (ٍُ٘سرذػف)
226

 Ģeklinde geçmektedir. 

Ayetlerde yer alan bu formlar duafâ‟ ve istedaf-müstedaf olmak üzere iki Ģekilde 

tasnif edilebilir. Bu iki kavram kök itibarı ile aynı olduğu gibi anlam olarak da 

birbirilerine çok yakındır. Ġstedaf kavramı (ط) (خ) harfleri aldığında öyle 

göründükleri anlamını katmaktadır.
227

 Anlam benzerliğinden yola çıkarak ayet 

grupları için duafâ‟ ortak kavramını kullanacağız. 

Yukarıda verilen ayetlerde zikredilen kavramlar   “kahredilmiĢ, zayıf ve 

düĢkün bırakılmıĢ”,
228

 “küfürde önderlik yapanlara tabi olan zayıflar”
229

 ve “kuvvetli 
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olmayan acizler, güçsüzler”
230

 olmak üzere üç temel anlamda kullanılmıĢtır.
231

 

ÇalıĢma konumuzu ilgilendiren alt tabakaya iĢaret eden ayetler üzerinde duracağız. 

Bu bağlamda Nisâ 4/97; Enfâl 8/26 ve Sebe‟ 34/31-33 ayetlerinin doğrudan muhatabı 

Mekke toplumudur. Ġbrahim 14/21 ayeti genel hitap özelliğine sahiptir. Mü‟min 

40/47 ayetinde Firavun kavminden ileri gelen ile onlara tabi olanların cehennemde 

birbirilerini suçlayan ifadelerine yer vermektedir. Bu ayetlerin tahliline geçmeden 

önce müfessirlerin çizdiği anlam çerçevesini belirlememiz gerekiyor. 

BaĢta Taberî
232

 olmak üzere Zeccâc,
233

 Semerkandî,
234

 Se‟lebî,
235

 Beğavî,
236

 

Ġbnu‟l-Cevzî (597/1201),
237

 Râzî,
238

 Kurtubî
239

 ve Suyutî
240

 gibi rivayet ve dirayet 

müfessirleri duafâ‟ kavramı için “dalalette/inkârcılıkta reislerine tabi olan zayıf 
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kimseler” tanımlamasını yapmıĢlardır. Bunlar dıĢında ZemahĢerî‟nin “avam”
241

 ve 

Nesefî ‟nin “zayıf görüĢlü sefiller”
242

 tanımlaması aynı sosyal kesime iĢaret ediyor. 

Son dönem bilginleri kavramı Ģöyle tanımlamıĢlardır: Seyyid Kutub “Fikir 

inanç ve düĢüncede ferdi hürriyetlerinden feragat edip kendilerini kodaman insanlara 

teslim eden kiĢiler”
243

 tanımını yapmıĢtır. Merâğî “Haddi aĢma ve delalette 

müstekbirlere tabi olan ve kötü amaller iĢleyen kimse”,
244

 Derveze “ileri gelen 

büyüklerin yönlendirmesine kapılan halk kesimi”
245

 ve Zuhaylî‟nin “Zayıf görüĢlü 

halk, etba yani görüĢü ve düĢüncesi zayıf halk tabakaları”
246

 Ģeklinde duafâ‟ 

kavramını tanımlamıĢlardır. Bu tanımlamalarda öne çıkan halk kavramıdır.  Ġlk 

dönem müfessirlerin “tabi olanlar” olarak tanımladığı kavram modern dönemde 

“halk” kavramı olarak ifade edilmiĢtir.  

Muhammed Ebû Zehrâ burada ifade edilen ileri gelenlere tabi olan 

zayıf/duafâ‟ insanları üç gruba ayırmıĢtır: Birinci grup köle, fakir ve erzel (ayak 

takımı) kiĢilerden meydana gelen ve kendilerine emredilen Ģeyleri yapmakla meĢgul 

olan kimselerdir. Onlar zillette oldukları için imandan habersizdirler. Ġkinci grup 

düĢünce dünyası zayıf olan kimselerdir. Bunlar baĢkalarına herhangi bir gerekçe 

olmaksızın tabi olurlar. Her ne kadar ekonomik olarak iyi durumda olsa da kiĢisel 

yapıları zayıftır.  Üçüncü grup ise herhangi bir gerekçeleri olmadan kuvvetli olana 
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 ez-ZemahĢeî, el-KeĢĢâf, III. 372 
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 en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 129. 
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tabi olan kesimler olarak açıklamıĢtır.
247

 Bu sosyolojik tahlil daha çok modern 

dönem toplumların yapısına uygundur.  

Muhammed el-Behiy toplumu meydana getiren iki farklı insan grubu 

olduğunu ve bunların baskı ve nüfuzu uygulayanlar ile baskı ve nüfuzu kabul edenler 

olarak ifade etmiĢtir. Baskıyı uygulayanların azınlıkta olduğu bu sistemde, nüfuz 

sahipleri güç ve yeteneklerinin kendilerine sağladığı avantaj ile çoğunluğa tesir 

etmeyi baĢarabiliyorlar. Güç ve yetenekten yoksun “zayıf” sınıf bu baskılara boyun 

eğerek inanç ve amelde güçlülere bağlı olmayı kabul ederler.
248

 Bu tasnif aynı 

zamanda tezimizde üzerinde durduğumuz sosyal statü olarak alt ve üst tabakanın 

varlığına iĢaret ediyor.  

Duafâ kavramının kelime anlamı ve ayetlerde kullanıldığı anlamlar ile birlikte 

âlimlerin yaptıkları tanımlamaları verdikten sonra ayetlerin incelemesine geçebiliriz. 

Sebe‟ 34/31-33 ayetlerinde kıyamet günü birbirilerini suçlayıcı konuĢmayı 

yapanların Mekke toplumunun alt ve üst tabakasını oluĢturan inkârcılar olduğuna 

“istekber” baĢlığı altında yukarıda değindik. Ayetlerin anlam çerçevesi ve Mekke 

toplumu ile olan bağlantısını tekrar etme ihtiyacı yoktur. Bu ayette geçen “istid‟af” 

kavramı ile kast edilenin “dönemin ileri gelen yöneticilerine tabi olanlar” olduğu 

noktasında fikir birliği vardır.
249

 Bu ayetlerde, cehennem ateĢi içerisinde üst tabaka 

ile aynı akıbeti paylaĢan alt tabakadan inkârcılar, dünyadayken tabi oldukları ileri 
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gelenleri, uğradıkları kötü akıbetteki paylarından dolayı suçlayıcı konuĢmalarına yer 

verilmektedir. Efendilerin yolunda giden zayıf halk kesimi (alt tabaka) bu ayetlerde 

açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. Kıyamet günü vuku bulacak manzarayı tersine 

çevirip dünya hayatına uyarladığımızda, Mekke toplumunda inat ederek Allah‟ın 

birliğini ve Resulü‟ne tabi olmayı kabul etmeyen ileri gelenlerden oluĢan üst tabaka 

mensubu ve onların yolundan giden çoğunluğu oluĢturan inkârcı alt tabakadan halk 

kesimi karĢımıza çıkmaktadır. 

Ġbrahim 14/21 ayetinde zayıf kimseler (duafâ‟) ve tabi oldukları ileri gelenler 

arasında karĢılıklı birbirilerini suçlayan ifadelerine yer verilmektedir. Bu ayeti de 

yukarıda incelendiği için bağlamları üzerinde durulmayacaktır. Bu ayette geçen 

duafâ‟ kavramı “toplumun alt tabakasını oluĢturan zayıf ve güçsüzü kimseler, ileri 

gelenlere tabi olanlar”
 250

 anlamında kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın konusunu Mekkî ayetler ile sınırladığımızı ifade etmiĢtik. 

Ancak konumuz ile yakından ilgili olan Medenî iki ayete değinmeden 

geçemeyeceğiz. Nisâ 4/97 ve Enfâl 8/26 ayetlerine Hicretten önce Müslümanların 

Mekke‟deki sosyal konumlarına gönderme var. Nisâ Suresinin söz konusu ayeti 

“Nefislerine yazık eden kimselere, canlarını alırken melekler: „Ne iĢte idiniz (dininiz 

için ne yapıyordunuz)?‟ dediler. (Bunlar): „Biz yeryüzünde aciz 

düşürülmüştük(  :diye cevap verdiler. Melekler dediler ki ‟(مستضعفيه في االرض

„Allah‟ın yeri geniĢ değil miydi ki onda göç ed(ip gönlünüzce yaĢayabileceğiniz bir 

yere gid)eydiniz?‟ ĠĢte onların durağı cehennemdir, ne kötü bir gidiĢ yeridir orası!” 
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ifadesi ile Mekke‟de kalıp hicret etmeyen ve Bedir Gazvesine müĢrikler tarafından 

savaĢa katılmak zorunda bırakılan zayıf Müslümanları konu edinmektedir. Bu ayette 

meleklerin sorguya çektikleri kiĢilerin Mekke‟de kalan alt tabaka mensubu 

kimselerin oldukları konusunda rivayetlerde fikir birliği vardır.
251

 Bunlar çeĢitli 

gerekçeler ile hicret etmemiĢ ve Mekke‟de kalıp kimliklerini gizlemek zorunda kalan 

Müslümanlardı. Aynı Ģekilde Enfâl 8/26 ayetinde: “DüĢünün ki bir zaman siz az 

idiniz, yeryüzünde hırpalanıyordunuz (  (مستضعفون في االرض
252

. Ġnsanların sizi kapıp 

götürmesinden korkuyordunuz. Allah, sizi barındırdı, sizi yardımıyla destekledi, sizi 

güzel Ģeylerle besledi ki, Ģükredesiniz” Ģeklinde bahsedilenler hicretten önce 

Mekke‟de KureyĢ ileri gelenleri tarafından baskıya maruz kalan Müslümanlardır.
253

 

ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde ayrıntılı bir Ģekilde yer vereceğimiz gibi Mekke üst 
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tabakasının baskılarının daha çok alt tabakadan olan zayıf Müslümanlar üzerinde 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Bu iki Medenî ayette Mekke toplumunda alt tabakaya 

mensup bir kesimin var olduğu, Müslümanların çoğunluğunu bu grubun 

oluĢturduğunu bildirmektedir. 

Yukarıda verilen örneklerin dıĢında önceki kavimlerin alt tabakasına iĢaret 

eden çeĢitli ayetlere kısaca değinmemizde fayda var. Bu ayetlerde kendilerine 

peygamber gönderilen önceki toplumların ileri gelenleri davete karĢı çıkarken, çoğu 

zaman zayıf halk tabakasının onlara destek verdiği görülmektedir. Özellikle Firavun 

kavminden bahsedilirken ilahî irade gereği üst tabakadaki seçkinlerin helâk edilerek, 

alt tabakada bulunanların (Ġsrailoğulları kast edilerek) yerlerine getirildiğine dikkat 

çekilmiĢtir.
254

 Üst tabakada bulunan insanlara aldanıp peygamberlere karĢı çıkan 

zayıf insanların kıyametteki kötü akıbetlerini ifade eden ayetler, o gün bağlı oldukları 

liderleriyle aynı kötü sonu paylaĢacaklarını ve hiçbir mazeretin kendilerini 

kurtarmayacağını bildirmektedir.
255

 

Mekke‟de üst tabakaya bağlı olarak yaĢayan, ayetlerde duafâ‟ olarak 

isimlendirilen ve nüfusun büyük bir kısmını oluĢturan bir alt tabaka vardı. 

AnlaĢıldığı kadarıyla bu zayıf insanlar ileri gelenlerin etkisinde kalarak Hz. 

Peygamber‟in davetini kabul etmediler. Ayetlerde geçen benzetme ve konuĢmalar 

çarpıcı bir Ģekilde ifade edilerek zayıf insanların üst tabakaya bağlı kalması halinde 

karĢılaĢacakları akıbet tasvir edilmiĢtir. Mekke toplumunda alt tabaka olarak ifade 

edilen zayıf ve fakir bir kesimin varlığına iĢaret etmiĢtir. 
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 A‟râf, 7/137; Kasas, 28/4-5. 

255
 Mü‟min, 40/47-48. 
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Duafâ‟ kavramının Ġslâm Tarihi eserlerinde Hz. Peygamber‟in sözlerine 

yansıdığına müĢahede ediyoruz. Bilindiği gibi Ebû Tâlib‟in ölümüyle Mekke‟deki 

desteğini kaybeden Hz. Peygamber, tebliğ vazifesini yerine getirebilmek için destek 

arayıĢları çerçevesinde Tâif‟e bir yolculuk yaptı. Tarih kaynakları bu yolculuğun 

hazin bir Ģekilde amacına ulaĢmadan sonuçlandığını bildirmektedir.
256

 Tâif‟te 

saldırıya uğrayan Hz. Peygamber, yaĢadığı sıkıntının verdiği elem ile ellerini kaldırıp 

Ģu duayı yaptı: “Ey Rabbim, zayıflığımı ve kuvvetimi, güçsüzlüğümü, insanlar 

nazarında hakir görülüĢümü ancak sana arz ediyorum. Ey merhameti yüce Rabbim, 

sen zayıf ve kimsesizlerin Rabbisin (  benim Rabbimsin. Beni ,(اّد سب اىَسرضؼفيِ

kimlere bırakıyorsun. Beni görünce yüzünü ekĢiten senden uzak kimselere mi? 

Yoksa bana üstün kılacağın düĢmana mı? Senden gelen bir gazap ve kızgınlık 

olmadığı sürece baĢıma gelenlere aldanmam…”
257

 Bu rivayet Hz. Peygamber‟in 

yaĢadığı sıkıntı, Mekke‟de Müslümanların durumu, Mekke ileri gelenlerini baskıları 

bir araya getirildiğinde duafâ‟ kavramının Mekke toplumunda iĢaret ettiği sosyal 

tabakanın, teorik açıklamaların ötesinde pratik olarak var olduğunu açık bir Ģekilde 

ortaya koymakadır.  

BaĢka bir örnekte Hz. Peygamber Medine‟ye hicreti engellenen 

Müslümanların kurtuluĢu için namazda Ģu duayı okuduğu  rivayetlerde geçmektedir: 

“Ey Allah‟ım. Velîd b. el-Velîd‟i, Seleme b. HiĢâm‟ı (14/635) ve zayıf görülen diğer 

mü‟minleri ( ”…kurtar (ٍسرضؼفيِ ٍِ اىَؤٍْيِ
258

 Mekke‟de kalıp hicret edemeyen 

                                                           
256

 GeniĢ bilgi için bkz: Ġbn HiĢâm, es-Sîret, II. 37-40. 

257
 Ġbn HiĢâm, es-Sîret, II. 38-39. 

258
 el-Buhârî, es-Sahîh, “et-tefsîr”, 4; Müslîm, es-Sahîh, “el-Mesâcid”, 296; Ebû Dâvûd, Sünen, “el-

Vitr”, 10. Ayrıca buna benzer diğer hadis varyantları için bkz: el-Buhârî, es-Sahîh, “el-Edeb”, 110; 
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Müslümanların Mekke ileri gelenlerinin baskılarına maruz kalan zayıf halk tabakası 

olduğu açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. Rivayette zikredilen iki isim KureyĢ‟in ileri 

gelen ailelerine mensupturlar. Bunlar alt tabakadan insanlar değildi. Ancak 

Müslüman oldukları için ailelerinin sağladığı tüm sosyal ve ekonomik imkânlarını 

kaybettikleri açıktır. Bu durumda diğer zayıf Müslümanlardan pek bir farkları 

kalmıyordu. 

Diğer taraftan bazı hadislerde cennet ehlinin “Zayıf olan mütevaziler ( مو

” (ضؼيف ٍرضؼف
259

 Ģeklinde tanımlanması dikkat çekicidir. Aynı hadis rivayetlerinde 

cehennem ehlinin mütekebbirlerden oluĢtuğu ifade edilmiĢtir. Bu karĢılaĢtırma 

dünyadaki sosyal statüler ile yakından ilgilidir. Genel itibarı ile dünya hayatında üst 

tabaka mensupları refah ve nimet içerisinde yaĢarken, alt tabakanın bundan mahrum 

olduğu sosyal bir gerçektir. Mekke‟de var olan bu manzaranın kıyamet günü 

değiĢeceği, cennet ehlinin çoğunluğunu ezilen zayıf Müslümanlardan müteĢekkil 

olacağı bildirilerek tesellide bulunulmuĢtur. 

Böylece duafâ‟ kavramıyla Mekke‟de, alt tabaka olarak ifade edebileceğimiz 

fakir, zayıf ve baskıya maruz kalan insanların oluĢturduğu bir kesim varlığına iĢaret 

edilmiĢtir. Bunlar içerisinde Ġslâm muhalifi liderlere bağlı inkârcılar olduğu gibi, 

Müslümanların çoğunluğu sosyal statü olarak alt tabaka mensubu olarak ifade 

edilmiĢtir. 

 

                                                                                                                                                                     
“el-Cihâd”, 98; Müslim, es-Sahîh, “el-Mesâcid”, 294; en-Nesâî, Sünen, “et-Tatbîk”, 28; Ġbn Mâce, 

Sünen, “el-Ġkâmet”, 145. 

259
 el-Buhârî, es-Sahîh, “el-Edeb”, 61;  Müslim, es-Sahîh, “Cennet”, 46, 47; et-Tirmizî, es-Sahîh, 

“Cehennem”, 13; Ġbn Mâce, Sünen, “ez-Zühd”, 4. Diğer hadis varyantları için bkz: el-Buhârî, es-

Sahîh, “et-Tefsîr”, 68; Müslim, es-Sahîh, “Cennet”, 34. 
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2.1.2. Erâzil Kavramının Tahlili 

Toplumun alt tabakasına iĢaret eden bu kavram “rezule-yerzulu” ( يشره-سره )
260

 

kökünün çoğulu “erzel” (اسره)‟in cemul cemi olan  “erâzil-erzelûn” ( -اساره

.dür(اسرىُ٘
261

 “er-Rezlu” (اىشره) “idrak düzeyi düĢük, hal ve görünüĢ itibarı ile zelil 

olan”,
262

 “ruzâlu külli Ģeyin” (  ”her Ģeyden yoksun, kepaze“ (سراه مو شيٚء
263

 ve “er-

rezîle” (اىشرييح) “el-fadîle” (اىفضييح)nin zıt anlamlısı “faziletli olmayan”
264

 anlamında 

kullanılmıĢtır. Ayrıca “arâzil” (اساره) kelimesi “hacamatçılık ve deri tabaklama gibi 

düĢük sanatları icra edenler”
265

 anlamında da kullanılmıĢtır. “Erzelü‟l-‟umr” ( اسره

”ise “bunamak, ömrün sonunda aciz olmak (اىؼَش
266

 anlamındadır. 

Bu kavram ayetlerde “arâzil” (اساره)
267

 ve “erzelûn” (ُ٘اسرى)
268

 olmak üzere iki 

farklı çoğul kipinde geçmektedir. Ġlk Dönem tefsir âlimlerinden Ġbn Abbâs
269

 ve 

Mücâhid
270

 yaptıkları mesleklerden yola çıkarak erâzilin “dokumacılar” olduğunu 

                                                           
260

 el-Cevherî, es-Sıhâh, IV. 1708. 

261
 el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, s. 1005; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XIX. 1632; Ebû Hayyân el-

Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, V. 215; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XI. 98. 

262
 el-Cevherî, es-Sıhâh, IV. 1708; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XIX. 1633; el-Fîrûzâbâdî, el-

Kâmûsu‟l-Muhît, s. 1005. 

263
 el-Cevherî, es-Sıhâh, IV. 1708; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XIX. 1633. 

264
 el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, s. 1005; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XIX. 1633. 

265
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XIX. 1632. 

266
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XIX. 1633. 

267
 Hûd, 11/27. 

268
 Kasas, 28/111. 

269
 es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 173; es-Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, XI. 277. 

270
 Abdurrâhman b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 2788; el-Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, 

IV. 179; es-Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, XI. 277. 
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kaydetmiĢleridir. Katâde
271

 ve Mukâtil b. Süleymân
272

 ise toplumdaki sosyal ve 

ekonomik konumlarını temel alarak ifadenin “sefil inanlar” Ģeklinde anlaĢılması 

gerektiğini söylemiĢlerdir. Sonraki müfessirlerin yaptıkları tanımlamaların özünde 

yukarıda ifade edilen meslek düĢüklüğü ve statü farkı vardır.  Buna göre erâzil 

kelimesinin anlamını “insanların alt tabakasını oluĢturan sefiller”,
273

 “düĢük seviyede 

meslekleri icra edenler”,
274

 “soylu kesimden olmayanlar”
275

 “mal ve mevkiden 

yoksun fakir kimseler”
276

 olarak vermiĢlerdir. 

Bu tanımlamalar daha çok alt tabakanın üst tabakaya göre durumunu beyan 

eden kıyaslamalar Ģeklinde yapılmıĢtır. Bu noktada Ebû Hayyân el-Endülûsî‟nin 

(745/134), “ġeref bakımından kendilerine denk olmadıklarını düĢündükleri fakir 

                                                           
271

 Abdurrâhman b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 2788; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, 

VII. 173; el-Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, IV. 179. 

272
 es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 173. 

273
 Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XII, 379; Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 

2788; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 173; Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, IV. 179; en-Nesefî, 

Medâriku‟t-Tenzîl, II. 573; es-Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, XI. 277; el-Beğavî, Meâlimu‟t-Tenzîl, IV. 

181. 

274
 Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 2788; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, 

VII. 173; el-Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, IV. 179; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VII. 430; es-

Suyûtî, ed-Dürru‟l-Mensûr, XI. 277; el-Beğavî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VI. 121. 

275
ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 47; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 573; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, 

III. 193. 

276
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 193; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, II. 465; er-Râzî, Mefâtihu‟l-

Ğayb, XVII. 220. 
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kimseler ve hizmet mesleklerini yerine getirenler”
277

 tanımlaması alt ve üst 

tabakaların karĢılaĢtırılmasından baĢka bir Ģey değildir. 

Modern dönem müfessirlerinin tanımlamaları, sanayi sonrası ortaya çıkmıĢ 

toplum yapısına hitap eden kavramları içermesi bakımından dikkat çekicidir. Abduh, 

“Soylu ve ileri gelenlerin oluĢturduğu üst sınıf mensubu olmayan, tarım yaparak 

veya hizmet sektöründe iĢçi olarak geçimini sağlayan kimseler” tanımlamasını 

yapmıĢtır.
278

 Zuhaylî, “Derinliği olmayan ve olayların sadece görünen kısmı ile 

ilgilenen kimse, düĢünmeden derhal ilk anda görüĢ beyan eden kimse”
279

 

tanımlamasını yaparak üst tabakanın bakıĢ açısını ortaya koymuĢtur. Sâbûnî bu 

kesimi “alt tabakadan olan kimseler”,
280

 Ebu‟l-A‟lâ Mevdûdi (1400/1979) ise söz 

konusu ayette geçen ve Hz. Nûh‟a tabi olan bu kesimi, “çoğunluğu yoksullardan 

oluĢan, iĢçiler veya toplumda hiçbir mevkisi olmayan bazı gençler” olarak 

tanımlamaktadır.
281

 Seyyid Kutub‟un geniĢ halk kitlesini oluĢturan bu kesimin 

asilzade efendiler tarafından “ayak takımı” olarak görüldüklerine dikkatleri 

çekmiĢtir.
282

 Yukarıda yapılan bu tanımlamalar ayette geçen inkârcı üst tabakanın 

görüĢlerini ortaya koymaktadır. Yani burada yapılan tanımlamalar üst tabakanın alt 

tabakaya bakıĢını ortaya koymaktadır. Yoksa söylenenler âlimlerin alt tabaka 

                                                           
277

 Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, V. 215. 

278
 Abduh, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XII. 61. 

279
 Vehbe Zuhaylî, Tefsîru'l-Munîr, VI. 304. 

280
 Muhammed Ali es-Sâbûnî, Safvetü‟t-Tefâsir, Çev., Nedim Yılmaz ve Sadredin GümüĢ, Ensar 

NeĢriyat, Ġstanbul, III. 88. 

281
 Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, IV. 45. 

282
 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI. 66. 
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hakkındaki düĢüncelerini yansıtan ifadeler değildir. Bu tespiti yaptıktan sonra ayet 

bağlantılarına geçebiliriz. 

Hz. Nûh Ġslâm‟a davet edince kavminin ileri gelenleri (mele‟) karĢı çıkarak 

Ģöyle söylediler: “Kavminden ileri gelen inkârcı grup dedi ki: „Biz seni de bizim gibi 

insan görüyoruz ve sana bizim basit görüĢlü ayak takımlarımızdan (اراذلنا) 

baĢkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karĢı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz; 

tersine sizi yalancı sanıyoruz!‟”
283

 Kavminin üst tabakasının kendisine gösterdiği bu 

tepki diğer bir ayette de ifade edilmiĢtir: “Dediler ki: „Sana bayağı kimseler (االرذلون) 

uymuĢken biz sana inanır mıyız?‟”
284

  

Müfessirler bu ayetlerin Mekke toplumu bağlantısını Bizans imparatoru 

Herakliyus (20/641) ile Ebû Süfyân arasında geçen konuĢmaya atıfta bulunarak 

verirler. Hz. Peygamber‟den Ġslâm‟a davet mektubu alan Herakliyus, ayrıntılı bilgi 

almak için Hz. Peygamber‟i tanıyan birilerinin getirilmesini emreder. O sıralarda 

Kudüs‟te bulunan ve içlerinde Ebû Süfyan‟ın da bulunduğu bir grup Mekkeli 

tüccarlara ulaĢırlar. Hz. Peygamber‟e yakınlığı ve grup içerisindeki konumu nedeni 

ile bilgi almak için Ebu Süfyan‟a çeĢitli sorular sorar. Kavmi içerisinde ona tabi 

olanların sosyal statülerinin ne olduğu sorusuna Ebû Süfyân: “Muhammed‟e 

kavmimizin yoksulları, zayıfları ve bazı akılsız gençleri uyuyor” cevabını vermiĢti.
285

  

ZemahĢerî, bu rivayete atıfta bulunarak Hz. Nûh kavmi ile Mekke toplumu arasında 

bir bağlantı kurar. Buna göre Nûh kavmine karĢı çıkan mele‟in gerekçesi ile Hz. 

Peygamber‟e karĢı çıkan KureyĢ mele‟inin daveti kabul etmemesindeki gerekçe 

                                                           
283

 Hûd, 11/27. 

284
 ġu‟arâ, 26/111. 

285
 Bu rivayetin tam metni için bkz: el-Buhârî, es-Sahîh, “Bedi‟l-Vahy”, 6; Müslim, es-Sahîh, “el-

Cihâd”, 74. 
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aynıdır. Hz. Peygamber‟e tabi olup iman edenlerin çoğunluğunu oluĢturan kesimin 

alt tabakaya mensup köle ve hizmetçilerden oluĢması onlar için kabul edilebilecek 

bir Ģey değildi.
286

 

Diğer taraftan Hûd, 11/27 ayetinde geçen konuĢmada ileri gelen mele‟in 

verdiği bu cevabın KureyĢ ileri gelenlerinin Hz. Peygamber‟e karĢı verdiği bir cevap 

olabileceğini belirten Seyyid Kutub, seçkin kiĢilerin bu itirazlarına dikkatleri 

çekmiĢtir.
287

 Aynı Ģekilde Derveze Nûh kavminin inkârcılarının ile Hz. Peygamber‟i 

yalanlayanların söylemlerindeki benzerliğe Mekke toplumunun inanan alt tabaka 

mensuplarına yaptıkları itirazı konu edinen ayetleri delil göstererek vermektedir.
288

 

Ayette geçen erâzil kelimesi Üst tabakanın kullandığı bir tabirdir. Onlar 

daveti kabul edip peygambere tabi olan kimselerin kendileri gibi servet ve nüfuz 

sahibi kimselerden değil, toplumun alt tabakasını teĢkil eden ve geçimini sağlamak 

için bayağı iĢler yapan kimselerden meydana geldiğine dikkatleri çekmek 

istemiĢlerdir. 

Toplumun üst tabakasını oluĢturanlar, alt tabaka mensubu olarak gördükleri 

erâzil için “bâdiye‟r-re‟y” (  tabirini onları tahkir etmek için (تادٙ اىشاءٙ

kullanmıĢlardır. Sosyal ve kültürel alanda alt tabakanın tercihlerini küçümseyen bu 

ifade tarzı aynı zamanda halk kesiminin aristokratlar tarafından nasıl algılandığının 

ipuçlarını vermektedir. 

                                                           
286

 ez- ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, VI. 404. Pek çok müfessir ZemahĢerî‟nin bu tespitini paylaĢmıĢlardır. 

Bkz: Ebû Hayyân el-Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, VII. 369; el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XIII. 

4630; Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, IV. 45. 

287
 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI. 65. 

288
 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, II. 228-229. 



158 
 

“Bâdiye‟r-re‟y” tabirinde geçen “bâdiye” açık ve görünür olması anlamında 

çöl için kullanılan bu kelimeye mecaz bir anlam yüklenerek,
289

 “derinlemesine 

düĢünmeden ilk görüĢte karar veren”,
290

 “akli melekeleri yetersiz olduğu için faziletli 

Ģeyleri idrak edemeyen”,
291

 “gerçeği saptamak için tekrar düĢünme gereği 

duymayan”,
292

 anlamları verilmiĢtir. Bazı müfessirler kıraat tercihlerini dikkate 

alarak, bu tabir için verdikleri farklı anlamlar ayrıntı mahiyetinde olup, genel itibarı 

ile aynı sosyal kesimi ifade etmektedir.
293

 

Üst tabaka mensuplarına göre peygamberlere tabi olan bu kiĢiler karar 

vermeden önce gereği gibi düĢünemezler. Heyecanlarının peĢine takılarak adeta bir 

maceraya atılan bu kimselerin ardına düĢülmesi akıl karı değildir. Seçkin kimseler, 

“ayak takımı” olarak tanımladıkları bu “dar görüĢlü” (!) kimseler ile aynı inancı 

paylaĢmaları ve aynı statüde bulunmayı kabul edilebilecek bir durum olarak 

görmemektedirler.
294

 Bu ifadeleri toplumda alt ve üst Ģeklinde statülerin varlığına 

iĢaret etmektedir. 
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 er-Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, XVII. 221. 

290
ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 193; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VII. 430; Ebû Hayyân el-

Endelûsî, Tefsîru Bahri‟l-Muhît, V. 215; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, II. 465; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, II. 123; Abduh, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XII. 61. 

291
 el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, X. 3458. 

292
 Ġbn ÂĢûr, Tefsîru‟t-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, XII. 48. 

293
 Cumhura göre “bâdiye” (ٙتاد) hemzesiz okunur ve “derinlemesine düĢünemeyen sığ görüĢlü” 

anlamına gelmektedir. Hemze ile okuyan (تادٙء) kıraat imamı Ebû Amr   “ilk görüĢte tabi olan, Ģayet 

derinlemesine düĢünürse vazgeçerler” anlamını vermektedir Bkz: ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 47; 

es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 123; el-Beğavî, Meâlimu‟t-Tenzîl, IV. 181; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-

Mesîr, IV. 96; el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, X. 3458. 

294
 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI. 66. 
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Ayetler perspektifinden bakıldığında peygamberlerin karĢı cephesinde yer 

alan ve her dönemde toplum içerisinde seçkin bir yere sahip olan bu kesimin davet 

karĢısında muhalefet etmelerinin kendilerine göre iki temel nedeni var: Birincisi, 

peygamberler ve ona tabi olanların sosyal statü olarak toplumun alt tabakasına 

mensup kiĢiler olmasıdır. Ġkinci neden ise bunların kültürel anlamda karar 

verebilecek donanıma sahip olmadıklarını düĢünmeleridir.
295

 Peygamberlere tabi 

olma noktasında alt tabaka mensuplarının doğru bir karar vermediklerini düĢünen 

ileri gelenler “ġayet bu kararlarında isabetli olsalardı onlardan önce efendileri farkına 

varır ve bu kararı verirdi.” düĢüncesiyle karĢı çıktıkları anlaĢılmaktadır.
296

 Pek 

çoğunun hizmetçileri olduğu bu kimselere tabi olmaları onlara sosyal ve ekonomik 

anlamda bir statü ve servet sağlamayacaktı. 

Üst tabakanın peygamberlere karĢı çıkıĢ gerekçelerinden birisini oluĢturan alt 

tabakanın kendilerinden önce peygamberlere tabi olması üzerinde düĢünülmesi 

gereken bir noktadır. Tarih boyunca peygamberlere tabi olanlar bu kesim olmuĢtur. 

Bunun arka planında yatan sosyal, kültürel ve ekonomik gerekçeler vardır. 

Seyyid Kutub peygamberlere tabi olan bu kimselerin çoğunluğunun alt tabaka 

mensubu olmasını, boĢ böbürlenmeye götürecek bir sosyal mevkilerinin olmaması, 

makam ve statüko gibi kaygılar taĢımamalarına bağlamaktadır.
297

 Esasen fıtratı 

bozulmamıĢ, zihni değiĢik düĢünceler ile yozlaĢmamıĢ bu kesimin hakikatleri daha 

çabuk fark etmeleri ĢaĢılacak bir durum değildir. 
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Diğer taraftan neredeyse bütün insanî yaĢam haklarından mahrum olan alt 

tabakanın tüm insanların eĢit olduğunu bildiren bir öğretiyi sahiplenmeleri beklenen 

bir davranıĢtır. Muhammed Esed her dönemde peygamberlerin takipçilerinin 

toplumda zayıf ve güçsüz kimseler olduğuna dikkatleri çekmiĢtir: “Tüm peygamber 

kıssalarının -ve özellikle de Hz. Ġsa ve o‟ndan sonra Muhammed'in (s) gösterdiği 

gibi, ilk müminlerin çoğu, ilahî mesajın, kendilerine bu dünyada daha adil ve eĢitlikçi 

bir toplumsal düzen, ahirette de ebedî mutluluk vaad ettiği, toplumun aĢağı 

sınıflarına mensup köleler, yoksullar ve ezilenler arasından çıkmıĢtır. 

Peygamberlerin üstlendiği görev, bütünüyle bu devrimci karakteri sebebiyledir ki, 

kurulu düzeni elinde tutan, toplumun varlıklı ve imtiyazlı kiĢileri ve grupları katında 

daima hoĢnutsuzluğa yol açmıĢtır.”
298

 

Üst tabakanın erâzil olarak isimlendirdiği alt tabakayı oluĢturan ve genellikle 

peygamberlerin takipçisi olan bir grubun varlığını Hz. Nûh‟un kavminden örnek 

veren Kur‟ân, ilahî bir kanunu bildirmiĢtir. Aynı manzarayı Hz. Peygamber 

Mekkelileri Ġslâm‟a davet ederken yaĢandı. KureyĢ‟in ileri gelenleri Hz. Peygamber 

ve o‟na tabi olanları küçümsediler. Mekke üst tabakası pek çoğu köle ve hizmetçileri 

olan kiĢiler ile aynı sosyal statüyü paylaĢacakları Ġslâm‟ın davetini kabule 

yanaĢmadılar. 

 

2.2. Alt Tabakayı Niteleyen Özel Kavramlar 

Mekke toplumunda alt tabakayı oluĢturan ve çeĢitli hak ihlallerine maruz 

kalan bazı gruplara ayetler dikkatleri çekmiĢtir. Bunlar yetim, miskin, sâil-mahrum 

gibi kavramlarla ifade edilmiĢtir. Bu bölümün “özel kavramlar” baĢlığı altında ayrı 
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bir sınıflandırmaya tabi tutmamızın nedeni kavramların nitelikleri ile yakından 

ilgilidir. Zira ifade ettiğimiz kavramlar Mekke toplumunda alt tabakanın genelini 

değil özel bir grubunu ifade etmektedir. 

Belirtmek istediğimiz diğer bir nokta bu baĢlık altında inceleyeceğimiz 

kavramların dilbilimsel tahlil ve tanımlamaları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilere yer 

vermeyeceğimizdir. Böyle bir tercihte bulunmamızın nedeni kavramların 

anlaĢılmasıyla yakından ilgilidir. Söz gelimi yetim veya köle denildiğinde kafalarda 

soru iĢareti bırakmayacak Ģekilde kime hitap ettiği açık bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. 

ġimdi bu kavramların Mekke toplumunda hitap ettiği kitleyi ayetler çerçevesinde 

incelemeye geçebiliriz. 

 

2.2.1. Yetim Kavramının Tahlili 

Ayetlerde geçen“el-yetîm” (ٌاىيري) kavramı, “yeteme” (ٌير) kökünden türemiĢ 

olup, kelime anlamı olarak “tek/biricik, gaflet içerisinde olma, babasını kaybetmiĢ 

(insanlar için kullanıldığında) veya annesini kaybetmiĢ (hayvanlar için 

kullanıldığında)”
299

anlamlarına gelir. Kelimenin “tek/biricik” anlamında kullanılması 

“ed-dürretü‟l-yetîme” (اىذسج اىيريَح/eĢsiz inci) örneğinde olduğu gibi yetim kiĢinin tek 

olması veya evinin tekliğinin buna benzetilmesi anlam iliĢkisine dayanır.
300

 

Kelimeye “gaflet” anlamı verildiğinde ise, yetim kiĢinin kendi menfaatine olan 

Ģeyleri bilmemesi kast edilmektedir.
301

 Diğer bir görüĢ ise bu ismin verilmesinin 
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nedeni onun güçsüz olmasından dolayıdır. Zira Araplar “yetume‟r-raculu yütmâ”  ( ٌير

.Adam zayıf düĢtü) tabirini kullanırlar/اىشجو يرَٚ
302

 Bazı âlimler bu kelimenin 

annesini kaybetmiĢ kimseler için de kullanıldığını ifade etmiĢseler de bu kullanım 

yaygın değildir.
303

 Buluğ çağına girildiğinde hakikatte yetimlik bittiği halde,
304

 

Araplar arasında eriĢkin kiĢilere mecazen yetim denilmiĢtir. Bunun en bilinen örneği 

Mekke inkârcılarının Hz. Peygamber için “Ebû Tâlib‟in yetimi” tabirini 

kullanmalarıdır.
305

 

Yetim kavramını sırasıyla Beled 90/15, Fecr 89/17, Duhâ 93/9, Mâ‟ûn 107/2 

ve Ġsrâ 17/34 ayetlerinde Mekke toplumu ile olan bağlantısı çerçevesinde ele 

alacağız. 

Yetim kavramının ilk defa geçtiği ayet “yahut açlık gününde doyurmaktı, 

akraba olan Yetimi ( .dir”(يريَا را ٍقشتح
306

 Servet ve iktidar sahiplerinin, ayetin  “zor 

yol” olarak tarif ettiği alt tabakadaki insanlara yardım etmesi tavsiye edilmektedir. 

ĠĢte bu kesimi oluĢturan gruplardan biri de ayetin ifadesi ile yetimlerdir. Açlık 

zamanında babası olmayan yetim bir çocuğun açlığının giderilmesi olarak 

açıklanmıĢtır.
307

 Ayetin özellikle akraba olan yetim kaydını koyması dikkat 

çekicidir.
308
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Ayette geçen “mesğabe” (ٍسغثح) ifadesi “açlık”
309

 olarak tarif edilmiĢtir. Ġbn 

kesîr, Ġbrahim en-Nâhî‟nin bununla ilgili olarak “yemeğin az bulunduğu 

zamanlarda”, Katâde‟den ise “açlık nedeni ile yemeğin iĢtahla arandığı zamanlar” 

görüĢlerini nakletmiĢtir.
310

 Ayet böyle bir günde akraba olan yetime sahip çıkmayı 

istemektedir.
311

 AnlaĢıldığı kadarıyla Mekke toplumunda yetimler akraba bile olsa 

haksızlığa uğruyorlardı. Bu ifadeler aynı zamanda Mekke toplumunda alt tabaka ile 

üst tabaka arasında ileri derece bir kopukluğun olduğunu ifade etmektedir.
312

 

Fecr Suresinde nimet verildiğinde sevinen ve kendilerine bir sıkıntı isabet 

ettiğinde ise ümitsizliğe düĢerek rabbinin ihanet ettiğini söyleyen servet sahibi 

inkârcıların bu düĢüncelerine karĢı çıkılmaktadır. “Hayır, doğrusu siz (Allah‟tan 

ikrâm bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikrâm etmiyorsunuz”
313

 ifadesi ile asıl 

ihanet içerisinde olanın yetime ve yoksula ikram etmeyen servet sahipleri olduğu 

ifade edilmiĢtir. 

Bu ayetin nüzûl sebebi ile ilgili olarak Ümeyye b. Hâlef‟in (2/624) 

himayesinde bulunan yetimin malını ona vermeyip çaresiz bırakması üzerine nâzil 
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olduğuna dair rivayet Mekke ‟de yetimlerin uğradığı hak ihlallerinin bir 

göstergesidir.
314

 

Aynı surenin 19. ayetinde geçen “Mirâsı hırsla yutuyorsunuz” ifadesinde 

geçen “et-turâs” (اىرشاز) ifadesi “miras” olarak açıklanmıĢtır.
315

 Söz konusu mirasın 

yetim mirasıdır. Onlar yetimlerin mallarını israf ederek ve kendi mallarına dâhil 

ederek yerlerdi. 
316

 Bunların yetime yardım etmeleri bir tarafa onların kendi hakları 

olan mirastan mahrum bıraktıkları ifade edilmiĢtir. Ayette geçen “ekle‟l-lemmâ” ( امال

,”ifadesi “Ģiddetli bir Ģekilde mirasın yenilmesi (ىَا
317

 “helal-haram demeden 

bulduğunu yemesi”,
318

 “kendi payları ile birlikte baĢkalarının da paylarını 

yemeleri”,
319

 “kolay yoldan elde ettiği yetimin malını müsrif bir Ģekilde 
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yemesi”
320

Ģeklinde tarif edilmiĢtir. Rivayet edildiğine göre Araplar kadın ve 

çocukların mirastaki paylarını onlara vermezlerdi.
321

 Onlara göre miras sadece 

savaĢabilen ve kabilesini koruyan erkeklere aittir.
322

 Seyyid Kutub “Ġslâm‟ın zuhûr 

ettiği Mekke‟de her türlü yola baĢvurarak mal toplama düĢkünlüğünün olduğu bir 

toplum yapısı vardı. Güçsüz olan yetimlerin mallarını talan ediyorlardı. Yetim olan 

kız çocuğunun ise çok değiĢik Ģekillerde malları talan ediliyordu.”
323

 ifadeleri ile 

yetimlerin uğradığı hak ihlallerine dikkatleri çekmiĢtir. 

Râzî yetime ikram etmeme ifadesi ile kast edilen haksızlığın birkaç Ģekilde 

cereyan ettiğini belirtmiĢtir. Buna göre yetime iyi davranılmaması, mirastaki payının 

ona verilmemesi ve elindeki malın alınması Mekke‟de yaygın olan hukuk 

ihlallerindendi.
324

 

Duhâ 93/9 ayetinde “Öyleyse sakın öksüzü(yetimi) ezme” ifadesinde Hz. 

Peygamber‟in Ģahsında bütün inanlara yetimlere zulmetmemeleri ve onlarına 

haklarına riayet etmeleri istenmektedir. Ayette geçen “felâ takher” (فال ذقٖش) ifadesini 

Katâde “ona zulmedilmemesi”, Mücâhid ise “yetimin tahkir edilmemesi” olarak 
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tanımlamıĢtır.
325

 Zeccâc ise tahkir etmeyi “yetimin sahip olduğu malın elinden 

alınması” olarak yorumlamıĢtır.
326

 Katâde‟den rivayet edilen diğer bir görüĢe göre bu 

kelimenin anlamı “yetime babası gibi merhametli olunması”dır.
327

 

Araplarda yerleĢmiĢ olan yetimi tahkir etme düĢüncesinin tersine Hz. 

peygamber‟den onlara iyi davranmasını, haklarını muhafaza etmesini, ihtiyaçlarını 

gidererek Ģefkatli bir muameleye tabi tutulmasını istemektedir.
328

 

Mâ‟ûn Suresinin ilk ayeti ahiret gününü inkâr eden müĢriklerin iki temel 

sıfatı üzerinde durmaktadır. Bunlardan birincisi yapmaması gereken kötü bir eylem 

olan yetimi itip kakmak, onun haklarını gasp etmektir. Diğeri ise yapması gereken bir 

fiil olan yoksul kimselerin ihtiyaçlarını gidermemesidir.
329

 Böylece yetime ikram 

etmeme ve yoksulu doyurmama inkârcıların bir özelliği olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.
330

 

Rivayetlere göre ayette geçen “yeduu‟l-yetîm” (ٌيذع اىيري) ifadesi “yetimi tahkir 

etme”,
331

 “yetime zulmedip hakkını vermeme”
332

 ve “onu Ģiddetli bir Ģekilde 

                                                           
325

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 490; Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 

3444; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 457; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 160; el-Kurtubî, el-

Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 348. 

326
 ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 340. 

327
 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 295. 

328
 el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 511. 

329
 er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXII. 112. 

330
 el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XVII. 6273. 

331
et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV; 658; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 304; el-Mâverdî, en-

Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 351; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 510. 



167 
 

kovma”
333

  anlamlarına gelmektedir. Bu son görüĢ ise “yetimin hakkını gasp ederek 

ona vermemek” veya “hakkını verdiğinde ona eziyet ederek vermek” Ģeklinde iki 

farklı yorumu yapılmıĢtır.
334

 Ayetlerin üslûbuna bakıldığında yetimlerin haklarına 

riayet edilmesini gerektiren ciddi hak ihlallerinin var olduğu sonucuna 

götürmektedir.
335

 

Yukarıda zikredilen ayetlerde yetimlerin haklarına riayet edilmesi hususunda 

ayetlerin sert ve kararlı ifadesine yer verildi. Mekke döneminin sonlarına doğru 

yetimlerin hukuki bir güvence altına alınmaya çalıĢıldığı görülmektedir. Ayeti 

kerime, “Yetimin malına yaklaĢmayın, ancak erginlik çağına eriĢinceye kadar en 

güzel bir tarzda (onun malını kullanıp geliĢtirebilirsiniz). Ahdi de yerine getirin, 

çünkü ahd‟den sorulacaktır”
336

 ifadesi ile yetimlerin malına yaklaĢılmasını, onların 

lehine değerlendirmesi hariç, kesin bir Ģekilde yasaklıyor.
337

 

Yetimlerin mallarını saçıp savurarak yenilmesini ayet men ediyor. Yetimin 

malına yaklaĢılmaması emri onun sorumsuz bir Ģekilde harcanmaması olarak 

anlaĢılmıĢtır. Buna mukabil yetimin malını elinde bulunduran kimse yetimin yararına 
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 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, I. 192-194. 

336
 Ġsrâ, 17/34. 

337
 Kutub, Fî Zilâli‟l- Kur‟ân, VII. 38. 
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olacak Ģekilde değerlendirmesi gerekir.
338

 Bu malın değerlendirilmesi ise malın 

korunarak telef olmasına mani olma ve ticarette değerlendirilerek artmasını sağlamak 

olarak ifade edilmiĢtir.
339

 

Rivayet edildiğine göre bu ayet nâzil olduğunda sahabe bunun hükmünü 

yerine getiremeyeceği endiĢesiyle tedirgin oldular. Zira yetimin malına 

yaklaĢılmaması emri pratik hayatta uygulanması zordur. Daha sonra nâzil olan 

Bakara 2/220 ayeti bu hükmü örfî ölçülere göre kullanılması ruhsatını vererek bir 

rahatlatma yaĢattı.
340

 

Kur‟ân ayetleri yetimlerin haklarının korunmasına, onlara iyilik yapılması ve 

Ģefkat gösterilmesi ile alakalı pek çok tavsiyelerde bulunmuĢtur. Yetimler hakkında 

ayetlerin fazla olması onların uğradıkları hak ihlali ve mahrumiyetlerinin ileri 

derecede olmasından dolayıdır. Ayetler bunların ortadan kaldırılmasını 

hedeflemiĢtir.
341

 

Buraya kadar zikrettiğimiz ayetler bize gösteriyor ki Mekke‟de ezilen zayıf 

kitleyi oluĢturan gruplardan biri de yetimleridir. Zayıf ve korumasız olmalarından 

dolayı kolay bir Ģekilde haksızlığa uğrayabiliyorlardı. Yukarıda bazı rivayetlerde 

değindiğimiz gibi bu hak ihlallerini yapanların baĢında Mekke‟nin ileri gelenleri 

vardı. 

                                                           
338

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIV. 590; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 238; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, II. 268; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, V. 92. 

339
 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, III. 241; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 517; el-Kâsımî, 

Mehâsinu‟t-Te‟vîl, X. 3927; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, XV. 44; Ebû Zehra, Zehretü‟t-Tefâsîr,  VIII. 

3378-9. 

340
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIV. 590; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XX. 206. 

341
 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, II. 234. 
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2.2.2. Fekku Rakabe-Meleket Eyman-Abd Kavramlarının Tahlili 

Yukarıda Mekke toplumunun sosyal tabakaları içerisinde alt tabakayı teĢkil 

eden gruplardan birinin köleler olduğunu ifade ettik. Burada Mekkî ayetler 

çerçevesinde konunun yansıması ele alınacaktır. 

Mekkî ayetlerde köle kavramı için “fekku rakabe” ( ,(فل سقثح
342

 “meleket 

eymân” ( (ٍيند ايَاُ
343

 ve “abd” (ػثذ)
344

 tabirleri kullanılmıĢtır.
345

 Bu kelimelerin 

anlamları verildikten sonra ayetlerde Mekke toplumunda köleleri ifade etme 

bağlamları ele alınacaktır. 

“Fekku rakabe” tabiri iki kelimeden meydana gelmiĢtir. “fekk” kelimesi “bağı 

çözmek, engellerin kaldırılması” anlamına gelir.
346

 “rakabe” (سقة) fiili  “gözetlemek, 

gözlemek, boynuna ip geçirmek” anlamına geldiği halde,
347

 “er-rakabe” (اىشقثح) 

“boyun, boynun kökü, köle” anlamına gelir.
348

 Kinaye ile boyundan bizatihi insanın 

kendisi kast edilmiĢtir.
349

  

                                                           
342

 Beled, 90/13. 

343
 Nahl, 16/71; Mü‟minûn, 23/6; Rûm, 30/28; Me‟arîc, 70/30. 

344
 Nahl, 16/75; ġu‟arâ, 26/22; Mü‟minûn, 23/47. 

345
 GeniĢ bilgi için bkz: Rüveyda Sağlam Ġnce, Kur‟ân-ı Kerim‟de Kölelik Konusu, s. 50-67. 

346
 er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXI. 185; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 301; el-

Vâhidî, el-Vesît, IV. 491. 

347
 el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, s. 90. 

348
 el-Cevherî, es-Sıhâh, I. 138; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XX. 1701; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, 

s. 90. 

349
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XX. 1701. 
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Bu kelime Kur‟ân‟da farklı anlamlarda kullanılmıĢtır.
350

 Rivayet edildiğine 

göre esirlerin boyun ve ellerini bağlamak Arapların adetlerindendi. Her ne kadar 

daha sonra esir ve köleleri bağlanmasa da bu tabir onlar hakkında kullanılırdı.
351

 

Diğer taraftan Kurtubî‟ye göre köleyi hürriyete kavuĢturmanın “fekk” tabiri ile ifade 

edilmesini esirin kendisini bağlayan esaret bağından kurtulmasına benzetilmesine 

dayandırmaktadır.
352

 “Fekku rakabe” tabiri ise “köleyi hürriyetine kavuĢturmak” 

demektir.
353

 

el-Ġsfehânî bu tabir ile kast edilenin hürriyetlerine kavuĢmak için sahipleri ile 

mükâtebe anlaĢması yapan köleler olduğunu kaydetmiĢtir.
354

 Diğer taraftan 

müfessirler bu ifade ile maksadın köle azat edilmesi olduğunu ittifakla 

kaydetmiĢlerdir.
355

 Bu tabir “i‟taka rakabe” (  yani “ie‟taka abden ve (اػرق سقثح

emeten” (اػرق ػثذا اٗ اٍح) “köle veya cariye azat etmek” anlamındadır.
356

  

                                                           
350

 ed- Dâmeğânî bu kelimenin ayetlerde dört farklı anlamda kullanıldığını ifade etmiĢtir. 1. Köle 

anlamında, Bakara 2/177, Nisa 4/92, Mâide 5/89, Tevbe, 9/60; Mücâdele58/3, Beled 90/13; 2. Boyun 

anlamında, Muhammed 47/4; 3. Koruyucu anlamında, Nisa 4/1 ve Mâide 5/117; 4. Beklemek 

anlamında, Hûd, 11/93 ve Duhân, 44/10, 59.  Bkz: ed-Dâmeğânî, el-Vücûh ve‟n-Nezâir, s. 208-209. 

351
 er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXI. 185. 

352
 el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 301. 

353
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XX. 1701; el-Cevherî, es-Sıhâh, I. 

354
 el-Ġsfehânî, el-Müfredât, s. 206-207. 

355
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 422; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 329; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, III. 480; Ġbn Ebû Zemenîn, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîz, V. 134; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-

Beyân, X. 210; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 457; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, VI. 368; Ġbnu‟l-

Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 135; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXI. 186; el-Kurtubî, el-Câmiu li 

Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 301; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 491; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 
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Esed, burada geçen kavrama “„insanoğlunu boyunduruklarından kurtarmak‟ 

Ģeklinde de çevrilebilir. „Boyunduruk/zincir‟ terimi, burada, „kölelik‟ olarak 

tanımlanabilecek olan bütün tutsaklık ve sömürü -sosyal, ekonomik veya politik- 

biçimlerini kapsar.” ifadesi ile alternatif bir açıklama getirmiĢtir.
357

 Esed‟in yaptığı 

bu yorum doğru olsa bile ayetin anlam veya tefsiri olarak sunulması isabetli bir tercih 

değildir. Çünkü ayetin zahir manasının “köle azad etmek” olduğu müfessirlerin 

ittifakıyla sabittir. Burada batınî yorum tercih edildiği açıktır. 

Mekke‟de servet ve iktidar sahiplerinin zayıf ve korumasız kiĢilere karĢı 

haksız uygulamaları ve bu sınıfın sosyal haklarını iyileĢtirme noktasında herhangi bir 

çaba içerisinde olmadıkları için Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmelerini konu edinen 

Beled Suresinin ilgili ayetlerine yukarıda değindik. Toplumu oluĢturan üst tabakanın 

yerine getirmesi gereken ancak insanın yapmakta oldukça zorlandığı ve kesin bir 

Ģekilde yapılması istenen vazifelerden ilki köle azat etmektir. 

“Fakat o, sarp yokuĢa atılamadı. Sarp yokuĢun ne olduğunu sen nereden 

bileceksin? Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek (فك رقبة).”358
 

Seyyid Kutub, “Yüce Allah sarp yokuĢu ve onun yapısını açıklamaya Ġslâm 

davasının sunulduğu özel çevrenin (toplumun) en çok ihtiyaç duyduğu bir nesne ile 

baĢlıyor. Çile çeken boyunları esirlik zincirinden kurtarmak ve yoksullara yemek 

yedirmek. Azgın ve inkârcı bir toplumun kendilerine çok katı davrandığı zavallıların 

                                                                                                                                                                     
358; es-Suyûtî, ed-Durrü‟l-Mensûr, XV. 446; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-Kadîr, s. 1624; el-Kâsımî, 

Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XVII. 6163; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, XXX. 162. 

356
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XX. 1701. 

357
 Esed, Kur‟ân Mesajı, III. 1274. 

358
 Beled, 90/11-13. 
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karınlarını doyurmaya çok ihtiyaç vardır.”
359

 Derveze, “Köle azad etmek; insanlar 

arasında eĢitliği temin eden, ırkî ve sınıfsal üstünlüğü ortadan kaldıran, içtimaî ve 

ahlâkî değerleri taĢıyan, adalet, hak ve hayrın temsilcisi bu davetin hedefleriyle de 

uyumludur. DeğiĢik durumlarda ve ilk nüzûldan beri Kur‟ân ayetleri bunu 

içermiĢtir.”
360

 ifadelerine yer vermiĢtir. Böylece davetin ilk yıllarında baĢlamak üzere 

kölelik probleminin ayetler tarafından gündeme alınmaya baĢlandığı görülmektedir. 

Mekke‟de köle sınıfının varlığını gösteren diğer bir kavaram “meleket 

eymân” (  sahip“ (ٍيل) ”tabiridir. Tabiri oluĢturan kelimelerden “meleke (ٍيند ايَاُ

olmak”
361

 anlamında, “eymân” (ُايَا) ise “solun zıddı olan sağ taraf” anlamına gelen 

“el-yemîn” (ِاىيَي) kelimesinin çoğuludur.
362

 Aynı zamanda “meleke” kelimesinden 

türeyen  “memlûk” (ٍَي٘ك) “köle” demektir.
363

  

“Yalnız eĢlerine, ya da ellerinin altında bulunan(cariyelerin)e (  (ملكت ايمان

karĢı (korumazlar. Bundan ötürü de) onlar kınanmazlar”
364

 ve “Ancak eĢleri yahut 

ellerinin sâhipolduğu (cariyeler) (  hariç. (Bunlarla iliĢkilerinden dolayı (ملكت ايمان

da) onlar kınanmazlar” ayetlerinde ırzlarını koruyan Müslümanların eĢleri ve 

cariyeleri dıĢında herhangi bir arayıĢ içerisinde olmadıklarını bildirmektedir. Burada 

                                                           
359

 Kutub, Fî Zilâli‟l- Kur‟ân, X. 484. 

360
 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, I. 354. 

361
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4227; el-Cevherî, es-Sıhâh, IV. 1609. 

362
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, LV. 4967. 

363
 el-Cevherî, es-Sıhâh,  IV. 1609; Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XLVII. 4227; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-

Muhît, s. 954. 

364
 Me‟âric, 70/30. 
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geçen  “meleket eymân” tabiri cariye anlamında kullanıldı konusunda görüĢ birliği 

var.
365

 

Mekke toplumunda olağan sosyal hayata göndermede bulunan “Allâh, rızıkta 

kiminizi kiminizden üstün kıldı. (Rızıkça) üstün kılınanlar, ellerinin altında 

bulunanlara kendi rızıklarını verip de hepsi rızıkta eĢit olmuyorlar. Allâh‟ın nimetini 

mi inkâr ediyorlar?”
366

 ve “Size kendinizden bir misal verdi: (Bakın) size verdiğimiz 

rızıklarda; sizin ellerinizin altında bulunan(köleler, hizmetçi)lerden sizinle eĢit 

derecede (yönetim hakkına sahip) olan, birbiriniz(in hakkına dokunmak)dan 

çekindiğiniz gibi onlar(ın hakkına dokunmak)dan da çekindiğiniz ortaklar var mı (ki 

tutup kendi mülkümüzde, saltanatımızda bize ortaklar atfediyorsunuz, kendi 

kullarımızı, yaratıklarımızı bize eĢ koĢuyorsunuz)? ĠĢte biz, aklını kullanan bir 

toplum için âyetleri böyle açıklıyoruz” 
367

ayetleri baĢta tevhid inancının muhatabın 

zihnine yerleĢtirilmesi olmak üzere pek çok noktaya iĢaret etmektedir. Ancak 

konumuz çerçevesinde burada geçen “meleket eymân” tabiri bağlamında Mekke 

toplumunda zayıf ve ezilen gruplardan olan köle konusunu izah etmekle yetineceğiz. 

Yukarıda anlamı verilen Nahl 16/71 ayeti Araplar arasında var olan hür ve 

köle ayrımına göndermede bulunmaktadır. Toplumdaki hür insanların sahip oldukları 

refah düzeyinden köleleri mahrum bıraktıkları bir vakıa olarak ifade edilmiĢtir. Ġnsan 

olması bakımından eĢit olan hür ve köle söz konusu nimetlerden istifade olunca bu 

eĢitlik köleler aleyhine bozuluyor. Bu ayetlerin ilk muhatabı inkârcıların Ģuurunda iki 

                                                           
365

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân,  XVII. 12; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 408; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu 

ve‟l-Beyân, VII. 39; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 459; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 

109. 

366
 Nahl, 16/71. 

367
 Rûm, 30/28. 
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tabaka arasındaki eĢitsizlik duygusu Ģüphe götürmeyecek Ģekilde net olduğu ayetin 

ifadesiyle ortaya çıkıyor. 

Ayet ile ilgili rivayetler bakıldığında iki yorum ön plana çıkmaktadır. 

Birincisi, Allah‟ın inkârcılara verdiği nimetlerin sahip oldukları köleler ile 

paylaĢmayı asla düĢünmedikleri halde, Allah‟ın mülkünde O‟nun yarattıklarını O‟na 

ortak koĢmalarının mantıki tutarsızlığına dikkat çekilmiĢtir.
368

 Onların rızıkları ile 

sahip oldukları kölelerinin rızıklarını gönderen Allah‟tır.
369

 Böyle olduğu halde 

kendisine dahi hiçbir menfaati olmayan putları Allah‟ın mülküne ortak etmeye 

çalıĢırlar. Bu darb-ı mesel ile aynı zamanda müĢriklerin ne kadar cahil oldukları ifade 

edilmiĢtir.
370

 

Ġkinci olarak hür insanları yanlarındaki rızıkları kölelerine kendilerinin 

verdiklerini sanmasınlar. Onların rızıklarını ben veririm. Efendilerinin yaptıkları 

aracı olmaktan baĢka bir Ģey değil.
371

 Her kes kendisine verilen geçimliğe göre 

yaĢamaktadır. Rızıkların farklı kılınması bunun sürekli böyle olacağı anlamına 

gelmeyeceği gibi, bir sınıfın diğerini dıĢlayarak verilmiĢ ilahî bir imtiyaz da değildir. 

Bu ifadeler var olan bir hakikatin açıklanmasından baĢka bir Ģey değildir.
372

 

                                                           
368

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIV. 293-294; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 212; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, II. 242; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VI. 29; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, V. 31; 

ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 454; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IV. 469; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XX. 

81; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XII. 375; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 223; el-

Vâhidî, el-Vesît, III. 73; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-Kadîr, s. 791. 
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 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, III. 201. 

370
 Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 330. 

371
 ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 454; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XX. 81. 

372
 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, IV. 37. 
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Yukarıda açıklandığı gibi birisine fazla nimet verilmesi onun üstün olduğu anlamına 

gelmediği gibi, nimetlerden mahrum edilmesi de onun değersiz olduğu anlamına 

gelmez. Bütün bunlar Allah‟ın hikmeti gereği imtihan vesileleridir. Bunun en açık 

belirtisi rızkı bol olarak verilen kimse baĢka bir zaman sıkıntıya düĢtüğü gibi, 

sıkıntıda olan kimseye baĢka bir zamanda bol nimet verilmesidir. 

Sosyal dayanıĢma bağlarının oldukça zayıf olduğu Mekke toplumunda servet 

ve iktidar sahiplerinin özellikle sahip oldukları kölelerin haklarına riayet etmeleri 

istenmektedir. Esed “KiĢinin sorumluluğu altında olan kimseleri kendisiyle eĢit 

standartlarda yedirip içirmesi, zarurî ihtiyaçlarını karĢılaması Ġslam‟ın kesin 

ilkelerinden biridir. (...) Ġnsanlar arasındaki sorumluluk bağının böylece ele alınması 

gerekirken, yine de insanların çoğu zaman bu ahlakî sorumluluk duygusunu canlı 

tutmakta zaafa düĢerler ve bu zaaf, ayetin devamında ifade edildiği gibi, giderek 

Allah‟ın nimetini ve O‟nun kulları üzerindeki kesintisiz bağıĢ ve esirgemesini inkâra 

kadar varır.”
373

 ifadesi ile bu duruma iĢaret etmiĢtir. 

Kanaatimize göre, toplumda var olan sınıflar arasındaki eĢitsizlik gerçeğine 

iĢaret eden bu ayetin asıl gayesi tevhid inancını zihinlere yerleĢtirmesinin yanında 

zımnen Hz. Âdem‟in çocukları olmaları bakımından insanların eĢit oldukları bilincini 

kazandırmayı hedeflemektedir. Bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak
374

 Hz. Peygamber‟in 

günlük hayata hür ile kölenin aynı standartlarda yaĢamasını tavsiye eden sözleri bu 

yorumu desteklemektedir.
375
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 Esed, Kur‟ân Mesajı, II. 543. 

374
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, III. 454. 

375
 Söz konusu hadis kaynaklarda Ģöyle geçmektedir: el-Ma‟rûr b. Suveyd Ģöyle dedi: “Ben Ebû 

Zer‟in üstünde bir örtü, hizmetçisinin üzerinde de bir tek örtü gördüm de ona: „KeĢke Ģu örtüyü de sen 

giysen, böylece senin tam bir takım elbisen olsa, hizmetçine de baĢka bir elbise versen!‟ dedim. Ebû 
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Mevdûdi bu ayet ile alakalı “Allah‟ın kendilerine nimet verdiği kimseler bu 

nimetleri hizmetçileri ve köleleri ile eĢit olarak paylaĢmalıdırlar, aksi takdirde 

Allah‟ın kendilerine verdiği nimetlere karĢılık O‟na nankörlük etmiĢ olurlar.” 

yorumunu zorlama olarak görür. Ayetin asıl vermek istediği mesaj “MüĢrikler, 

efendi ve köle arasındaki ayırımın önemini anladıkları ve kendi hayatlarında bu 

ayrımı gözledikleri halde neden yaratıcı ve yaratıklar arasındaki büyük farkı göz ardı 

etmekte inat ediyorlar ve kendilerine Allah tarafından verilen nimetlere karĢılık 

neden Ģükürde O‟na yaratılanları ortak koĢuyorlar?” olarak verir.
376

 Ekonomik bir 

kural olarak verilen nimetlerin eĢit bir Ģekilde paylaĢılması ayetin anlamından 

çıkarılabilecek uzak bir ihtimal olmasının yanında kendisine servet ve refah verilen 

kimselerin bunları alt tabaka mensupları ile paylaĢmaları düĢüncesini salık verdiği 

bir gerçektir. 

                                                                                                                                                                     
Zer: „Benimle bir adam arasında bir söz olmuĢtu. Onun annesi Arap olmayan yabancı birisiydi. Ben 

kavga sırasında onun annesini kötüledim. O kiĢi beni Peygamber‟e Ģikayet etti.‟ Hz. Peygamber bana: 

„Sen falan kimseye sövdün mü?‟ dedi. „Evet.‟ dedim. „Onun anasını kötüledin mi?‟ buyurdu. „Evet, 

kötüledim.‟ dedim. „Muhakkak ki, sen içinde cahiliye ahlakı kalmıĢ birisisin.‟ dedi. Ben: „Bu sâatim 

zamanında, bu büyük yaĢımda, bende hâlâ cahillik mi var?‟ dedim. Resulullah: „Evet. O kardeĢlerinizi 

Allah sizin elleriniz, kudretiniz altına koymuĢtur. Her kimin eli altına Allah kardeĢini koyarsa, artık 

ona yemeğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Ona gücü yetmeyecek zahmetli iĢ yüklemesin. ġayet 

gücü yetmeyecek bir iĢ yüklerse kendi o iĢte hizmetçisine yardım etsin.‟ buyurdu. Bkz: el-Buhârî, es-

Sahîh, “Edeb”, 44; Müslim, es-Sahîh, “Ġmân”, 10; Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb”, 5157; et-Tirmizî, 

Sünen, “Birr”, 1945; Ġbn Mâce, Sünen, “Edeb”, 33. en-Nesefî, efendilere verilen rızıkların kölelerden 

daha fazla olduğunu, kendilerine verilen bu nimetleri onlarla paylaĢıp yaĢam standartlarını 

yükseltmeleri mesajını taĢıdığını ifade etmektedir. Bkz: en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 223. 

376
 Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, III. 41. 
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Rûm 30/28 ayeti de buna benzer mesajları içermektedir. Ayetteki hitabın 

müĢriklere yönelik olduğunu Kâbe‟yi tavaf ettiklerinde telbiyeyi Ģirk ifadeleri ile 

söyledikleri için nâzil olduğunu bildiren rivayetlerden anlıyoruz.
377

 Bununla birlikte 

Araplar‟ın Allah‟a Ģirk koĢtukları, köle ve mevlalarına herhangi bir mal 

bırakmadıkları vasıfları da hitabın onlara yönelik olduğunu doğrulamaktadır.
378

 

Burada verilen misalde anlatılmak istenen, siz müĢrikler kölelerinizi malınıza 

ortak etmez, Ģeref ve itibarda kendinize denk görmediğiniz halde nasıl olur da 

Allah‟ın kullarını mülkünde ortak yapıyor ve onları Allah‟a denk tutarak 

tapıyorsunuz?
379

 

Ayetin “Size kendinizden bir misal verdi.” cümlesiyle baĢlaması önemlidir. 

Burada hür ve köle ile ilgili söylenenler muhatap toplumun sosyal yaĢantısında 

davranıĢlarını ve iliĢkilerinin düzeyini yansıtmaktadır. Bunun anlamı var olan bu 

iliĢki düzenini siz kendiniz teĢkil ettiniz. Meydana getirdiğiniz bu sistemde hepiniz 

insan olduğunuz halde servetin paylaĢımı ve Ģeref bakımından birbirinizi fırkalara 

ayırdınız. Tevhid inancının inkârcılar nezdinde kolay anlaĢılması için verilen bu 

misal toplumda var olan hür ve köle eĢitsizliğini gözler önüne sermektedir. 

                                                           
377

 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 10; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, VI. 298; el-Kurtubî, el-Câmiu li 

Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVI. 420. 

378
 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, IV. 310; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 698. 

379
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVIII. 489-490; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, IV. 184; es-Sa‟lebî, el-

KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 301; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, IV. 311; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, 

VI. 268; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, IV. 576; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, VI. 299; er-Râzi, Mefâtihu‟l-

Ğayb, XXV. 119; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVI. 420; el-Vâhidî, el-Vesît, III. 432; 

Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XI. 24; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-Kadîr, s. 1133. 



178 
 

Ayetin verdiği bu misal çerçevesinde efendi ile kölenin eĢitliği sorusunun 

cevabı üslup gereği olumsuzdur. Mekke toplumunda efendi ile kölenin Ģüphe 

götürmeyecek kesinlikte eĢit olmadıklarını ve farklı muameleye tabi olduklarını 

bildirmektedir. 

Ayetlerde kölelere iĢaret eden diğer bir kavram ise “el-abd” (اىؼثذ)‟dır. Bu 

kelime “hür veya köle olarak insan (Allah‟ın kulu anlamında), hür karĢıtı (köle)” 

anlamına gelmektedir.
380

 Ġbn Manzûr‟un (711/1311) aktardığına göre Sibeveyh 

(180/796) bu kelimenin insanı tanımlayan bir sıfat olduğunu kabul etmektedir.
381

 

Rivayete göre Araplar Farslara boyun eğen Hîrelilere “abîd” (ػثيذ)  derlerdi.
382

 el-

Ġsfehânî, bir eĢya gibi alınıp satılabilen köle, Allah‟ın yarattığı mahlûklar, Allah‟a 

ibadet eden halis kulları ve kendisini dünyalık elde etmeye adamıĢ kimse 

anlamlarında olmak üzere dört farklı anlamda kullanılmıĢtır.
383

 

Bir misal çerçevesinde bu kelimenin geçtiği, “Allah, hiçbir Ģeye gücü 

yetmeyen ve baĢkasının malı olan bir köle ile; kendisine güzel rızık verdiğimiz, o 

rızıktan gizli ve açık harcayan kimseyi misal olarak anlattı. Hiç bunlar bir olurlar 

                                                           
380

 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, XXXI. 2776; el-Cevherî, es-Sıhâh, II. 502; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-

Muhît, s. 296. 

381
 “Reculun abd” (  köle adam) örneğinde insanın bir sıfat anlamında kullanılmıĢtır. Ancak/سجو ػثذ

kullanım alanı dikkate alındığında bu kelime isim olarak kabul edilmiĢtir. Bkz: Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-

Arab, XXXI. 2176. 

382
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVII. 51; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 48. 

383
 el-Ġsfehânî, el-Müfredât, s. 322. ed-Dâmeğânî‟ye göre  “abd” kelimesi Kur‟ân‟da tevhid, Allah‟a 

itaat ve köle olmak üzere üç farklı Ģekilde kullanılmıĢtır. Bkz: ed-Dâmeğânî, el-Vücûh ve‟n-Nezâir, s. 

315.  
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mı? Hamd Allah‟a mahsustur, fakat çokları bilmezler”
384

 ayeti köle ile efendiyi 

kıyaslamaktadır. 

Bu ayetin yorumu ile ilgili olarak tefsir eserlerinde iki farklı rivayet ön plan 

çıkmaktadır. Ġbn Abbâs ve Katede‟ye dayandırılan rivayete göre verilen misalde kâfir 

ve mü‟min kiĢi karĢılaĢtırılmaktadır. Buna göre herhangi bir Ģeye sahip olmadığı için 

tasarruf imkânı olmayan kölelerden kasıt inkârcılardır. Diğer görüĢe göre ise Allah 

kendisi ile putları karĢılaĢtırmaktadır. Allah, her türlü iĢlerin mutlak sahibi olarak 

bütün mevcudatın kaynağı iken, putlar ise bir taĢ yığını olarak kendisinden fayda 

veya zarar gelmeyen nesnelerin ötesinde bir Ģey değildir.
385

 

Diğer taraftan Beğavî‟nin bu iki misalde “abden memlûken” (  nin‟(ػثذا ٍَي٘ما

Ebû Cehil, “rizkan hasenen” (سصقا حسْا)‟in ise Hz. Ebû Bekir‟e (13/624) iĢaret ettiğini 

zikretmesi benzetmeyi daha da anlamlı kılmaktadır.
386

 Verilen misalde birinci örnek 

Mekke toplumunda inkârcıların günlük hayatından alınmıĢtır. Onların hizmetçileri ve 

köleleri vardı. Onların nezdinde bu kölelerin hiçbir değeri ve güçleri yoktu. Ayetin 

bildirdiğine göre hiçbir Ģeye muktedir olamayan köleler, efendiler nezdinde eĢit 

değildir.
387

 

                                                           
384

 Nahl, 16/75. 

385
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIV. 308; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 213; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, II. 243; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VI. 32; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, III. 

204; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, V. 33; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, IV. 576; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-

Mesîr, IV. 473; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XII. 382; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 

224; el-Vâhidî, el-Vesît, III. 75; Ġbn Kayyım el-Cevziyye, Bedâiu‟t-Tefsîr, Riyad h.1427, II. 115; Ġbn 

Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 334. 

386
 el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, V. 33. 

387
 Kutub, Fî Zilâli‟l- Kur‟ân, VI. 553. 
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Mekkî ayetler içerisinde bu kavramın geçtiği diğer iki ayet “ġu iki adamın 

kavmi bize kölelik ederken, Ģimdi biz kalkıp bizim gibi iki insana mı inanacağız? 

dediler”
388

 ve “O baĢıma kaktığın nimet de Ġsrâil oğullarını köle 

yapman(yüzünden)dir. (Onları köle diye kullanıp erkek çocuklarını kesmeseydin, 

senin eline düĢmezdim)”dir.
389

 Bu ayetler Ġsrailoğullarının Firavun tarafından 

köleleĢtirildiğine dikkatleri çekmektedir.
390

 

Kur‟ân‟ın nâzil olduğu dönemde tüm bölgelerde olduğu gibi Arabistan 

bölgesinde de kölelik bir olgu olarak vardı. Sosyal hayatta kölelik her alana sirayet 

etmiĢ, ekonomik kazancın temel unsurlarından biriydi.
391

 Köleliğin toplumun alt 

tabakasını oluĢturduğu böyle bir ortamda Kur‟ân, sınıflar arasında var olan acımasız 

sistemi kendi prensipleri içerisinde ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır. 

Ġslâm‟ın ortaya çıkmasıyla birlikte Mekke dönemi boyunca Müslüman 

oldukları için en fazla baskı ve iĢkenceyi köleler gördüler.
392

 Bu konu üzerinde 

ayrıca durulacaktır. 
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 Mü‟minûn, 23/47. 

389
 ġu‟arâ, 26/22. 

390
 GeniĢ bilgi için bkz: et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVII. 51; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 414, 

472; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 48, 162; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, IV. 55; IV. 168; 

el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, V. 419; VI. 110; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 470; el-Vâhidî, el-

Vesît, III. 291, 352; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 340. 

391
 Ali HatalmıĢ, Erken Dönem Ġslâm Tarihinde Kölelik ve Cariyelik, basılmamıĢ doktora tezi, 

AÜSBE, Ankara 2012,  s. 29. 

392
 GeniĢ bilgi için bkz: HatalmıĢ, Erken Dönem Ġslâm Tarihinde Kölelik ve Cariyelik, s. 207-213. 
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Ayetlere yansıyan tüm bu gerçekler Mekke‟de köleliğin en katı Ģekilde var 

olduğu ve her türlü haklardan mahrum bırakılan alt tabakayı teĢkil ettiği 

anlaĢılmaktadır. 

 

2. 2. 3. Miskin Kavramının Tahlili 

 “el-miskîn” (ِاىَسني) kelimesi, “sabit olmak, istikrarlı olmak” anlamında 

“sekene” (ِسن) fiilinden türemiĢ olup,
393

 “fakir, hiçbir Ģeyi olmayan, zillet ve sefalet 

içerisinde olan”
 394

 anlamlarına gelmektedir. Diğer bir tarife göre ailesinin geçimini 

sağlayacak geliri olmayan kiĢiye miskin denilmiĢtir.
395

 Ġsfehânî de miskini “hiçbir 

Ģeyi olmayan, fakirin en kötü hali” olarak tanımlamıĢtır.
396

 Taberî “zillet içerisinde 

muhtaç bir Ģekilde yaĢayan” Ģeklinde tanımlamıĢtır.
397

 Miskin ve fakirden hangisinin 

daha muhtaç olduğu konusunda âlimler ihtilaf etmiĢleridir. Ġbn Manzûr‟un 

kaydettiğine göre Yûnus, muhtaç bir bedeviye “Sen fakir misin?” sorması üzerinde 

“Hayır, Vallahi ben miskinim” cevabını vermesine dayanarak miskinliği fakirlikten 

daha düĢük bir hal olduğuna hükmetmiĢtir.
398

 Ziyâdullâh b. Ahmed ise “Fakir evinde 
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 el-Cevherî, es-Sıhâh, V. 2136; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, s. 1205. 

394
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab,  XXIV. 2054; el-Cevherî, es-Sıhâh, V. 2136; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-

Muhît, s. 1206. 

395
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab,  XXIV. 2054 

396
 el-Ġsfehânî, el-Müfredât, s. 243. 

397
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIV. 564. 

398
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab,  XXIV. 2054. Aynı rivayeti Cevherî‟de eserinde kaydetmiĢtir.  el-

Cevherî, es-Sıhâh, V. 2136. 
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oturur, bir Ģey istemez. Miskin ise insanlardan bir Ģeyler talep eder. Bundan dolayı 

fakirin hali miskinden daha kötü” olduğunu kabul etmektedir.
399

 

Miskin kavramının sırasıyla Beled 90/16, Mâ‟ûn 107/3, Fecr 89/18, Hâkka 

69/34, Kalem 68/24, Müddessir 74/44 ve Kehf 18/79 ayetlerinde Mekke toplumu ile 

olan bağlantısını rivayetler çerçevesinde ortaya çıkartarak ele alacağız. 

Beled Suresinde “zor geçidi aĢmak” olarak tanımlanan ve yardım edilmesi 

istenen fakirlerin köle, yetim ve miskin Ģeklinde sıralandığına değinmiĢtik. Bu baĢlık 

çerçevesinde surenin miskin hakkında verdiği mesajlar üzerinde duracağız. 

Beled 90/16 ayetinde “miskinen zâ metrebe” (  hiçbir Ģeyi/ٍسنيْا را ٍرشتح

olmayan yoksul) ifadesi ile yardım edilmesi istenilen yoksul kiĢilerden 

bahsedilmektedir. Metrebe ifadesi “fakirliğinden dolayı toprakla anılan”,
400

 “evi 

olmayan”,
401

 “toprağa bulanmıĢ yetim kiĢi”,
402

 “memleketinden uzaklaĢmıĢ 

kimse”
403

 Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  Tefsir eserlerinde geçen rivayetlerde miskin tabiri 

Ġbn Abbâs‟a göre “evi bulunmayan sokağa atılmıĢ kimse”,
404

 Mücâhid “topraktan 

kendisini koruyacak elbise veya baĢka bir Ģeyi olmayan”, Ġkrime “borç altına girmiĢ 
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 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab,  XXIV. 2056. 

400
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 427; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 330; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, III. 481; Ġbn Ebû Zemenîn, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîz, V. 134; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-

Beyân, X. 211; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 135; el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XVII. 6163; el-

Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, XXX. 163. 

401
 Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 3435. 

402
 el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 493. 

403
 Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 361. 

404
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 426; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 361; el-Kurtubî, 

el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 304. 
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kimse”, Katâde “ailesi geniĢ olan kimse” ve Sâ‟îd b. Cübeyr (95/714) “kimsesi 

olmayan”
405

 Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Âlimlerin yaptıkları yoksul tanımlamaları, asgari standartların altında 

yaĢamını sürdürebilen yoksul bir kesimin görüntüsünü ortaya koymaktadır. 

Yoksulluğundan dolayı toprakla anılan, hiçbir Ģeyi olmayan, aç ve sefil bir hayat 

yaĢayan zayıf insanların oluĢturduğu Ġslâm öncesi Mekke‟nin üst tabaka tarafından 

tamamen kendi hallerine terk edilmesi sosyal bir facia olarak ortadadır. Yığınla mal 

harcadığını söyleyen Ġslâm karĢıtı ileri gelen üst tabaka mensuplarına, yanı 

baĢlarında fakirliklerinden dolayı sıkıntılar içerisinde yaĢayan insanların durumunu 

hatırlatan ayetler, övünülecek bir durmalarının olmadığını, aksine bu manzara 

karĢısında hicap duymaları gerektiğini bildirmiĢtir. 

Aynı kötü manzara Fecr Suresinde tekrarlanmıĢtır. Kendilerine nimet 

verilince sevinip ikram gördüğünü, bir sıkıntı ile karĢılaĢınca da ihanete uğradığını 

söyleyen servet sahipleri düĢüncelerine yukarıda değinmiĢtik. Bunlar yetim ve yoksul 

kimselere ikram etmedikleri gibi, onların mallarına haksız bir Ģekilde el koymayı 

adet edinmiĢlerdi. “Yoksula yedirmeğe teĢvik etmiyorsunuz”
406

 ifadesi ile muhtaç 

insanlara yardım etmedikleri anlaĢılmaktadır. Kendileri bunu yapmadıkları gibi böyle 

bir yardım faaliyetinin yapılmasını teĢvik etmezler. Yani toplum içerisinde fakir 

insanlar yardım etmek gibi bir alıĢkanlıkları yoktur.
407

 Böyle bir çaba içerisinde 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 430; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 304. 

406
 Fecr, 89/18. 
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 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 477; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 431; en-Nesefî, 

Medâriku‟t-Tenzîl, III. 641; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 484. 
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olmamalarının nedeni ahiret gününe ve bu günde hesap vereceklerine 

inanmamalarıdır.
408

 

Mâ‟ûn Suresinde ahiret gününü yalanlayan inkârcıların iki temel özelliğinin 

yetimlerin haklarına riayet etmeme ve yoksul insanlara yardım yapmama olduğunu 

ayetlerin siyâk-sibâk iliĢkisi ve nüzûl sebepleri ile birlikte üzerinde duruldu. 

“Yoksulu doyurmağa önayak olmaz”
409

 ifadesi ile kendi menfaatleri dıĢında aç ve 

yardıma muhtaç olan insanların varlığını bile hissetmezler.
410

 Fecr suresi ilgili 

ayetinde ifade edildiği gibi bunlar yoksul insanlara yardım etmedikleri gibi, böyle bir 

faaliyetin gerçekleĢmesine de müsaade etmezler.
411

 Çevresindeki yardıma muhtaç 

yoksul insanlara yardım etme hissini kaybedip, adeta taĢ gibi sert bir Ģekilde acımasız 

kesilen bu insanların dünya menfaatleri dıĢında herhangi bir beklentileri yoktur.
412

 

Buna benzer bir ifade Hâkka Suresinde geçmektedir. Surenin giriĢ kısmında 

ihtiĢamıyla bilinen ve isyan etmelerinden dolayı helâk edilmiĢ olan kavimlerin 

isimleri sıralandıktan sonra kıyamet gününe atıfta bulunuyor. Buna göre insanlar 

hesap gününde “ashâbi‟l-yemîn” (kitabı sağdan verilenler) ve “ashâbi‟Ģ-Ģimâl” 

(kitabı soldan verilenler) olmak üzere iki grup olacaklar. Kitabı sağ taraftan 
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verilenler dünyada yaptıkları iyiliklerin karĢılığı olarak büyük mükâfatlara mazhar 

olacağını açıklayan ayetler, kitabı sol tarafta verilenlerin ise dünyada yaptıkları 

kötülüklere karĢılık acıklı bir sonun kendilerini beklediğini haber vermektedir. 

Dünyadayken servet ve iktidar sahibi olan kiĢiler (kitabı soldan verilenler) kıyamet 

günü azabını gördükten sonra ayetin ifadesiyle Ģu itirafta bulunurlar: “Kitabı sol 

tarafından verilen ise der ki: „KeĢke bana Kitabım verilmeseydi! ġu hesabımı hiç 

bilmemiĢ olsaydım! KeĢke (ölüm) iĢimi bitirmiĢ olsaydı! Malım bana hiçbir yarar 

sağlamadı. Gücüm (saltanatım) benden yok olup gitti.‟”
413

 Son iki ayette açıkça itiraf 

edildiği gibi sahip olunan servet ve iktidar sahibine kötü bir akıbeti getirmiĢtir. 

Dünyadayken sahip olduğu malı infak etseydi kendisini cehennem ateĢinden 

kurtaracaktı.
414

 Ancak bunu yapmadığı için sahip olduğu servetin kendisine hiçbir 

fayda vermediğini itiraf ediyor.
415

 Ayette geçen “sultâniye” (سيطاّيح)   ifadesi 

rivayetlerde “arkasına sığındığı gerekçeler”
416

 ve “dünyadaki iktidarı”
417

 Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. Mevdûdi bu iki açıklamaya iĢaret ederek, birinci anlamda kullanıldığı 

kabul edilirse “benim yanımda hiçbir delil, hüccet kalmadı”, ikinci anlamda alınırsa 

“Güç sahibi olarak gururlanıyordum. ġimdi ise hiç gücüm kudretim kalmadı. ġimdi 

yanımda ne ordu var, ne de emirlerimi yerine getiren memurlarım. Burada çaresiz bir 

kul olarak savunmadan yoksun kaldım.” Ģeklinde olur.
418
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Kendisine servet ve iktidar verilen kimsenin yukarıda ifade edilen itirafını 

sonraki ayetler, “Çünkü o büyük Allah‟a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya ön ayak 

olmuyordu!” ifadesiyle teyit ediyor. Cehennem azabıyla tehdit edilen servet sahibi bu 

kiĢinin kendisini bu acıklı sona götüren suçun Allah‟a iman etmemesinden hemen 

sonra yoksul kimselerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıĢmamıĢ olması olarak ifade 

edilmesi anlamlıdır. Zayıf ve yoksul insanlara gerekli yardımlarda bulunmaması ve 

ihtiyaçlarını temin etmelerini teĢvik edici faaliyetlerin içerisinden olmamasından 

dolayı, bu toplumsal vazifesini yerine getirmemesine karĢılık, dünyadaki refahın 

ahirette kendisine azab vesilesi olacağı ifade edilmiĢtir.
419

 Böyle bir toplumsal 

vazifenin icra edilmemesi ve edilmesine vesile olunmaması ağır suçlardan 

sayılmıĢtır.
420

 Özellikle ihtiyaçların son derece fazla olduğu bölgelerde yoksul kesim 

için yapılan bu yardımlar toplumsal görev olarak çok büyük önem arz etmektedir.
421

 

Bu ayetlerin ilk muhatapları olan Mekke toplumunun azınlığı oluĢturan üst tabaka 

mensupları refah içerisinde bir hayat yaĢarken geriye kalan büyük çoğunluk özellikle 

yoksul ve köleler bu baĢlık altında incelenen ayetlerde ifade edildiği gibi karınlarını 

doyuracak yardıma muhtaçtılar. 

Kalem 68/17-33 ayetleri Bahçe Sahibi kıssası olarak bilinen, Yemen 

bölgesinde yaĢanmıĢ bir olayı anlatmaktadır. Rivayete göre bahçe sahibi her sene 

ürünlerini devĢirirken ailesinin bir yıllık ihtiyaçlarını karĢılayacak kadarını 

kaldırdıktan sonra geri kalanını fakirlere dağıtırdı. Bahçe sahibi öldükten sonra 

çocukları babalarını bu davranıĢını ahmakça bularak, yoksullara hissettirmeden erken 
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saatlerde bahçeyi devĢirmeye karar verirler. Ancak oraya vardıklarında ilahî irade ile 

talan edilmiĢ bir bahçe bulurlar.
422

 Erken dönemde nâzil olan bu ayetler Mekke 

toplumuna önemli mesajları vermektedir. Bu kıssanın Mekkeliler nezdinde diğer bir 

özelliği bu olaydan haberdar olmalarıdır.
423

 Mekke ileri gelenlerinin davet karĢısında 

takındığı olumsuz tavrın Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmesinden sonra bu örneğin 

verilmesi anlamlıdır. ĠĢte bu kıssa çerçevesinde 24. ayet kendi aralarında söyledikleri 

“Sakın, bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın” sözünü bize 

aktarmaktadır. 

Müddessir Suresi Hz. Peygamber ile davete karĢı çıkan Mekke ileri gelenleri 

arasında Ģekillenmeye baĢlayan düĢmanlığa atıfta bulunmaktadır. Mekke üst 

tabakasının akıl danıĢmanı konumundaki Velîd b. Muğîre hakkında nâzil olduğu 

konusunda müfessirler arasında ittifak vardır.
 424

 Surede bu kiĢi isim verilmeden 

Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtiriliyor. Daha sonraki ayetlerde ise rivayetlere göre 

Yahudilerin yönlendirmesiyle Hz. Peygamber‟e sordukları cehennemin kaç bekçisi 

olduğu sorusuna cevap veriliyor.
425

 Ancak söylenilen bu rakamı az bulmuĢ olacaklar 

ki alay konusu yaptıkları anlaĢılıyor. Tüm bu tablolardan sonra inkârcıların kıyamet 

günü karĢılaĢacakları azap sahnesine yer veriliyor. Ġnkârcıların Ģiddetli bir Ģekilde 

azap görmelerinin nedeni ayetin ifadesi ile “Suçluların durumunu: „Sizi Ģu yakıcı 
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ateĢe ne sürükledi?‟ (Onlar da) Dediler ki: „Biz namaz kılanlardan olmadık‟,  

„Yoksula da yedirmezdik’ BoĢ Ģeylere dalanlarla birlikte dalardık „Cezâ gününü 

yalanlardık‟ „ĠĢte böyle iken ölüm bize gelip çattı‟ ” Ģeklinde açıklanıyor. ĠĢte onların 

bu azaba uğramalarının bir nedeni olarak da yoksul olan kiĢilere yardım 

etmemeleridir. 

Her toplumda yardıma muhtaç kesimlerin yani yoksulların var olduğu bir 

gerçektir. Kur‟ân‟ın nâzil olduğu Mekke‟de yardıma muhtaç yoksul bir kesimin var 

olduğunu ayetlerden öğreniyoruz. Öğrendiğimiz diğer bir husus Mekke zenginlerinin 

çoğunlukla yoksul kiĢilerin sorunları ile ilgilenmedikleri, onların ihtiyaçlarını 

karĢılamadıkları gerçeğidir. Bu tavır içerisinde olanlar Ģiddetli bir Ģekilde cehennem 

azabıyla korkutulmuĢtur. Kur‟ân‟ın övdüğü Müslümanların temel vasıflarından biri 

olarak çevresinde yardıma muhtaç kiĢilere duyarsız kalmamasıdır. Mekke 

toplumunda materyalist anlayıĢın ürünü olarak yerleĢmiĢ olan bencillik ortadan 

kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2.2.4. Sâil-Mahrûm Kavramlarının Tahlili 

Bu iki kavramı aynı baĢlık altında incelememizin nedeni ayetlerdeki 

kullanımı ile ilgilidir. Zira bu kavram ayetlerde peĢ peĢe zikredilmiĢtir. Mekkî ayetler 

içerisinde iki ayrı ayette “li‟s-sâili ve‟l-mahrûm”  (ًٗىيساءه ٗاىَحش)
426

 diğer bir ayette 

ise “es-sâil” (اىساءه)
427

 olarak kullanılmıĢtır. 
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 “Seele” (طءه) kelimesi kökünden türeyen
428

 “es-sâil” (اىساءه) “fakir kimse, 

baĢkasından bir Ģeyler isteyen”
429

 anlamında kullanılmıĢtır. Ġsfehânî sâil‟in birĢeyler 

isteyen fakir kimseler olduğunu kaydetmiĢtir.
430

 “Hareme” (ًحش) kökünden türeyen 

“mahrûm” (ًٍٗحش)  kelimesi “alıkonulmuĢ, engellenmiĢ, hayırlardan rızıktan mahrum 

bırakılmıĢ, geçimini sağlayacak malı olmayan, kazancı geçimini temin etmeye 

yetmeyen” anlamında kullanılmıĢtır.
431

 “Li‟s-sâili ve‟l-mahrûm” ifadesi iki kavramı 

da içerisine alacak Ģekilde fakir kimseler için kullanıldığı anlaĢılmaktadır.
432

 

Bu iki kavramın fakir ve muhtaç kimselere iĢaret ettiği noktasında âlimler 

arasına ihtilaf olmadığı halde, hangi tür fakirleri kapsadığı konusunda ihtilaf 

edilmiĢtir. Kabul edilen genel görüĢe göre sâil, “fakirliğinden dolayı dilenen 

insanlar”, mahrûm ise “insanlardan dilenmeyen, iffetli davranıp ihtiyaçlarını 

bildirmeyen kiĢi”
 433

 Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Ayrıca rivayetlerde mahrûm “mali 

imkânlar bakımından mahrum bırakılmıĢ”,
434

 “ganimetten pay alamayan”,
435

 “hiçbir 

malı kalmayan”,
436

 “uğradığı musibet nedeni ile malı telef olan”,
437

 “dünya malına 
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talip olup da dünyanın kendisine verilmediği”,
438

 “köle”
439

 gibi farklı anlamlarda 

kullanıldığı rivayet edilmiĢtir. Mevdûdi, sâilin dilenci olmadığını, ihtiyaç içerisinde 

olduğu halde gelip isteyemeyen kimse olduğunu ifade etmiĢtir. Mahrûm ise iĢsiz olan 

veya kazandığı ile geçimin kazanamayan kimsedir.
440

 Bu tanımlamalardan sonra 

ayetlerin tahliline geçebiliriz. 

Duha Suresi 10. ayette “ve emme‟s-sâile felâ tenher” (  /ٗ اٍا اىساءه فال ذْٖش

yoksulu azarlama) ifadesinde geçen sâil ile ilgili olarak iki farklı görüĢ ifade 

edilmiĢtir. Genel olarak kabul edilen ilk görüĢe göre Hz. Peygamber‟e hitaben, 

“ihtiyaç sahibi yoksul kimselerin kendisinden bir Ģey istediğinde güzel bir Ģekilde 

ihtiyacını karĢılayıp geri çevirmemesi, yardım edecek durumda değilse azarlamadan 

güzel sözlerle ona karĢılık vermesi” olarak ifade edilmiĢtir.
441

 Diğer görüĢe göre bu 

kelime ile kast edilen anlam, “tebliğ sürecinde Hz. peygamber‟den dinî konularda 

kendisinden yardım isteyen kiĢileri geri çevirmemesi, onları doğru yola iletmesi” 

Ģeklinde anlaĢılmıĢtır.
442

 

Ġlk dönemde Mekke‟de nâzil olan bu sure yeni dinin tebliğcisi Hz. 

Peygamber‟in yetim, yoksul ve zayıf kimselerin haklarını korumasını istemektedir. 
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Her toplumda ezilen zayıf insanlar en çok ihmal edilen kesimlerdir. Davetin baĢından 

itibaren Mekke‟de hak ihlallerine uğrayan, alt tabakayı oluĢturan zayıf insanların 

haklarının korunması ve arka plana itilen bu sınıfın hak ettiği itibarın kendilerine 

verilmesi hedeflenmiĢtir. 

Kâf Suresinde Müslümanların bir vasfı olarak,  “Mallarında dilenci ve yoksul 

için hak vardı” Ģeklinde zikredilmiĢtir. Mearic Suresinde de toplumda sosyal 

yarımlara muhtaç kiĢilerden “Onların mallarında belli bir hisse vardır: Sâile ve 

mahruma (isteyene ve utancından dolayı istemeyip mahrum kalana)” ifadesi ile 

Müslümanların sorumlu olduğunu bildirmiĢtir. 

Böylece Mekkî ayetler bağlamında nüzûl sürecinde Mekke toplumunda 

ayetlere yansıyan ve alt tabaka olarak ifade edilen fakir ve zayıf kiĢilerin var 

olduğunu söyleyebiliriz.  Ayetlerde bahsi geçen üst tabaka çoğunlukla Ġslâm 

muhaliflerinden oluĢtuğu gibi, kavramların iĢaret ettiği alt tabaka da çoğunlukla 

Müslümanlardan oluĢmaktaydı. Bununla Ġslâm öncesinden Mekke‟de alt tabakanın 

olmadığını, sonradan çıktığını kastetmiyoruz. Belki Ġslâm ile birlikte alt tabakanın 

üst tabaka karĢısındaki varlığı ilk defa belirgin bir Ģekilde hissedilmeye baĢlandı. 

Kur‟ân‟ın nâzil olan ilk ayetlerden itibaren toplumun çarpık sosyal yapısına 

dikkatleri çekmesi önemlidir. Özellikle alt tabakadan insanların çektikleri sıkıntılara 

dokunaklı vurgular yapan Kur‟ân, üst tabaka mensubu ileri gelenleri kıyasıya 

eleĢtirmiĢtir. Üst tabaka, toplumun liderliği, ekonomik kaynaklara sahip olması, 

güçlü aile bağları ve halk nezdindeki itibarları ile baskın taraf olarak görünmektedir. 

Servet ve nüfuz sahibi üst tabaka böylece toplumun büyük çoğunluğunu oluĢturan alt 

tabakayı kendi tarafına çekmeyi baĢarabilmiĢtir. Kur‟ân bu manzara karĢısında alt 

tabakadan zayıf ve fakir insanları tutumlarından dolayı kınamıĢtır. Elbette Kur‟ân, 
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muhaliflerin tüm baskılarına rağmen Ġslâm‟dan yana tercihini kullanan ve bu 

tercihinden dolayı muhalefetten gelen pek çok sıkıntılara katlanmak zorunda kalan 

Müslümanları teselli etmiĢtir. 

Tüm bu iliĢkilerin sistematik bir Ģekilde ortaya konulması gerekir. Bu 

bölümde Mekke toplumunda alt tabaka ve üst tabakanın varlığı kavramlar 

çerçevesinde araĢtırmaya çalıĢtık. Sonraki bölümde alt ve üst tabakanın iliĢkileri ve 

bu iliĢkilerin davranıĢlara nasıl yansıdığı üzerinde duracağız. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MEKKÎ AYETLERDE MEKKE ÜST TABAKASININ 

DAVRANIġLARI 
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1. ÜST TABAKANIN DĠNÎ DAVRANIġLARI 

Bu bölümde sadece üst tabakanın davranıĢları yer alması ayetlerde elde edilen 

verilerin sonucudur. Zira ayetler daha çok üst tabakanın davranıĢlarını eleĢtiriye tabi 

tutmuĢtur. Baskın olan taraf üst tabaka olduğu için davranıĢların yönlendirilmesi üst 

tabakanın tercihleri doğrultusunda ĢekillenmiĢtir. Böylece üst tabaka etken 

görünürken, alt tabaka pasif görünmektedir. 

Önceki bölümde ayetlerden yola çıkarak Mekke‟de servet ve statüye dayanan 

sosyal farklılıkların varlığını kavramlar çerçevesinde ele aldık. Bu baĢlık altında üst 

tabakanın dinî inançlarından kaynaklanan davranıĢlarına yer vereceğiz. Buradaki 

amacımız üst tabakanın dinî inançlarını açıklamak değildir. Zira bu konuya birinci 

bölümde değinmiĢ bulunmaktayız. Amacımız Mekke muhalefetinin atalarından kalan 

inançlarını Ġslâm karĢısında savunurken sergiledikleri davranıĢları tespit etmekten 

ibaret olacaktır. TartıĢmalar Ġslâm teolojisi etrafında cereyan ettiği için temel çatıĢma 

noktaları tevhid, risâlet ve ahiret inancı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Mekke‟de dinî otoritenin halk üzerinde büyük etkisi vardı. Bu etkinin çeĢitli 

nedenleri sıralanabilir. Halk, kâhin ve mabet bakıcılarından oluĢan dinî otoritenin 

gaybı bildiklerine inanırlardı. Pek çok konuda onlara danıĢır ve söylediklerine itimat 

ederlerdi. Dinî otoriteyi temsil eden kiĢiye bir kutsallık atfederlerdi. Onların Allah‟a 

daha yakın olduklarını düĢünürlerdi. Bundan dolayı dinî otoritenin belirlediği 

yasaklara uyarlardı.
1
 Avam tabakasını yönlendirmesi bakımından dinî otorite büyük 

bir güce sahipti. Böyle bir ortamda Hz. Peygamber‟in, temel dayanak noktalarını 

oluĢturan ilahlarının fayda ve menfaat verebilecek konumda olmadıklarını bildirmesi 

büyük bir tepki ile karĢılandı. 

                                                           
1
 Halefullah, Hz. Muhammed ve KarĢıt Güçler, s. 55-56. 
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Mekke inkârcıları tevhid, risâlet ve ahiret inancı olmak üzere Ġslâm‟ın üç 

temel öğretisine Ģiddetle karĢı çıktılar. Bu kısımda Mekke üst tabakasının tevhid, 

risâlet ve ahiret inancına karĢı çıkmasının sosyal konumlarını muhafaza etme ile 

bağlantısı üzerinde durulacaktır. 

 

1. 1. Üst Tabakanın Tevhid Ġnancına KarĢı DavranıĢları 

Birinci bölümde putperest inancının Mekke‟de yaygınlığı ve tüm sosyal 

yaĢantıları üzerindeki etkisini açıkladık. Ġslâm dininin Mekke sakinleri tarafından 

tepki ile karĢılanmasının bir nedeni de tevhid inancıydı. Putperest Mekke toplumuna 

tevhid inancı garip, bir o kadar da itici geliyordu.
2
 KarĢı çıkanların baĢında üst 

tabakayı oluĢturan ileri gelenler vardı. Onların bu tavırları pek çok ayette yansımıĢtır. 

Mekke ileri gelenlerinin, Hz. Peygamber‟in tebliğ ettiği Ġslâm dininin 

geliĢmesini durdurmak ve ilahlarının kıyasıya eleĢtirilmesinin önüne geçebilmek için 

Ebû Tâlib‟in evinde toplandıklarını önceki bölümde etraflıca izah ettik. Bu toplantıda 

hazır bulunan Hz. Peygamber onları tek ilaha tapmaya davet ettiğinde ileri gelen 

mele‟ grubu öfkeli bir Ģekilde toplantıyı terk ederken Ģöyle dediler: “Tanrıları bir tek 

tanrı mı yaptı? Bu, cidden tuhaf bir Ģeydir. Onlardan bir grup fırladı: „Yürüyün 

tanrılarınıza bağlı kalın. Çünkü bu, arzu edilen bir Ģeydir.‟”
3
 Hz. Peygamber‟in 

kendilerine sunduğu tevhid inancını kabul etmediler.  

Onların zihinlerinde bütün ihtiyaçların tek ilah tarafından karĢılanabilmesi 

olacak iĢ değildi. Bunca ihtiyaç ve sorunları bir ilah tek baĢına nasıl çözebilir?
4
 Bu 

                                                           
2
 Halefullah, Hz. Muhammed ve KarĢıt Güçler, s. 65. 

3
 Sâd, 38/5-6. 

4
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX. 18; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, V. 78. 
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ifade aynı zamanda Mekke toplumunun tanrı tasavvurunu da göstermektedir. Bu 

teklif karĢısında ĢaĢırdıkları anlaĢılmaktadır.
5

 MüĢrikler, uzun zaman boyunca 

atalarının putlara taptığını ve bu zaman diliminde inançlarına karĢı çıkanın 

olmadığını ileri sürüp “Atalarının içerisinde tek ilaha davet edecek daha akıllı kimse 

yok muydu?” diyerek Hz. Peygamber‟e kızıyorlardı.
6

 Bu noktada müĢriklerin 

monoteist inanca ĢaĢırmaları ve muhalefet etmelerinin nedeni üzerinde durulması 

gerekir.  

Râzî mele‟ grubunun tek ilah fikrine karĢı çıkmasını iki nedene 

bağlamaktadır. Birincisi, manevi âlemi maddi âleme kıyaslayıp bunca iĢlerin tek bir 

ilah tarafından yürütülmesine akıl erdirememeleridir. Ġkinci neden ise gelmiĢ geçmiĢ 

bunca insan içerisinde bu iĢlere akıl erdirecek baĢka kimse yok muydu?
7
 Bu aynı 

zamanda Hz. Peygamber‟in konumunu sorgulayıcı bir çıkıĢtı. Onlara göre Hz. 

Peygamber bu söz ile kendisini yükseltip, ileri gelenleri kendisine bağlamak 

istiyordu. Böylece Hz. Peygamber ileri gelenleri, risâlet vazifesi ile bağlı 

bulundukları dinlerinden ayırarak, onlar üzerinde egemenlik kurabilecek ve onları ele 

geçirebilecekti.
8
 Bu konu üzerinde ayrıca durulacaktır. 

Mekke ileri gelenleri tevhid inancının sahip oldukları konumlarını tehdit 

ettiğinin farkındaydılar. Mevcut inançlarının kendilerine sağladığı ayrıcalıkları 

kaybedeceklerini anlayan ileri gelenler, geleceklerini tehdit eden tevhid inancını 

kabul etmedikleri gibi bununla mücadele etme ve bu tehdidi ortadan kaldırma yolunu 

seçtiler. Ġleri gelenler toplantıyı terk ederken bu tehdidi bertaraf etmek için 

                                                           
5
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 243; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVIII. 132. 

6
 el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,  XXIII. 96. 

7
 er-Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXVI. 177. 

8
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX, 21; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, V. 79. 
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birbirilerine kararlı bir Ģekilde ilahlarına ibadete devam etmeyi tavsiye ettiklerini 

ayet bildirmektedir.
9
 

Tevhid inancı konusunda Hz. Peygamber‟den tavizsiz karĢılık gören ileri 

gelenlerin Ebû Tâlib vasıtası ile uzlaĢma giriĢimleri böylece sonuçsuz kaldı. Bundan 

çıkarılacak baĢka bir sonuç Hz. Peygamber‟in davasından vazgeçmeyeceği ve 

uzlaĢma ümidinin kalmadığıdır.
10

 Bu, aynı zamanda Ġslâm karĢıtı muhalefetin daha 

da sertleĢmesi demekti. 

Geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan Mekkeliler, atalarının dinine yönelen 

eleĢtirileri kabul etmiyorlardı. Geleneklerin âdeta kutsal olarak kabul edilmesi, bu 

geleneğin etrafında kümelenen ve bundan büyük menfaatler elde eden üst tabakanın 

varlığı ile yakından ilgilidir. Âdetlere körü körüne bağlılık, toplumu çeĢitli tabakalara 

ayırarak ötekileri düĢük ve bayağı gören elit bir grup meydana getirir. Ġleri 

gelenlerden oluĢan bu soylu kiĢiler bundan fayda sağlarlar. Ancak toplumun 

çoğunluğu bu azınlığın tahakkümü altında olduğu için sosyal yapıda büyük 

tahribatlar meydana gelir. Dikkatli bir Ģekilde incelendiğinde geçmiĢe bağlılık kiĢinin 

kendisini üstün görme, beğenme, diğerlerini ise hor ve aĢağı görme duygusundan 

kaynaklanmaktadır. GeçmiĢe olan bu saygının dinî bir vazife olarak icra edilmesi 

aynı zamanda bir saplantı olarak kendisini göstermektedir.
11

 Mekke‟de davete karĢı 

muhalefet bayrağını bu kiĢiler taĢımaktaydı. Yeri gelmiĢken tekrar ifade etmemiz 

gerekiyor ki Mekke toplumunda geleneksel inanca bağlı olmanın ne kadar güçlü 

                                                           
9
 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, V. 79; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 244; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-

Kadîr, s. 1257; el-Vâhidî, el-Vesît, III. 538. 

10
 Ebu‟s-Suûd, ĠrĢâdu‟l-Akli‟s-Selîm, IV. 561. 

11
 Macid, Kur‟ân ve Hadise Göre ġirk ve MüĢrik Toplum, s. 265-266. 
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olduğunu Ebû Tâlib‟in tüm giriĢimlere rağmen, kavminin kınamasından çekindiği 

için Ġslâm‟ı kabul etmemesinden anlıyoruz. 

Kur‟ân ısrarla Mekke inkârcılarının atalarının dinine bağlı olmalarını 

eleĢtiriyordu. Önceki bölümde refah içerisinde yaĢayan ve mütref olarak 

isimlendirilen seçkin grup üzerinde durduk. Ayetler bunların karĢı çıkma nedenin 

atalarının dinine bağlılık olduğunu bildiriyor: “Hayır, (ne bilgileri var, ne de 

Kitapları). Sadece: „Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların 

izlerinde gidiyoruz‟ dediler. ĠĢte böyle, senden önce de hangi kente uyarıcı 

gönderdiysek mutlaka oranın varlıklıları: „Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, 

biz de onların izlerine uyarız‟ dediler.”
12

 Ġnkârcıların gerekçeleri atalarından 

gördükleri inancı taklit etmekten baĢka bir Ģey değildir.
13

 Aslında onlar tevhid 

inancına karĢı çıkarken ellerinde alternatif bir yol bulunduğunu ifade etmek 

istiyorlar. Ayette geçen “ümmet” kelimesi “din, istikamet ve takip edilen yol” 

anlamlarında kullanılmıĢtır.
14

 Hala hazırda bağlı bulundukları bir inanç sisteminin 

var olduğunu, bu inancın kendilerine yol göstermede yeterli olduğunu, üstelik 

nesiller boyunca çok kıymet verdikleri atalarının bu yolda yürüdüğünü gerekçe 

göstererek karĢı çıkıyorlardı. 

Kur‟ân, atalarının geleneklerine bağlanmanın savunulabilecek bir gerekçe 

olmadığını “„Ben size, babalarınızı, üzerinde bulduğunuz(din)den daha doğrusunu 

getirmiĢ olsam da (yine babalarınızın yolunu)mu (tutacaksınız)?‟ dedi. „Doğrusu biz 

                                                           
12

 Zümer, 39/22-23. 

13
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX. 569; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 69; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 

205; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   XXV. 79. 

14
 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, V. 221; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 435; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 

69; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   XXV. 80. 
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sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz.‟ dediler”
15

 ifadesi ile bildiriyor. Ancak 

inkârcılar, Hz. Peygamber‟in getirdiği mesajların, takip ettikleri geleneksel 

inançlarından daha doğru olup olmadığını düĢündükten sonra karar verme teklifini 

dahi kabul etmedikleri anlaĢılmaktadır.
16

 

Ġnançlarında kararlı davranmalarının nedeni taptıkları putlarından beklenti 

içerisinde olmaları ile yakından ilgilidir. Ġnkârcılar putların kendilerine yardım 

ettiklerini düĢünüyorlardı. Onlar tüm varlığı kuĢatan mutlak bir yaratıcı olduğunu 

kabul ediyorlardı. Nitekim Mekke ileri gelenlerinden Nadr b. Hâris‟in (2/624) 

taptıkları putların Allah nezdinde kendilerine Ģefaatçi olacaklarına inandığını
17

 ayet 

bildirmektedir: “Allah‟ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar veremeyen Ģeylere 

tapıyorlar ve: „Bunlar Allah katında bizim Ģefaatçilerimizdir!‟ diyorlar. De ki: 

„Allah‟ın, göklerde ve yerde bilmediği bir Ģeyi mi Allah‟a haber veriyorsunuz?‟”
18

 

Ġleri gelen inkârcılar, Hz. Peygamber‟in tevhid inancına davet karĢısında putlara 

tapma inancını savunmaya geçtikleri anlaĢılmaktadır. Putlarının kendilerine Ģefaatçi 

olacağını düĢünüyorlardı. Buna göre hem dünyada rızık temin etmede ve 

düĢmanlarına karĢı baĢarı sağlamada putları Allah nezdinde Ģefaatçi olacağı gibi, 

                                                           
15

 Zümer, 39/24. 

16
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX. 574; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 205; el-Kurtubî, el-Câmiu li 

Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XIX. 26. 

17
 Ayette geçen sözleri sarf eden kiĢinin Nadr b. Hâris olduğu rivayet edilmiĢtir. Bkz: ez-ZemahĢerî, 

el-KeĢĢâf, III. 123; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   XI. 82. 

18
 Yûnus, 10/18. 
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kıyamet gününde
19

 de kendilerine Ģefaatçi olacağına inanıyorlardı.
20

 Burada 

inkârcıların düĢüncelerine cevap verilirken dikkat çekici bir metod kollanılıyor. 

Putların kendileri için Ģefaatçi olduklarını düĢündükleri Allah, kullar ile kendisi 

arasında bir aracı kabul etmediğini bildiriyor. Zannettikleri gibi taptıkları putların 

Allah‟a ulaĢtıran aracılar olduğu kabul edilirse, Allah‟a bilmedikleri bir Ģeyi öğretmiĢ 

olurlar.
21

 Bu Ģekilde tanrı tasavvurlarındaki tutarsızlık ifade edilmiĢtir. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da Mekke inkârcılarının putlara 

ibadet ettiklerinde kendilerine bir fayda vermesini ummaları, ibadeti terk ettiklerinde 

ise kendilerine bir zarar dokunmasından korkmalarıydı. Mekke toplumunun putlara 

gösterdikleri saygı ve ihtimam, onların fayda ve zarar verme gücüne sahip 

olduklarına inandıklarını göstermektedir.
22

 Kur‟ân‟ın Mekke dönemi boyunca 

değiĢtirmeye çalıĢtığı temel düĢüncelerden biri de putların fayda ve zarar vermeye 

kadir olmadıklarının gösterilmesidir. Pek çok ayet taptıkları ilahlarına meydan 

okuyan, onların güçsüzlüklerini ifĢa eden ifadeler ile doludur. 

Furkân Suresinde “Allah‟tan baĢka kendilerine ne yarar, ne de zarar 

veremeyecek Ģeylere tapıyorlar. Kâfir, Rabbine karĢı Ģeylere yardımcıdır”
23

 ifadesi 

                                                           
19

 Ayeti yorumlayan bazı müfessirler Mekke müĢriklerinin kıyamet gününe inanmadığını ileri sürerek, 

beklentilerinin sadece dünya iĢleri ile ilgili olduğunu savunmuĢtur. Bkz: el-Kurtubî, el-Câmiu li 

Ahkâmi‟l-Kur‟ân, X. 470; el-Vâhidî, el-Vesît, II. 542. 

20
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XII. 142; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 92; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, 

III. 123. 

21
 el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, X. 470; et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XII. 142; el-Mâverdî, 

en-Nuketu ve‟l-Uyûn, II. 428. 

22
 el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   XI. 81. 

23
 Furkân, 25/55. 
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ile taptıkları putların güçsüzlüğüne dikkatleri çekilmiĢtir. Kendilerine her türlü 

nimeti veren Allah‟ı bırakıp, hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara tapmaları 

eleĢtirilmiĢtir.
24

 Rivayetlere göre bu ayette geçen ifadeler Ebû Cehil‟e iĢaret 

etmektedir.
25

 MüĢriklerin inançları dikkate alındığında Ebû Cehil ile birlikte tüm 

inkârcıların aynı ayetin muhatabı olduğunda Ģüphe yoktur. Ġslâm daveti karĢısında 

Ģiddetli muhalefeti ile bilinen ve Mekke‟nin ileri gelenlerinden olan bu kiĢinin örnek 

temsil etmesi bakımından ismi zikredilmiĢtir. 

Tanrı tasavvurunda ona nispet edilebilecek en büyük sıfat yoktan var 

etmektir. Kur'ân
26

 bu gerçeğe atıfta bulunarak putların tapmaya layık ilahlar 

olmadığını ispat etmeye çalıĢmıĢtır. Taptıkları ilahların yerde ve gökte neyi 

yarattığını göstermeleri istenmektedir.
27

 Onlar, taptıkları ilahlarının yaratmaya kadir 

olmadığını biliyorlar. Ancak taptıkları putların kendilerini Allah‟a yaklaĢtıracağını 

iddia ederek, gururla birbirilerini kandırıyorlardı.
28

 Putların herhangi bir fayda 

sağlamaya muktedir olmadıkları çekirdek üzerindeki ince zarı bile yaratmaya güçleri 

olmadığı örneği ile bildirilmiĢtir.
29

 Taptıkları ilahlar kendilerine meyve ile çekirdeği 

                                                           
24

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVII. 477; el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   XIX. 29. 

25
 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 464; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, IV. 363-364; el-Kurtubî, el-Câmiu 

li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XV. 455; el-Vâhidî, el-Vesît, III. 493. 

26
 Fâtır, 35/40; Hac, 22/62. 

27
 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 89; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 161. 

28
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIX. 390; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVII. 394. 

29
 Fâtır, 35/13-14. 
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arasındaki zarı yaratacak kadar menfaat vermeye gücü yetmez. Çağırıldıklarında 

iĢitemezler, iĢitseler bile cevap vermeye muktedir değiller.
30

 

Tüm bu ifadeler putperest Mekkelileri kızdırıyordu. Kur‟ân‟ın Mekke 

toplumunda inkârcıları hedef alarak ilahlarını eleĢtirisi neticesinde duydukları 

kızgınlık ayetlere yansımıĢtır: “Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman 

kâfirlerin yüzlerinde hoĢnutsuzluk belirdiğini anlarsın. Neredeyse kendilerine 

ayetlerimizi okuyanların üzerine saldıracaklar. De ki: „Size bundan (bu öfkeli 

durumunuzdan) daha kötü bir Ģey haber vereyim mi? Varacağınız ateĢ! Allah onu 

kâfirlere vadetmiĢtir. Ne kötü sonuçtur (o)!‟”
31

 Ancak sonraki ayet, verdiği misal ile 

kızgınlıklarını daha da artırıyor: “Ey insanlar, size bir temsil verildi, onu dinleyin: O 

Allah‟tan baĢka yalvardıklarınız (var ya), onların hepsi bir araya toplansalar, bir 

sinek dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir Ģey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. 

Ġsteyen de aciz, istenen de.” Amaç kızgınlıklarını arttırmak değil, bu misal ile Hz. 

Peygamber‟in kendilerine sunduğu delilleri kavrayabilmelerini sağlamaktır.
32

 

Ġnkârcılardan taptıkları ilahların bir sinek yaratmasını istiyor. Bunca canlılar 

içerisinde bu misalin verilmesi anlamlıdır. Yaratılması istenilen Ģey basit bir sinekten 

baĢka bir Ģey değildir. Ancak bunun mümkün olmayacağını ayet bildiriyor.
33

 Bu 

misal ile putlara tapan KureyĢlilerin taptıkları ilahlarının en ufak bir Ģeyi yaratmaya 
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 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 83; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 148; el-Kurtubî, el-Câmiu li 

Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVII. 307. 

31
 Hac, 22/72. 

32
 el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XIV. 446. 

33
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVI. 636; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, II. 404; el-Mâverdî, en-Nuketu 

ve‟l-Uyûn, IV. 40. 
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güçleri yetmediği bildirilmektedir.
34

 Ayetlerin ilahlarını aĢağılayan etkileyici bu 

ifadeleri karĢısında müĢrikler, büyük bir öfkeye kapılıyorlardı.
35

 

Ġslâm davetinin Mekke döneminde ayetlerin putları eleĢtirmesi müĢriklerin 

davet karĢısındaki tepkisinde dönüm noktası olduğunu yukarıda ifade ettik. Ġslâm‟ın 

tebliğ sürecine bakıldığında ilk baĢta Hz. Peygamber‟e davet karĢısında ciddi tepkiler 

olmadı. Mekkeliler Hz. Peygamber ile tartıĢmamıĢlar ve sözlerini red etmemiĢlerdi. 

Ne zamanki müĢriklerin ilahlarını kötüleyen ayetler inmeye baĢlayınca onlar Hz. 

Peygamber‟e karĢı Ģiddetli bir muhalefet oluĢturdular.
36

 Mekke ileri gelenlerinin 

ayetlerin ilahlarını eleĢtirmesinden duydukları Ģiddetli rahatsızlığın diğer bir 

göstergesi garânik hadisesinde yaĢanılanlardır. 

Kur‟ân‟ın Necm 19-23 ayetleri nâzil olduğunda Resulullah Kâbe‟de namaz 

kılıyordu. YanlıĢ anlaĢılmadan dolayı müĢrikler okunan ayetlerde kendi tanrılarının 

övüldüğü zannına kapıldılar. Çok memnun oldular. Öyle ki orada hemen Resulullah 

ile birlikte secdeye kapandılar. Bu memnuniyet havası öyle bir yayıldı ki 

HabeĢistan‟a hicret eden bazı Müslümanlar geri döndüler. Ancak çok geçmeden 

hakikat ortaya çıktı. Bu süreçte müĢriklerin oldukça memnun olduğu ve bir 

yumuĢama havası olduğu söylenebilir. AnlaĢıldığı kadarıyla Mekke ileri gelenleri 

kendi ilahlarına ve menfaatlerine dokunulmadığı bir durumu kabule yanaĢıyorlardı. 

Zaten en baĢından itibaren yapmaya çalıĢtıkları yeni dinin kendi düzenlerine zarar 

vermesini bertaraf etmek olmuĢtur. Mekke ileri gelenlerinin kendi düzenlerini 

muhafaza etmek için her türlü çabanın içerisinde oldukları görülmektedir.  Durum 
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 el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî,   XVII. 146. 
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 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, IV. 454-453. 
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 Ġbn HiĢâm, Hz. Muhammed‟in Hayatı, s. 164. 



204 
 

netlik kazanınca baskı ve iĢkenceler arttı ve ikinci HabeĢistan hicreti gerçekleĢti.
37

 

Nitekim Ġslâm Tarihi kaynaklarına göre Mekke ileri gelenleri ilahlarını kötüleyen 

ayetlerin nâzil olmasından sonra harekete geçmeye baĢladılar. Bunun için 

HâĢimîlerin lideri Ebû Tâlib‟e yeğenine karĢı tedbir alması için defalarca müracaat 

ettiler. Ebû Tâlib‟e yakındıkları konu ilahlarının aĢağılanmasıydı.
38

 

Mekke ileri gelenlerinin cahiliye inançlarına dayanarak Ġslâm‟ın tevhid 

ilkesine karĢı sergiledikleri davranıĢların ayetlere yansıyan yönlerini ifade etmeye 
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 Hamidullah, Ġslâm Peygamberi, I. 110. 

38
 Ġçlerinde ġeybe ve Utbe b. Rebîa, Ebû Süfyân b. Harb, Âs b. HiĢâm, Esved b. Muttalib, Ebî Cehil b. 

HiĢâm, Velid b. Muğire, Nübye ve Münebbih b. Haccâc,  Âs b. Vâil‟in olduğu bir grup Ebû Tâlib‟in 

yanına gelerek ona Ģöyle dediler: “Ey Ebû Tâlib! Yeğenin tanrılarımıza sövdü; dinimizi kötüledi, bizim 

akılsız olduğumuzu, babalarımızı ve dedelerimizin eğri yolda gitmiĢ olduklarını söyledi. ġimdi sen ya 

onu bunları yapmaktan alıkoy yahut aradan çekil. Zira sen de tamamen bizim gibi, ona uymuyorsun. 

Bırak da seni ondan kurtaralım.” Ebû Tâlib onları tatlı sözlerle baĢından savıp gönderdi. Ġkinci defa 

Ebû Talib‟in yanına gelen ileri gelenler aynı isteklerini daha kararlı bir Ģekilde tekrarladılar: “Ey Ebû 

Tâlib! Sen bizim yaĢlılarımızdan, ileri gelenlerimizden ve aramızda saygı sahibi bir kimsesin. 

Yeğenini yaptıklarından vazgeçirmeni istedik sen bunu yapmadın. Yemin olsun ki babalarımıza ve 

dedelerimize sövmesine, bize akılsızlar demesine ve tanrılarımızı kötülemesine artık katlanmayacağız. 

Sen, ya onu bunları yapmaktan vaz geçirirsin yahut da, iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da 

seninle de dövüĢürüz.” Ebû Tâlib bunların isteklerini kabul etmedi. KureyĢ ileri gelenleri Ebû Tâlib‟e 

yeni bir teklif götürdüler. Buna göre KureyĢ kabilesinin en kuvvetli ve yakıĢıklı genci Umâre b. 

Velîd‟i Ebû Tâlib‟e verip karĢılığında Hz. Peygamber‟i onlara teslim etmeyi teklif ettiler. Bu 

tekliflerine Ebû Tâlib Ģu cevabı verdi: “Yemin olsun ki siz bana çok kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. 

Nasıl olur? Siz oğlunuzu bana, yetiĢtirmem için veriyorsunuz, benimkini ise öldürmek için 

istiyorsunuz, öyle değil mi? Bu asla olamaz.” (Ġbn HiĢâm, Hz. Muhammed‟in Hayatı, s. 165-167; 

Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 586-588; et-Taberî, Târîh, I. 324-327). 
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çalıĢtık. Mekke‟de tevhid inancına en fazla karĢı çıkan üst tabakayı oluĢturan ileri 

gelenlerdi. 

 

1.2. Üst Tabakanın Risâlete KarĢı DavranıĢları 

Kur‟ân, tarih boyunca gönderilen peygamberlerin tevhid mücadelesini 

aktarırken, toplumun farklı sosyal tabakalarından peygamberlere karĢı farklı tepkiler 

ortaya çıkmıĢtır. Üst tabaka peygamberlere Ģiddetle karĢı çıkmıĢtır. Buna karĢılık 

peygamberlerin getirdikleri mesajlar genellikle alt tabaka mensubu ezilen zayıf ve 

fakir kimseler tarafından kabul edilmiĢtir. Mekke toplumunda durum bundan farklı 

değildi. 

Mekke üst tabakasının kabul etmediği ve Ģiddetle karĢı çıktığı konulardan biri 

de risâlet vazifesinin Hz. Muhammed‟e verilmesiydi. Onların yönelttikleri bu itirazın 

arkasında çeĢitli gerekçeler vardı. Bu gerekçeler Hz. Peygamber‟in Mekke toplumu 

içerisindeki sosyal konumu ile yakından ilgiliydi. Hz. Peygamber Risâlet 

vazifesinden önce üç temel özelliği ile bilinmektedir.
39

 

Birincisi Hz. Muhammed, dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaĢlarda 

annesini kaybetti. Dedesi ve daha sonra amcası Ebû Tâlib yanında yetim olarak 

büyüdü. Mekke ileri gelenleri tahkir etmek için her fırsatta Hz. Peygamber‟in 

yetimliğine göndermede bulunurlardı.  

Mekke‟de var olan bir gelenek yetimlerin toplum tarafından nasıl 

algılandığını gözler önüne sermektedir. Emzirme çağındaki çocuklar, Mekke 

ikliminin elveriĢli olmamasından dolayı, bakılması için daha serin bölgelere 

götürülmek üzere sütanneye verilirdi. Sütannelerden hiçbirisi yetim olan Hz. 
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Muhammed‟in bakımını almak istemedi. Halîme bnt. Abdullah b. Hâris es-

Sa‟diyye‟nin sütanneliği için Mekke‟ye geldiğinde baĢka çocuk bulamadığı için 

yetim olan Hz. Muhammed‟i istemediği halde çaresiz olarak kabul etmek zorunda 

kaldığını rivayetlerden öğreniyoruz.
40

 Önceki bölümde değinildiği gibi, yetimlerin 

Mekke‟de durumu çok kötüydü. Toplum tarafından yetimlere yapılan aĢağılanma, 

baskı ve hak ihlalleri ayetlere yansımıĢtır. 

Ġkinci olarak Hz. Peygamber daha sütannenin yanındayken çobanlık yapmaya 

baĢlamıĢtı. Çobanlık, peygamberler mesleği olmasına karĢılık Mekke toplumunda 

düĢük bir meslek olarak görülürdü. Mekke ileri gelenleri bu statüdeki birisinin 

kendilerine yol göstermesini kabullenmiyorlardı.
41

 

Üçüncü ise Hz. Peygamber‟in geçimini sağlamak için ticaretle uğraĢmasıydı. 

Çoğu Mekkeli gibi o da gençliğinde ticaretle uğraĢırdı. Hz. Peygamber‟in yaptığı 

ticaret Mekke aristokratlarının büyük sermayeler ile yaptıkları ticaretten farklıydı. 

Hz. Hatice adına yürüttüğü ticari faaliyette olduğu gibi geçimini sağlamaya yönelikti. 

Mekke dönemi boyunca muhalefetin Hz. Peygamber‟in Ģahsına ve risâlet 

vazifesine karĢı takındıkları tutumun ayetlerdeki yansımaları üzerinde duracağız. 

Ayetlerde bu konuda dile getirilen birçok husus Mekke‟nin sosyal yapısına iĢaret 

eden emareleri ihtiva etmektedir. 

Kur‟ân, Mekkelilerin Hz. Peygamber‟in bir beĢer olarak risâslet vazifesi ile 

gönderilmesine ĢaĢırdıklarını bildiriyor: “Dediler: „Bu elçiye ne oluyor ki yemek 

yiyor, çarĢılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek 

indirilmeli değil mi? Yahut üstüne bir hazine atılmalı yahut kendisinin ürününden 
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 GeniĢ bilgi için bkz: HiĢâm, Hz. Muhammed‟in Hayatı, s. 100-105. 
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 GeniĢ bilgi için bkz: Halefullah, Hz. Muhammed ve KarĢıt Güçler, s. 20-25. 
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yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi?‟ Ve zalimler: „Siz baĢka değil, sadece 

büyülenmiĢ bir adama uyuyorsunuz‟ dediler.”
42

 Taberî‟nin kaydettiğine göre 

yukarıdaki ayetler KureyĢ ileri gelenlerinin bir gece Kâbe önünde toplanıp Hz. 

Peygamber‟den çeĢitli mucizeler istemeleri üzerine nâzil oldu.
43

 Ġbn Abbâs‟tan 

nakledilen rivayette ileri gelen inkârcılar Hz. Peygamber‟den istedikleri dağları 

yürütmesi, atalarını diriltmesi gibi istekleri yerine getirmeyecekse en azından 

Rabbinden onu doğrulayacak bir melek indirmesini, ona saraylar ve hazineler 

vermesini istediler. Onlar, Hz. Peygamber‟in kendileri gibi çarĢıda yürüdüğünü, 

geçimini temin etmek için çalıĢmak zorunda olduğunu ileri sürerek, Allah katında 

faziletinin ve yerinin ne derece yüksek olduğunu göstermesi ve ileri sürdüğü gibi 

resul olduğunu tasdik etmesi için bunları yapmasını istediler.
44

  

Onların itiraz ettikleri temel nokta Hz. Peygamber‟in insan olarak risâlet 

vazifesini ifa etmeye haiz olmadığıdır.
45

 Peygamberlik beĢer takatinin çok üstünde 

bambaĢka bir görev olarak olağanüstü güçler ve imkânlar ile donatılmıĢ olması 

getirdiğini takdir ettiler. Böylece risâlet vazifesini maddeci bir anlayıĢla, nüfuz ve 

yetki sahiplerinin durumuyla kıyasladılar.
46

 Mevdûdi inkârcıların bu itirazlarını Ģöyle 

ifade etmiĢtir: “Bizim gibi bir insan olduğu için, o, Allah‟ın Resulü olamaz. Eğer 

Allah bir resul göndermek dileseydi, bir melek gönderirdi. Yok, eğer mutlaka bir 
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 Furkân, 25/7-8. 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVII. 402. 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVII. 402-403. 
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 ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, III. 384; Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 

2664; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, VI. 73; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 526; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-

Kur‟âni‟l-Azîm, X. 287; el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XII. 4566. 
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insan gönderecekse, bu defa da bir köĢkte oturan ve koruyucu çevresi bulunan bir 

kral veya bir milyoner gönderirdi. Resul, sıradan insanlar gibi, pazar yerlerinde 

dolaĢan alelade birisi olamaz. Çünkü böyle bir resulün, baĢkalarının dikkatini 

çekemeyeceği açıktır.”
47

 

Diğer taraftan Mekke inkârcıları kendi aralarına Hz. Peygamber‟in risâlet 

vazifesi ile gönderilmesini değerlendirmeye tabi tuttukları anlaĢılmaktadır. Onların 

gizli olarak yaptıkları bu müĢavereyi ayet ifĢa etmiĢtir: “Kalpleri eğlencededir. O 

zulmedenler, aralarında Ģu konuĢmayı gizlediler: „Bu (Muhammed) de sizin gibi bir 

insan değil mi? ġimdi siz, göre göre büyüye mi kapılacaksınız?‟”
48

 Mekkeliler, 

Muhammed (s.)‟in kendileri gibi bir insan olduğu için peygamber olacak herhangi 

bir vasfa sahip olmadığını söylüyorlardı. Peygamber olacaksa meleklerden 

olmalıdır.
49

 Ancak, onlara göre beĢerden peygamber olmanın bir istisnası vardı. Buna 

göre insanlar içerisinden bir peygamber seçilecekse bu toplumun üst tabakasından 

servet ve iktidar sahibi ileri gelenlerden biri olmalıdır: “Ve dediler ki: „Bu Kur‟ân iki 

kentten, büyük bir adama indirilmeli değil miydi?‟”
50

 Bu ayet ile ilgili ayrıntılı 

açıklama önceki bölümde yapıldığı için bunları tekrar etme ihtiyacını hissetmiyoruz. 

Mekke ileri gelenlerinin Ģiddetle Hz. Peygamber‟e karĢı çıkmalarının arkasındaki 

temel neden burada ifade edilmiĢtir. Üst tabakaya mensup zengin ve nüfuzlu kiĢiler, 

kendi konumlarına denk görmedikleri Hz. Peygamber‟in risâletini kabul etmeye 
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 Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, III. 577. 
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 Enbiyâ, 21/3. 

49
 Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, V. 340; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 394. Furkân 25/21 ve Ġsrâ 

17/95 ayetlerinde Mekke inkârcıları peygamberin meleklerden olması gerektiği yönündeki 
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yanaĢmadılar. Aksine her türlü kötü propaganda ile halkın gözünde Hz. Peygamber‟i 

küçük düĢürmeye çalıĢtılar. 

Öncelikle Hz. Peygamber‟den mucize getirmesini istediler. Aslında bu istek 

geçmiĢ peygamberlerin toplumun üst tabakasından karĢılaĢtıkları istekten farklı 

değildi. Yukarıda zikredilen ayetlerde Hz. Peygamber‟in beĢer olmasına itiraz eden 

inkârcılar aslında ondan olağandıĢı davranıĢlarda bulunmasını istiyorlardı. Bunun 

gibi inkârcıların mucize istekleri pek çok ayette ifade edilmiĢtir. “„Hayır, dediler, 

(bu) karmakarıĢık hayallerdir; hayır onu uydurmuĢ; hayır o Ģairidir(Eğer gerçekten 

peygamberse) öncekilerin, (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize 

getirsin.‟”
51

 “Dediler ki: „Yerden bize bir göze fıĢkırtmadıkça sana inanmayız! Yahut 

senin hurmalardan ve üzümlerden oluĢan bir bahçen olmalı, aralarından ırmaklar 

fıĢkırtmalısın! Yahut zannettiğin gibi üzerimize gökten parçalar düĢürmelisin yahut 

Allah‟ı ve melekleri karĢımıza getirmelisin (onlar senin doğru söylediğine Ģahitlik 

etmelidirler)! Yahut altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Ama sen 

üzerimize, okuyacağımız bir Kitap indirmedikçe senin sadece göğe çıkmana da 

inanmayız!‟ De ki: „Rabbimin Ģanı yücedir. (Böyle Ģeyleri yapmak benim iĢim 

değildir). Ben, sadece elçi ol(arak gönderil)en bir insan değil miyim?‟”
52

 Onların 

mucize istekleri çoğu zaman karĢılıksız kalıyordu. Zira peygamber mucize 

göstermek için gönderilmemiĢtir. “De ki: ‟Ben size, Allah‟ın hazineleri yanımdadır, 

demiyorum. Gaybı da bilmem. Size „Ben meleğim‟ de demiyorum. Ben sadece bana 

vahyolunana uyuyorum.‟ De ki: „Körle, gören bir olur mu? DüĢünmüyor 
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musunuz?‟”
53

 Rivayetler bu ayetin müĢriklerin taleplerine cevap olarak nâzil 

olduğunu bildirmiĢtir.
54

 Ayet, yukarıdaki ifadeler ile Mekke inkârcılarının mucize 

isteklerine peygamberin sadece tebliğ ile sorumlu olduğunu bildirerek cevap 

veriyordu.
55

 Peygamber hiçbir zaman tabiatüstü olduğunu iddia etmemiĢ, Allah‟ın 

mesajlarını iletmek ile vazifeli olduğunu bildirmiĢtir. Ayetlerin risâlet vazifesi 

hakkında getirdiği bu tanımlama ve görevinin tebliğ ile sınırlı olduğunu bildirmesi 

inkârcı muhatapları tarafından kabul edilmemiĢ olacak ki Hz. Peygamber‟e karĢı yeni 

bir stratejiyi uygulamaya koydular. 

Mekke ileri gelenleri Hz. Peygamber‟i toplum dıĢı ilan etmek için 

giriĢimlerde bulundular. Bunun için büyücü, sihirbaz, deli ve yalancı gibi çeĢitli 

karalamalarla toplumun gözünden düĢürmeye çalıĢtılar. Ebû Tâlib‟in evinde toplanan 

mele‟ grubu Hz. Peygamber‟in tek Allah‟a ibadete çağrısına “Onlara kendilerinden 

bir uyarıcı (peygamber) gelmesine hayret ettiler de o kâfirler dediler ki: „Bu yalancı 

bir sihirbazdır‟”
56

 karĢılığını verdiler. Ġleri gelenler kendilerini uyaran ve Ġslâm‟ı 

tebliğ eden Resulullah‟a ĢaĢırdılar ve onu sihirbazlıkla suçladılar.
57

 Dinledikleri 

ayetlerden etkilenmiĢ olacaklar ki sihir olduğuna hükmettiler.
58

 Onların bu ve benzeri 
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suçlamaları pek çok ayette ifade edilmiĢtir.
59

 Mekke üst tabakasının Hz. 

Peygamber‟e karĢı sergilediği bu tavır daveti sekteye uğratmak için bir taktikti. 

Mekke ileri gelenlerinin Hz. Peygamber‟i karalama giriĢimleri sadece kendi 

içlerinde sınırlı kalmadı. Mekke tüm Arapların ziyaret ettiği dinî bir merkezdi. Onlar, 

dıĢarıdan gelen grupların Hz. Peygamber ile görüĢmelerini istemiyorlardı. Ġleri 

gelenler bu sorunu çözmek için saygı duydukları Velîd b. Muğîre‟nin yanında 

toplandılar. Ġslâm Tarihi kaynakları ileri gelenlerin konuĢmalarını Ģöyle kaydetmiĢtir: 

“Velîd: „Ey KureyĢliler! ĠĢte hac mevsimi geldi. Arapların heyetleri bu mevsimde 

yurdumuza gelecekler, Onlar Ģu Peygamber Muhammed‟in meselesini iĢitmiĢlerdir. 

Bunun için Muhammed hakkında bir fikir etrafında toplanalım. AnlaĢmazlığa 

düĢmeyelim. Yoksa birbirimizi yalancı çıkarmıĢ ve sözlerimizin bir kısmı öbür 

kısmını yalanlamıĢ olur.‟ dedi. Bunun üzerine KureyĢliler Velîd‟e „Öyle ise ey Ebû 

AbdüĢems sen düĢün bize bir yol göster o Ģekilde hareket edelim.‟ dediler. Velîd 

onlara „Hayır, siz söyleyin, ben size uyarım.‟ dedi. Onlar: „Öyle ise Muhammed‟in 

kâhin olduğunu söyleyelim.‟ dediler. Velîd „Allah‟a and olsun ki hayır o bir kâhin 

değildir. Kâhinleri gördük Muhammed‟in okuduğu Ģeyler öyle kâhin mırıldanıĢı ve 

tekerlemeleri cinsinden değil.‟ dedi. KureyĢliler: „Öyle ise deli olduğunu 

söyleyelim.‟ dediler. Velîd „Hayır o bir deli değil ki. Deliliği görmüĢüz biliriz. 

Hâlbuki Muhammed‟in durumu deliliğin insanda yarattığı baygınlık, titreyiĢ ve 

vesveseye benzemiyor.‟ dedi. KureyĢliler: „Peki öyleyse Ģair olduğunu söyleyelim.‟ 

dediler. Velid: „Hayır. O bir Ģair olamaz ki. Biz Ģiirin her çeĢidini Recez‟ini, Hezec‟ 

ini Karid‟ini, Makbud‟unu ve Mebsut‟unu biliriz. Muhammed‟in sözleri ise Ģiir 

değildir.‟ dedi. KureyĢliler: „Öyleyse büyücü olduğunu söyleyelim.‟ dediler. Velîd 
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„Hayır, o büyücü değil. Biz büyücüleri ve yaptıkları büyüleri gördük. Muhammed‟in 

sözleri büyücülerin okuyup üfürmelerine ve düğüm düğümlemelerine benzemiyor.‟ 

dedi. O zaman KureyĢliler Velîd‟e :„Ey Ebû AbdüĢems! Peki, ama ne söyleyelim ?‟ 

deyince Velîd onlara „Allah‟a and olsun ki onun sözlerinde bambaĢka bir tatlılık 

vardır. Sözlerinin baĢlangıcı sağlam bir hurma ağacına benzer. Sonları da o ağacın 

meyvelerine benzer. Siz Muhammed hakkında bu saydığınız vasıflardan her hangi 

birini söylerseniz doğru olmadığı anlaĢılır. Bana kalırsa en iyisi Muhammed‟in 

büyücü olduğunu, sözlerinin, oğlu babasından, kardeĢi kardeĢten, eĢi eĢinden ve 

insanı ailesinden ayıran bir büyü olduğunu söyleyelim.‟ dedi. KureyĢliler Velîd‟in bu 

görüĢünü kabul edip ondan ayrıldılar. Bundan sonra KureyĢliler Hacca gelen halkın 

yollarını bekleyip önlerine çıkarak karĢılaĢtıkları herkese Muhammed‟den 

sakınmasını söylemeye ve onun durumunu anlatmaya baĢladılar.”
60

  

Aynı Ģekilde Mekke ileri gelenlerinden Nadr b. Hâris‟in sözleri Hz. 

Peygamber‟e karĢı uygulanan taktiğin iĢe yaramadığını göstermiĢtir: “Ey 

KureyĢliler! Allah‟a yemin olsun ki hala çaresini bulamadığınız bir iĢ ile karĢı 

karĢıyasınız. Muhammed küçük bir delikanlı iken onu aranızda en iyiniz, en sözü 

doğrunuz ve en emin adamınız sayardınız. ġimdi Ģakaklarına ak düĢünce ve size 

dinini bildirince ona büyücü dediniz. Allah‟a yemin olsun ki Muhammed bir büyücü 

değildir. Biz büyücüleri gördük. Onların üfürükçülüklerini ve düğüm bağlamalarını 

biliriz. Ona kâhin de dediniz. Allah‟a yemin olsun ki o bir kâhin değildir. Biz 

kâhinleri gördük. Onların (cezbeye tutulup) titreyiĢlerini biliriz; secili sözlerini de 

iĢittik. Ona Ģair de dediniz. Hayır, Allah‟a yemin olsun ki o bir Ģair değildir. ġiiri 

gördük. Recez ve hezec gibi bütün çeĢitlerini iĢittik. Ona deli de dediniz. Hayır, 
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Allah‟a yemin olsun ki o bir deli değildir. Biz deliliğin ne olduğunu gördük. 

Muhammed‟in durumu, delinin baygın düĢmesine, vesvesesine ve saçmalamasına 

benzemiyor. Ey KureyĢliler! Durumunuzu iyi düĢünüp inceleyin; zira Allah‟a yemin 

olsun ki baĢınıza büyük bir iĢ gelmiĢtir.”
61

 

Mekke yönetiminin Hz. Peygamber‟e Ģiddetle karĢı çıkması ve onun risâletini 

kabul etmemesinin nedeni neydi? Bu tavırları taktik gereği miydi? Yoksa gerçekten 

peygamber olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bu soruların cevabını ayetlerde bulmaya 

çalıĢacağız. Bu cevap Mekke toplum yapısını, özellikle ileri gelenler hakkında bilgi 

verebilir. 

 Bu sorunun cevabına geçmeden önce, konuya ıĢık tutabilecek bir ayeti 

hatırlamada fayda var: “„Andolsun eğer kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, 

her milletten daha çok doğru yolda olacaklar‟ diye, yeminlerinin bütün gücüyle 

Allah‟a yemin ettiler. Fakat kendilerine uyarıcı gelince, onlara Hak‟tan 

uzaklaĢmaktan baĢka bir katkı sağlamadı.”
62

 Ayetin bildirdiğine göre Mekkelilerden 

bir grup kendilerine bir peygamber gönderilirse ona tabi olacaklarını kesin bir Ģekilde 

beyan ettiler. Rivayetlere göre Yahudi ve Hıristiyanların peygamberlerine karĢı 

sergiledikleri olumsuz tavrın bilgisi Mekkelilere ulaĢtığında ayetin bildirdiği sözleri 

sarf ettiler. Ġsrailoğullarına gönderildiği gibi, kendilerine de bir peygamber 

gönderilirse ona tabi olacaklarına dair yemin ettiler.
63

 ĠĢte ayet geçmiĢte yaptıkları bu 
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yeminlerini hatırlatıyor. Burada dikkatimizi çeken önemli bir nokta Mekke 

toplumunda en azından hatırı sayılır bir grubun risâlet kurumundan haberdar 

olduklarıdır. Ehl-i Kitap‟tan özellikle Yahudilerden bu bilgiyi almaları kuvvetle 

muhtemeldir.  

Allah kendilerine içlerinden çok iyi tanıdıkları bir peygamber gönderdi. 

Ancak, geçmiĢte peygambere tabi olacaklarına dair yemin eden kiĢiler en fazla karĢı 

çıkanlar oldu. Ayet onların karĢı çıkmalarının nedenini bildiriyor:  “Yeryüzünde 

büyüklük taslama(larını) ve kötü tuzak(lar) kurma(larını artırdı.) Kötü tuzak, ancak 

sahibine dolanır.”
64

 Hz. Peygamber‟e karĢı kibirlendiler ve ona tabi olmak 

istemediler.
65

 Böylece Ġslâm‟a karĢı Mekke fethine kadar bilinen Ģiddetli 

muhalefetlerini sürdürdüler. 

Yukarıda sorduğumuz soruya dönecek olursak, Hz. Peygamber tüm gayreti 

ile Ġslâm‟a davet ettiği halde Mekke muhalefeti bu çağrılara cevap vermiyordu. 

Onların bu tavırlarına üzülen Hz. Peygamber‟i ayet teselli ediyor: “Biliyoruz, onların 

dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler bile bile 

Allah‟ın ayetlerini inkâr ediyorlar.”
66

 Burada tesellinin ötesinde sorumuza cevap 

olabilecek önemli ayrıntılar var. Ayetin nüzûl sebebi ile ilgili olarak dört farklı 

rivayet zikredilmiĢtir.
67

 Birinci rivayete göre Hâris b. Âmir adında bir KureyĢli‟nin 
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“Ey Muhammed! Vallahi seni yalanlamıyoruz. Bu gün seni anladık. Ancak eğer sana 

tabi olursak yerimizden yurdumuzdan oluruz” demesi üzerine bu ayet nâzil oldu. 

Ġkinci rivayet göre müĢrikler Hz. Peygamber‟i gördüklerinde kendi aralarında 

peygamber olduğunu tasdik eden konuĢmalar yapmaları üzerine nâzil oldu. Üçüncü 

rivayete göre Ebû Cehil‟in Hz. Peygamber‟e “Biz seni yalanlamıyoruz. Senin 

getirdiklerini yalanlıyoruz” demesi üzerine nâzil oldu. Son rivayete göre ise Ahnes b. 

ġerîk ve Ebû Cehil karĢılaĢtıklarında aralarında Ģu konuĢma geçti: “Ey Ebu‟l-Hâkem, 

Muhammed‟in doğru sözlü mü yalancı mı olduğunu bana haber ver. Burada 

sözümüzü iĢitecek baĢka KureyĢli yok.” Ebû Cehil: “Vallahi Muhammed doğru 

söylüyor. Hiçbir zaman yalan söylemedi. Ancak, eğer livâ, sikâye, hicâbe ve risâlet 

Benî Kusay‟a geçerse diğerlerine ne kalır?” karĢılığını verdi. Bunun üzerine ayet 

nâzil oldu. Tüm bu rivayetler Mekke ileri gelenlerinin Hz. Peygamber‟e karĢı 

çıkmalarının gerçek nedenini bildirmektedir. 

Risâlet vazifesi ile gönderilen Hz. Muhammed (s.) Mekkelilerin çok iyi 

tanıyıp bildikleri birisiydi. Gerek nesep konusunda gerekse de dürüst kiĢiliği ile Hz. 

Peygamber‟i çok iyi tanıyorlardı. Ayet onlara bu durumu hatırlatıyor: “Yoksa 

elçilerini tanımadıkları (onun doğruluğunu, dürüstlüğünü bilmedikleri) için mi onu 

inkâr ediyorlar?”
68

 Onlar Hz. Peygamber‟i çok iyi tanıyorlardı ve yalan 

söylemeyeceğini çok iyi biliyorlardı.
69

 Yukarıdaki ayetler ve onun arka planını 

anlatan rivayetler Mekkelilerin Hz. Peygamber‟in risâlet vazifesi ile gönderildiğini 

bildiklerini göstermektedir. 
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Bu noktada cevaplandırılması gereken soru Mekke inkârcılarının daha önce 

tabi olacaklarına dair söz verdikleri uyarıcı kendilerine gönderilince, peygamber 

olduğunu bildikleri halde neden ona tabi olmadıklarıdır? ÇalıĢmamızın sınırlarını 

aĢmadan, sosyal statü çerçevesinde bu sorunun cevabını ayetler içerisinde aramaya 

çalıĢacağız. 

Onların karĢı çıkmalarında öne çıkan nedenlerden biri risâlet vazifesinin 

kendileri gibi üst tabakadan birisine değil, yukarda kısaca değindiğimiz gibi zengin 

olmayan ve kabilesi içerisinde liderlik gibi bir konuma sahip olmayan, çobanlık 

yapmıĢ birisine verilmesiydi. Ayet onların bu düĢüncelerini açığa çıkarmıĢtır: “Ve 

dediler ki: „Bu Kur‟ân iki kentten, büyük bir adama indirilmeli değil miydi?‟”
70

 

Ayette bahsi geçen iki kentin Mekke ve Tâif olduğunu, sözü edilen kentlerin ileri 

gelenlerinin isimlerini ikinci bölümde açıkladık. Üst tabaka mensupları açıkça 

kendilerinden daha düĢük sosyal statüde olduğunu düĢündükleri Hz. Peygamber‟e 

tabi olmak istemiyorlardı. Daha da ileri giderek Hz. Peygamber‟e verilenlerin aynısı 

kendilerine verilmedikçe inanmayacaklarını söylediler: “Onlara bir ayet gelince: 

„Allah‟ın elçilerine verilenin aynı bize de verilmedikçe katiyen inanmayız!‟ 

dediler.”
71

  

Hz. Peygamber‟in kendileri gibi çalıĢmak zorunda olan, iĢ güç peĢinde koĢan 

biri olmasına itiraz ediyorlardı. Onlar risâlet vazifesini yerine getirecek kiĢinin 

kendilerinden üstün olmasını beklerken, zenginlik ve refah bakımından kendilerinden 

daha düĢük birisine bu vazifenin verilmesine ĢaĢırıyorlardı. Ġnkârcılar mucize 
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isteklerin ifade ederken, aslında peygamberin kendilerinden daha üstün bir statüde 

olması gerektiğini sözleriyle gösteriyorlardı. 

Mekke üst tabakasının kendilerini risâlet vazifesini icra etmeye daha layık 

gördükleri ifade edildi. Bu yaklaĢım zımnen Hz. Peygamber‟in bu vazifeyi icra 

edecek sosyal statüsünün yeterli olmadığının ilan edilmesiydi. Bunlar bir adım daha 

ileri giderek, Hz. Peygamber‟in Ģahsını aleni bir Ģekilde hedef aldılar: 

“Seni gördükleri zaman, mutlaka seni eğlence konusu yapıyorlar; „Allah bunu 

mu elçi göndermiĢ? Eğer biz tanrılarımıza tapmakta ısrar etmeseydik, nerdeyse bizi 

tanrılarımızdan saptıracaktı (diyorlar).‟ Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık 

olduğunu bileceklerdir.”
72

 

Rivayetlere göre yukarıdaki sözleri sarf eden Mekke ileri gelenlerinden Ebû 

Cehil‟dir.
73

 Ġslâm‟a muhalefette sözcüsü konumunda bulunan bu Ģahsın isminin 

zikredilmesi vakıaya uygundur. Hz. peygamber‟e yönelik bu tavır Mekke ileri 

gelenleri tarafından sistematik bir Ģekilde yürütülmekteydi. 

Kullandıkları ifade dikkat çekici görünmektedir. Bu ifade tarzı söylendiği 

ortamın sosyal konumunu, sözü söyleyen ve bu söze muhatap olan bağlamında, 

tasvir etmektedir. Ġleri gelen eĢraf Hz. Peygamber‟i gördüklerinde, kendi 

efendiliklerine yakıĢır tarzda ona ismi ile hitap etmek yerine “ehâzâ” (إارا) iĢaret 

lafzını kullanıyorlar. Arap dil yapısında bu ifade ileri derecede tahkir anlamını taĢır.
74

 

Mekke toplumunda ileri gelenlerin halk içerisinde aleni bir Ģekilde sergiledikleri bu 

tavır, Hz. Peygamber‟in itibarını düĢürmeye yönelik bir giriĢimdir. 
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Buna benzer bir ifadenin Enbiyâ 21/36 ayetinde geçtiğine Ģahit oluyoruz. 

“Kâfirler seni gördükleri zaman: „Sizin tanrılarınızı diline dolayan bu mu?‟ diye 

seninle alay ederler. Oysa kendileri Rahman‟ın Zikri(uyarısı)nı kabul etmiyorlar.” 

Müfessirler bu ayetin de Ebû Cehil hakkında nâzil olduğunu kaydetmiĢlerdir.
75

  

Burada sergilemeye çalıĢtıkları, üst tabakanın sahip olduğu liderlik, Ģeref ve 

zenginlik ile Hz. Peygamber‟in yetimliği, kimsesizliği ve fakirliğinin 

karĢılaĢtırılmasıdır. Onlar, sahip oldukları sosyal statülerine dayanarak risâlete daha 

layık olduklarını düĢünmelerinin yanında bu göndermenin halk kesimine dönük 

olduğu açıktır. 

Seyyid Kutub, KureyĢ ileri gelenlerinin bu tavrını bilinçli bir strateji olarak 

görmektedir. O‟na göre bunların amaçları Hz. Peygamber‟in etkin kiĢiliğini ve 

Kur‟ân‟ın karĢı konulmaz cazibesini azaltmaktı. Kurdukları sistemi, sosyal 

konumlarını ve ekonomik çıkarlarını tehdit eden yeni dine karĢı baĢvurdukları bir 

direnme yöntemiydi.
76

 

Bu küçümseyici tavırlarından hemen sonra kendilerini O‟na tabi olmaktan 

güçlükle kurtardıkları sözleri manidardır. ġüphesiz bu sözler Hz. Peygamber‟in etkin 

kiĢiliğinin bir göstergesidir. Bununla birlikte acaba söylemek istedikleri “Bizden 

birisi olmadığı halde neredeyse alt tabakaya mensup bu kiĢiye tabi olacaktık.” 

Ģeklinde anlaĢılabilir mi?  

Tüm bu itirazları yapanların kendilerine servet ve iktidar verilen Mekke ileri 

gelenleri olduğunu ayet bildiriyor: “Onların dediklerine sabret ve güzelce onlardan 
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ayrıl. Beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları yalnız bırak ve onlara biraz mühlet 

ver.”
77

  Ayetin “nimet sahibi” olarak zikrettiği, zevk ve sefâ içerisinde yaĢamayı 

seven, kendilerine refah verilen KureyĢ ileri gelenleridir.
78

 Hz. Peygamber‟in bunlara 

karĢı sabretmesi öğütlenirken, davete karĢı çıkan üst tabaka mensubu ileri gelenler 

tehdit edilmiĢtir.
79

 

Buraya kadar aktardığımız ayetler ve onların arka planını bildiren rivayetler 

Mekke ileri gelenlerinin Hz. Peygamber‟in risâlet vazifesi ile gönderilmesini 

hazmedemediklerini göstermektedir. Onların karĢı çıkmalarında konumlarını 

muhafaza etmek ve aralarındaki kabilevi çekiĢmeler baĢta olmak üzere pek çok 

neden sıralanabilir. KarĢı çıkmalarında en önemli noktalardan biri de Hz. 

peygamber‟in sosyal konumuydu. 

 

1.3. Üst Tabakanın Ahiret Ġnancına KarĢı DavranıĢları 

Ġslâm dininin Mekke toplumuna sunduğu temel inançlardan birisi de ölümden 

sonra yeniden diriliĢtir. Ġnsanların iĢledikleri fiiller, sarf ettikleri sözler ve 

sergiledikleri davranıĢlar kıyamet gününde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bunun 

sonucunda kiĢi ameline göre mükâfatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. 

Materyalist hayat anlayıĢının hâkim olduğu bir toplumlarda fizikötesi âlemin 
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tasavvur edilmesi zordur. Mekkeliler ölüm ötesi hayatı bir türlü kabul etmiyorlardı. 

Kıyamet hayatının anlatıldığı ayetlere Ģiddetli tepki gösteriyorlardı.
80

 

Mekkeliler sadece dünya hayatına önem veren bir toplum oldukları için 

dünya dıĢındaki bir hayat ile ilgilenmiyorlardı. Onların bu düĢüncelerini Kur‟ân ifade 

etmiĢtir:“Dediler ki: „Ne varsa dünya hayatımızdır, baĢka bir Ģey yoktur. Ölürüz, 

yaĢarız. Bizi zamandan baĢkası helâk etmiyor.‟ Fakat onların bu hususta hiçbir 

bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.”
81

 Mekke‟de hâkim olan bu düĢünce 

Ġslâm‟ın ahiret inancına taban tabana zıttır. Dünya hayatından sonra yeniden diriliĢ 

ve mutlak adaletin gerçekleĢeceği inancı özellikle servet ve iktidar sahiplerini 

tedirgin ediyordu.
82

 Hesap gününe iliĢkin bu eleĢtirinin arkasında iki temel problem 

yatmaktaydı: 

Birincisi, kıyamet gününde vuku bulacak olan adalet dünyadaki adaletten 

farklı olarak gerçekleĢeceğidir. Dünyada adaletin gerçekleĢmesi mümkün 

görünmemektedir. Ġmtiyazları ellerinde bulunduran üst tabaka hiçbir zaman alt 

tabaka ile aynı haklara sahip olmayı kabul etmez. Cahiliye döneminde servet ve 

iktidar sahipleri kendilerini üst makamlara layık görüyorlardı. Ġkinci olarak 

Mekkeliler ölümden sonra yeniden diriliĢe inanmıyorlardı. Bunlardan bir kısmı 

mutlak surette ahiret hayatını inkâr ederken, diğer bir kısmı da buna Ģüphe ile 

bakıyorlardı.
83

 

Erken dönemde nâzil olan Mâ'ûn Suresi “Din(ahiret cezasın)ı 

yalanlayan(adam)ı gördün mü?” ifadesiyle baĢlamaktadır. Ayette geçen “dini 
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yalanlama” ifadesi ahiret hayatını inkâr etmek olarak ifade edilmiĢtir.
84

 Ayetin iĢaret 

ettiği bu kiĢinin çevresindeki muhtaç insanların sorunlarına aldırmadan hayatına 

devam etmesi ve bu sorunların çözümü için bir arayıĢ içerisine girmemesi ahiret 

gününü yalanlamasıyla yakından ilgilidir. Ahiret gününde uğrayacağı kötü akıbetten 

korkmadığı gibi, ahiret günü herhangi bir mükâfata ulaĢma beklentisi de yoktur. 

KiĢinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmede ahiret inancı önemli bir 

etkendir. Bu nedenle Mekke üst tabakası Ģiddetle ahiret inancına karĢı çıkmıĢtır. 

Her kuĢakta insanoğlu Ģu kuĢkusunu tekrarlamaktadır: “Ġnsan: „Ben öldükten 

sonra mı diri olarak çıkarılacağım?‟ diyor.”
85

 Râzî‟ye göre burada sözü edilen insan 

iki anlamdadır. Birincisi bu sözle tüm insanlar kast edilmiĢtir. Bu sözün tüm 

insanlara nispet edilmesi her çağda insanlar arasında böyle düĢünenlerin olmasıyla 

açıklanabilir. Ġkincisi ise burada belli bir Ģahıs kast edilmiĢtir.
86

 Müfessirlerin çoğuna 

göre ahiret gününe inanmayan Übey b. Hâlef el-Cumahî (2/624) bu sözleri sarf 

etmiĢtir.
87

 Bu kiĢi Ġslâm‟a karĢı çıkan Mekke ileri gelenlerinden birisiydi. 

Mekke inkârcıları yeniden diriliĢin mümkün olmadığını göstermek için bütün 

güçleriyle yemin ediyorlardı: “(Onlar), yeminlerinin bütün Ģiddetiyle: „Allah ölen 

kimseyi diriltmez!‟ diye Allah‟a yemin ettiler. Hayır diriltecektir, bu, O‟nun gerçek 
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olarak verdiği sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler.”
88

 Sahip oldukları bilginin 

kesinliğini ifade etmek için bu yolu tercih ettikleri görülmektedir. Rivayetler, 

ayetlere yansıyan bu sözlerin ahireti inkâr eden bir kiĢi ile bir Müslüman arasında 

gerçekleĢtiğini bildirmektedir.
89

 Bütün güçleri ile yemin ederek kıyametin 

olmayacağını ileri süren inkârcıların gerekçesi hayatın kaynağını vücudun sağlam 

olmasına dayandırmalarıydı. Çürüyen cesetlerden yeniden hayat çıkmasına ihtimal 

vermiyorlardı.
90

 

Yeniden diriliĢin mümkün olmadığını göstermek için Mekke inkârcıları baĢka 

bir yola baĢvurdular: “ġunlar (KureyĢ kâfirleri) de diyorlar ki: „Ġlk ölümümüzden 

sonra bir Ģey yoktur. Biz diriltilecek değiliz.‟ „Doğru söylüyorsanız, babalarımızı 

getirin.‟”
91

 Onlar, Hz. Peygamber‟den yeniden diriliĢin gerçek olduğunu 

ispatlanması için ölmüĢ olan atalarının diriltilmesini istediler.
92

 

Mekke inkârcıları, özellikle ileri gelenler yeniden diriliĢin mümkün 

olmadığını göstermek için baĢvurdukları diğer bir yol çürümüĢ kemikleri örnek 

göstermeleriydi. Ellerine aldıkları çürümüĢ kemikleri göstererek, bunlardan yeniden 

hayatın meydana gelmesine ihtimal vermiyorlardı. ÇürümüĢ, toprağa karıĢmıĢ olan 

bu kemikler nasıl bir araya getirilecekti? Onların bu yöndeki itirazları pek çok 

Kur‟ân ayetlerine yansımıĢtır. Adiy b. Rebîa b. Seleme, Hz. Peygamber‟e kıyametin 

ne zaman kopacağı ve kıyamet ahvali ile ilgili sorusuna gerekli cevapları aldıktan 
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sonra “O günü gözümle görsem seni tasdik etmem ve sana inanmam, çürümüĢ 

kemikler nasıl bir araya toplanacak?” karĢılığını verdi.
93

 Bunun üzerine “Yoo, 

kıyamet gününe and içerim, Yoo, daima, kendini kınayan nefse and içerim. Ġnsan 

kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Evet, toplarız, onun 

parmak uçlarını düzenlemeğe gücümüz yeter”
94

 ayetleri nâzil oldu. En ince 

ayrıntısına kadar tüm organların yeniden yaratılacağını haber veriliyordu. 

Mekke inkârcıları için çürümüĢ kemiklerden yeniden hayat ortaya çıkması 

aĢılması zor bir problemdi. Bu öyle bir noktaya vardı ki çürümüĢ kemikleri ellerine 

alıp Hz. Peygamber‟in yanına getirdiklerini rivayetlerden öğreniyoruz. Rivayetlerde 

Mekke ileri gelenlerinden Âs b. Vâil, Abdullah b. Übey, Ümeyye b.Halef veya Übey 

b. Halef‟ten biri eline çürümüĢ kemiği alıp Hz. Peygamber‟in yanına gelerek, 

çürümüĢ olan bu kemikten yeniden diriliĢin mümkün olmadığını iddia etmeleri 

üzerine
95

 “Kendi yaratılıĢını unutarak bize bir mesel verdi: „ġu çürümüĢ kemikleri 

kim diriltecek?‟ dedi. De ki: „Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı 

bilir‟”
96

 ayetleri nâzil oldu. 

Son olarak ifade etmek istediğimiz diğer bir konu Mekke inkârcılarının ahiret 

inancına karĢı çıkmalarının risâlet ile olan bağlantısıdır. ġayet yeniden diriliĢin 
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olmadığı kabul edilirse, dolaylı olarak peygamberlik de asılsız olur. Zira Hz. 

Peygamber ahiret gününe iman etmeye davet etmektedir.
97

 Onlar Hz. Peygamber‟in 

risâlet vazifesi ile gönderilmiĢ olduğuna inanmıyorlardı. Resulullah‟ın tebliğ ettiği 

dinin ana inanç esası olan kıyamet gününe inanmaları beklenmezdi.  

Mekke toplumunda Ġslâm‟ın temel öğretisinden biri olan ahiret inancına karĢı 

en çetin muhalefeti üst tabaka sergiliyordu. Avam tabakasından pek çok kiĢinin de bu 

muhalefette liderlerini destekledikleri anlaĢılmaktadır. 

 

2. ÜST TABAKANIN SOSYAL DAVRANIġLARI 

Üzerinde durulması gereken konulardan biri de üst tabakanın ayetlere 

yansıyan sosyal davranıĢlarıdır. Ġnsan davranıĢlarının sergilendiği yer sosyal alandır. 

Bu davranıĢların siyasî, sosyal ve iktisadî gücün etkisiyle Ģekillendiği bir gerçektir. 

Ġnsanın sahip olduğu pek çok değer sosyal alanda davranıĢlar yolu ile sergilenir.
98

 

Temel hareket noktamız ayetler olduğu için davranıĢın bir tarafını ileri gelenler, 

diğer tarafını ise yeni dinin temsilciler oluĢturmaktadır. Tebliğ sürecinde Mekke 

dönemi boyunca üst tabakanın sergilediği pek çok sosyal davranıĢ ayetlere 

yansımıĢtır. Sosyal iliĢkilerde çatıĢma ve Ģiddet dilinin hâkim olduğu söylenebilir. 

Bu bağlamda üst tabakanın ayetlere yansıyan davranıĢları daha çok menfi olarak yer 

almıĢtır. Ayetlerde sosyal davranıĢlar ele alınırken olumsuz bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. Üst tabakanın sosyal davranıĢları Müslümanlar ile olan iliĢkiler ve 

bunun menfi yansımaları ele alınacaktır. 
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2.1. Üst Tabakanın Müslümanlar ile ĠliĢkileri 

Önceki bölümde Mekke toplumunun alt ve üst tabakalarına değinen ayetler 

üzerinde durduk. Bu ayetler Mekke toplumda sosyal statü farkının var olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır. ġimdi ayetler bağlamında farklı bir pencere açmak 

istiyoruz. Bu bölümde, tebliğci olarak Hz. Peygamber, ona tabi olanlar ve ileri 

gelenlerden meydana gelen muhalefetin birbirileri ile olan iliĢkilerini ayetler 

perspektifinde ele almaya çalıĢacağız.  

Ayetlerin bu iliĢkilerin teĢekkülünde müdahaleci ve belirleyici olduğu 

görülmektedir. Bazı yerlerde davetin seyrine uygun olarak Hz. peygamber‟in ikaz 

edildiği ve olması gereken yöntemin öğretildiği görülmektedir. Kimi zaman 

inkârcılar hedef alınıyor, Hz. Peygamber ve Müslümanlar hakkında söylediklerine 

cevap veriyor. Bütün bu ayetler bir araya getirilip analiz edildiğinde sosyal iliĢkilerin 

teĢekkülünde Mekke toplumunun alıĢık olmadığı belki de hayal bile edemeyeceği, 

sosyal statü farkını ortadan kaldıran uygulamaların zihni alt yapısının adım adım 

teĢekkül ettiği görülecektir. 

 

2.1.1. Tebliği KarĢısında Alt ve Üst Tabaka 

Ġlk olarak Ġslâm mesajının Mekke toplumuna iletilmesi noktasında sosyal 

statü farkının etkili olup olmadığı meselesine bakalım. Bunu tespit edebilmek için bu 

mesajların tebliğcisi Hz. Peygamber‟in uygulamalarına bakmamız gerekir. Hz. 

Peygamber, Mekke dönemi boyunca KureyĢ ileri gelenlerinin Ġslâm‟a girmesi için 

büyük çaba sarf etti. Zira onların Ġslâm‟a girmesiyle diğer Arapların da daveti kabul 

edeceğini biliyordu. Bunun için bulduğu her fırsatı değerlendirerek Mekke ileri 

gelenlerini Ġslâm‟a davet ediyordu. Ebetteki bu çabaların temelinde kiĢisel bir 
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beklenti yoktu. Tamamıyla davetin baĢarıya ulaĢması için çaba sarf ediliyordu. 

Tebliğ sürecinde üst tabakanın hidayete ermesinin daha fazla önemsenmesi ayetin 

müdahalesine maruz kaldığı görülmektedir. 

Abese Suresinde geçen tabloda tebliğci olarak Hz. Peygamber, tebliğin 

muhatap kitlesini teĢkil eden üst tabakayı oluĢturan ileri gelenler ve avam 

tabakasından kalan halktan birisi yer almaktadır. Hz. Peygamber, Mekke 

aristokrasisine mensup önemli kiĢileri davet ile meĢgul olduğu bir sırada, âmâ ve üst 

tabakadan olmayan Abdullah b. Ümmi Mektûm (15/636) araya girerek kendisine bir 

Ģeyler anlatmasını istedi. Yakaladığı bu önemli fırsatı kaybetmek istemeyen Hz. 

Peygamber, bu isteği hoĢ karĢılamadı ve daha önemli olarak gördüğü Mekke ileri 

gelenlerine yöneldi. Hz. Peygamber‟in bu tercihine ayet açık bir Ģekilde müdahale 

etti: 

“Surat astı ve döndü;  âmâ geldi diye. Ne bilirsin belki o arınacak? Yahut 

öğüt dinleyecek de öğüt, kendisine yarayacak. Kendisini zengin görüp tenezzül 

etmeyene gelince; Sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sana ne? Fakat 

koĢarak sana gelen, Saygılı olarak gelmiĢken, Sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, 

(olmaz böyle Ģey); o (ayetler), bir hatırlatmadır. Dileyen onu düĢünüp öğüt alır.”
99

 

Müfessirlerin ittifakına göre, Hz. Peygamber Mekke‟nin ileri gelenlerinden 

Ebû Cehil, Velîd b. Muğîre, Utbe ve ġeybe b. Rebî‟a, Ümeyye b. Hâlef, Abbâs b. 

Abdülmuttalib‟in (32/653) bulunduğu bir topluluğu Ġslâm‟a davet ediyordu. Bunlarla 

ilgilendiği sırada Abdullah b. Ümmi Mektûm yanına geldi ve kendisine Kur‟ân 

ayetlerinden bir Ģeyler okumasını istedi. Ġbn Ümmi Mektûm bu isteğinde ısrar 

edince, KureyĢ liderleri ile olan konuĢmasını bölmesini istemeyen Hz. Peygamber, 
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bundan rahatsız olduğunu davranıĢlarına yansıttı ve yüzünü ondan çevirdi. Yukarıda 

anlamı verilen ayetler bunun üzerine nâzil oldu.
100

 Davetin ilk yıllarında nâzil olduğu 

kabul edilen bu ayetler, Hz. Peygamber‟in sadece tebliğ etmekle mükellef olduğunu 

hatırlatırken, sosyal statünün davet karĢısında hiçbir öneminin olmadığını 

bildirmektedir. Temel ölçüt hikmetin peĢinden gidip, samimi bir niyet ile hakka 

teslimiyet olduğu hatırlatılırken, böyle bir çaba içerisinde olmayan ve böyle bir 

hedefin peĢinden gitmeyen bir kimsenin, toplumdaki statüsü ne olursa olsun, Allah 

katında bir değeri olmadığı ifade edilmiĢtir.  

Bu, Mekkelilerin pek de alıĢık olmadıkları bir tercihtir. Mekke toplumunda 

geçerli olan ölçüt insanların serveti, makamı, soyu ve sahip olduğu kuvvetiydi. 

Toplumsal dönüĢüme iĢaret eden bu ayetler, Seyyid Kutub‟un ifadeleri ile “Ġslâm‟ın 

yeryüzüne yerleĢtirmeyi hedeflediği gerçek bir mucize, Ġslâm‟ın ilk mucizesi ve en 

büyük mucizesi” olarak tarif edilmiĢtir.
101

 

 

2.1.2. Üst Tabakanın Alt Tabaka ile Konumunu Kıyaslaması 

Davetin Mekke toplumunda karĢılık bulması, üst tabakanın Hz. Peygamber‟in 

sosyal statüsüne yönelik itirazlarını farklı bir yöne kaydırmalarına neden oldu. Hz. 

Peygamber ve Müslümanların oluĢturduğu yeni bir grup ortaya çıkmıĢtı. Halkın 
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büyük bir bölümümün davet karĢısında henüz kararsız olduğu ve geliĢmeleri takip 

ettiği bu dönemde iki kesim birbirilerinden net çizgilerle ayrılmıĢtı. Bir tarafta servet 

ve güç sahibi, aynı zamanda muhalefeti oluĢturan üst tabaka, diğer taraftan büyük 

çoğunluğu alt tabakaya mensup yeni dinin takipçileri yer almaktaydı. Bir tarafta 

yönetimi elinde tutan ve bütün gücüyle sahip olduğu sosyal mevkisini kaybetmemek 

için davete karĢı çıkan ileri gelen yöneticiler, diğer taraftan Mekke idarî, iktisadî ve 

sosyal sistemini radikal bir Ģekilde değiĢtirmeye talip Müslümanlar grubu var. 

Müslümanlar içerisinde ileri gelenlerin ailelerinden oluĢan çoğunluğunu gençlerin 

oluĢturduğu önemli isimler de vardı. Ancak Mekke aristokrasisi karĢısında bunların 

bir etkinliği yoktu. 

Bu iki grup Mekke‟de iktisadi ve sosyal bakımından kesin çizgilerle 

birbirilerinden ayrılıyordu. Refah seviyesi yüksek ve herkesin arzulayabileceği bir 

hayat yaĢayan üst tabakanın oluĢturduğu muhalif tarafın bu konumunu bir koz olarak 

kullandığı görülmektedir. Sahip oldukları servet ve iktidarlarını iĢaret ederek hangi 

fırkanın daha üstün olduğunu -onlara göre bunun cevabı malum- soruyorlardı: 

“Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, inkâr edenler, inananlar için 

„Ġki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi (mevkii) daha güzeldir?‟ 

derler.”
102

 

Bu sözlerin sahibinin Mekke ileri gelenleri olduğu ve KureyĢ‟in ileri gelenleri 

ile Müslümanları kıyasladıkları konusunda âlimler arasında bir ihtilaf yoktur. 

Rivayetler Nadr b. Hâris ve arkadaĢlarının ismini zikretmektedir.
103

 Bu kıyaslamada 
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anahtar kavramlar “Makâmen” (ٍقاٍا) ve “Nediyyen” (ّذيا)‟dir. Makam‟dan kasıtları 

servetleri, yaĢam tarzları, giyim kuĢamlarıdır. Nadi ise onların toplandıkları 

meclisleridir.
104

Rivayetlere göre bu ifade ile KureyĢ‟in yönetim merkezinin olan 

Daru‟n-Nedve kast edilmektedir.
105

 

Mekke ileri gelenleri kendilerini destekleyen büyük halk kesimlerinin gücü 

arkalarında olduğu halde, Kâbe karĢısında bulunan meclislerinde bütün ihtiĢamları 

ile bir araya geliyor, toplantılar yapıyordu. Öbür tarafta Dâru‟l-Erkam‟da
106

 gizli bir 

Ģekilde bir araya gelen Müslümanlar, meclislerin sahip olduğu ihtiĢam ve gösteriĢten 

uzak bir Ģekilde, her an baskın yeme korkusuyla bir araya gelip toplanıyorlar. Seyyid 

Kutub‟un ifadeleri karĢılaĢtırmayı daha çarpıcı hale getiriyor: “Bir tarafta sosyetik 

davetler, muhteĢem toplantılar, yozlaĢma dönemlerinde seçkinlerin ve Ģımarıkların 

geçerli saydıkları çeĢitli değerler at oynatıyor. KarĢı tarafta mütevazi görünüĢlü 

toplantılar, yoksul sofraları göze çarpıyor. Bu toplantılarda var olan, bol bulunan tek 

Ģey „iman‟ gerisi hep „yok.‟ Süs yok, gösteriĢ yok, cazibe yok, ihtiĢam yok, görkem 

yok. Bu iki kutup Ģu yeryüzünde karĢı karĢıya geliyorlar, yan yana duruyorlar. 

Birinci kutup bütün ayartıcı, baĢtan çıkarıcı silahlarını kuĢanarak ortaya çıkıyor. 
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Servetini, güzelliğini, saltanatını, itibarını, gerçekleĢtirdiği çıkarlarını, cebini ĢiĢiren 

vurgunlarını, eğlencelerini ve lüks yaĢantısını ortaya koyuyor. KarĢı kutup ise yoksul 

ve alçakgönüllü görüntüsü ile meydana çıkıyor.”
107

 

Rivayete göre müĢrikler en güzel elbiselerini giyinip, saçlarını yağlayıp 

tarayarak Müslümanların karĢısına çıkıp “Bu iki gruptan hangisinin mevkisi daha 

üstün, birlikte yaĢadığı çevresi daha iyidir.” derlerdi.
108

 

Toplumun ileri gelenleri Müslümanların durumuna bakıp Ģöyle bir çıkarım 

yapıyorlardı: Müslümanlar hak üzere, biz de batıl üzere isek, o zaman 

Müslümanların dünyadaki durumu bizimkimizden daha iyi olması gerekirdi. Çünkü 

Allah‟ın kendisine dost olan kiĢileri fakru zillete düĢürüp, inkârcıları ise izzet ve 

rahat içerisinde yaĢatması izah edilemez. Tam aksine, biz rahat ve huzur içerisinde 

yaĢarken, Müslümanlar sıkıntı ve eziyet içerisinde yaĢıyorlar. Bu durumda biz hak 

üzereyiz, Müslümanlar ise batıl üzeredirler.
109

  

Bir tarafta ileri gelen Nadr b. Hâris, Ebû Cehil, Velîd b. Muğîre, diğer tarafta 

ise Bilâl b. Rebâh (20/641), Ammar b. Yâsir (37/657), Suheyb b. Sennân er-Rûmî 

(38/659) ve Habbâb b. Eret (37/657) var. Sosyal konumları bakımından hangisi daha 

üstün, hangisi takip edilmeye daha layık, hangisi doğru yolda olabilir? 

Maddeci bir bakıĢ bütün değerleri maddiyat üzerine kaim kılar ki, KureyĢ 

inkârcılarının yaptıkları bundan ibarettir. Onların manevi alanla, fizik ötesi ile iĢleri 

olmaz. Bütün anladıkları servet, iktidar ve makam peĢinden gitmekten baĢka bir Ģey 
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değildir. Müslümanlardan daha üstün olduklarını söylerken, kibir ve gurur peĢinden 

o kadar iler gittiler ki neredeyse Ģuurlarını kaybedeceklerdi.
110

 

Diğer taraftan ayetin muhatap için verdiği misal onların anlayabilecekleri bir 

mahiyette idi: “Onlardan önce nice nesiller helâk ettik ki onlar eĢyaca ve gösteriĢçe 

daha güzeldi.”
 111

  Maddeci düĢünen birisi için verilebilecek en güzel örnek gözüyle 

müĢahede edebileceği vasıfları taĢımasıdır. Kur‟ân geçmiĢ kavimlerin kendilerinden 

daha güçlü, sosyal konumlarının daha yüksek ve servetlerinin daha fazla olduğunu; 

aynı zamanda iktidarlarının göstergesi olan meclislerinin daha ihtiĢamlı olduğunu 

haber veriyordu. Bütün bunların yanında ayet bu sözleri sarf eden inkârcıları tehdit 

ediyor:
112

 “De ki: „Kim sapıklık içinde ise Rahman ona süre versin (ne çıkar). 

Nihayet vadedildiklerini gazabı veya (DuruĢma) saati(ni) gördükleri zaman, kimin 

yerce daha kötü ve adamca daha zayıf olduğunu bileceklerdir.‟”
 113

 Ġki fırkadan 

hangisinin daha sütün olduğunu yakında öğrenecekler. Özellikle Hz. Peygamber 

Ģahsında bu mesajın onlara iletilmesi manidardır.
114

 Müslümanlar karĢısında 

kendilerini üstün görüp onları tahkir etmeye karĢılık asıl önemli olan Ģimdiki 

durumları değil sonlarının nasıl olacağıdır. 

Mekke üst tabakasının inananları tahkir etmesi bir alıĢkanlık haline getirmiĢ 

olacak ki, bu tutumları farklı ayetlerde eleĢtiri konusu yapılmıĢtır. Ahkâf 46/11 

ayetinde Müslümanlara Ģu itirazı yönelttikleri görülmektedir: 
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“Ġnkâr edenler, inananlar için „(Muhammed‟in getirdiği) iyi bir Ģey olsaydı 

(Ģu zavallı kiĢiler) ona inanmada bizi geçemezlerdi, (biz onlardan önce inanırdık) 

dediler. Onlar, onun gösterdiği doğru yola eremediklerinden: „Bu eski bir yalandır,‟ 

diyeceklerdir.” Ebu‟l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî (450/1058) bu ayetin 

nüzûl sebebi olarak dört farklı rivayeti zikreder: Birinci rivayete göre Ebû Zer el-

Gifârî (32/653) Müslüman olduğunda kabilesi “el-Ğiffâr” da Ġslâm‟ı kabul etmiĢti. 

KureyĢ ileri gelenleri tahkir edici bir Ģekilde “Eğer bu din hak olmuĢ olsa, Ğiffâr 

kabilesi bizden önce iman etmezdi.” dediler. Ġkinci rivayete göre Zennîre adında bir 

cariye Müslüman olduktan sonra gözleri kör olunca inkârcılar “Onu Lât ve Uzzâ 

çarptı” dediler. Allah gözlerini geri verince bu sefer KureyĢ “Eğer bu din hak olmuĢ 

olsaydı Zennîre bizi geçemezdi.” demeleri üzerine bu ayet nâzil oldu. Üçüncü 

rivayete göre Âmir, Gatafan, Esed ve Hanzala, Huzaâ gibi kabileler Ğiffâr 

kabilesinin Ġslâm‟ı kabul etmesi üzerine “Eğer bu din hak olmuĢ olsaydı Ğiffâr bizi 

geçemezdi. Biz onlardan daha izzetliyiz.” demeleri üzerine nâzil oldu. Dördüncü 

rivayete göre ise Ġnkârcılar “Eğer bu din hak olsaydı Yahudiler bizi geçemezlerdi.” 

demeleri üzerine ayetler nâzil oldu.
115

 

Rivayetlere konu olan Ģahıs ve olaylar farklı olsa da aynı noktaya iĢaret 

vardır. Mekke ileri gelenleri Müslümanların sosyal konumlarının kendilerine denk 

olmadığını düĢünüyorlardı. Onlar Müslüman olan köle ve zayıf insanlara ve 

kendilerine denk olmadığını düĢündükleri kabilelere bakarak gururla övünüyorlardı. 

Ġslâm dinine davet edildiklerinde alt tabakadaki insanların bu dine tabi oldukları 

gerekçesiyle kabul etmeye tenezzül etmiyorlardı. 
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2.1.3. Üst Tabakanın Ayrıcalık Talepleri ve Zayıf Müslümanların 

Kovulmasını Ġstemesi 

Mekke ileri gelenlerinin karĢı çıktıkları diğer bir konu, Hz. Peygamber‟e tabi 

olanların çoğunluğunun alt tabakayı oluĢturan köle ve fakir insanlardan oluĢmasıydı. 

Mekke ileri gelenleri sosyal statülerine uygun bir davranıĢla Hz. Peygamberin 

yanında bulunan fakir kimselerin kovulmasını istediler. Üstelik alt tabakayı oluĢturan 

bu kimselerden rahatsız olduklarını Hz. Peygamber‟e bildirdiler.  

Bu yöndeki isteklerinin ayetlere müteaddit seferlerde yansıması bu 

düĢüncelerini sürekli gündemde tuttuklarını göstermektedir. Mekke aristokrasisinin 

alt tabakadaki insanlardan rahatsız olduklarını, Hz. Peygamber ve destekçilerini hakir 

gördükleri pek çok ayette ifade edilmiĢtir. Onların pek çoğuna değinmiĢ 

bulunmaktayız. ġimdi Hz. Peygamber‟e baĢka bir teklif ile geldikleri görülmektedir. 

Açıkça Hz. Peygamber‟e etrafındaki fakir insanları kovmasını istediler. Ayet bu 

teklife müdahale etti: 

“Rablerin(in huzuru)na toplanacakların(a inanıp bu durum)dan korkanları 

onunla uyar ki; kendilerinin, O‟ndan baĢka ne dostları, ne de destekçileri yoktur. 

(Onları uyar), belki korunurlar. Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek, O’na 

yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da 

onlara bir sorumluk yok ki, onları kovup da zalimlerden olasın! Böylece biz onların 

kimini kimi ile denedik ki: „Allah, aramızdan Ģunlara mı lütfu lâyık gördü?‟ desinler. 

Allah, Ģükredenleri daha iyi bilmez mi?”
116

 

Yukarıdaki ifadeler Hz. Peygamber ile Mekke ileri gelenleri arasında cereyan 

eden bir olayın ilahî irade tarafından sonuca bağlanmasıdır. Olayın mahiyetini 
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ayetlerin arka planını anlatan rivayetlerden öğreniyoruz. Birden fazla rivayet 

varyantları özü itibarı ile aynı konuya iĢaret ediyor.  

Abdullah b. Mes‟ûd (32/653) ve Ġbn Abbâs‟tan gelen rivayet Ģöyledir: 

“KureyĢ‟ten ileri gelen bir grup Hz. Peygamber‟in yanında Suheyb, Ammâr, Bilâl, 

Habbâb ve baĢka onlar gibi fakir ve zayıf Müslümanların bulunduğunu görünce Ģöyle 

dediler: „Kavminden vazgeçerek bunlardan mı razı oldun? Allah içimizde bunları mı 

seçti? Bizi bunlara tabi olmaya mı davet ediyorsun? Bunları yanından kov. Belki o 

zaman sana tabi oluruz.‟. Bunun üzerine bu ayetler indi.”
117

 

Ġkrime‟den gelen rivayet Ģöyledir: “Benî Abdülmenaf‟ın eĢraflarından Utbe 

b.Rebîa, ġeybe b. Rebîa, Mut‟im b. Adiy, Hâris b. Nevfel, Kurayza b. Abd Amr‟dan 

oluĢan bir heyet Ebû Tâlib‟e gelerek „Ey Ebû Tâlib! KardeĢinin oğlu azatlıklarımız 

ve himayemizdekileri yanından uzaklaĢtırsa ki onlar bizim köle ve 

hizmetçilerimizdir, gözümüzde daha da büyür, ona itaat etme ihtimalimiz daha da 

artar.‟ dediler. Ebû Tâlib gelip olanları Hz. Peygamber‟e anlattı. Hz. Ömer „Onların 

ne istediklerini öğrenmek için böyle bir Ģey yaparsak, acaba sözlerinden cayarlar 

mı?‟ dedi. Sonra bu ayetler nâzil oldu.”
118

 

Suddî‟den gelen rivayet ise Ģöyledir: “el-Akra‟ b. Hâbis et-Temimî ve 

„Uyeyne b. Hısn el-Fezârî Hz. Peygamber‟in Bilâl, Süheyb, Ammâr ve Habbâb gibi 

Zayıf Müslümanların yanında gördü. Etrafında gördükleri Müslümanları aĢağıladılar. 

ġöyle dediler: „Seninle birlikte bütün Arapların değerimizi takdir edeceği bir meclis 

inĢa etmek istiyoruz. Arapların seni görmeye geldiklerinde bizi bu köleler ile 
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görmelerinden utanıyoruz. Biz yanında olduğumuzda bizimle birlikte kal. 

Gittiğimizde istersen onların yanına dönebilirsin.‟ dediler. Hz. Peygamber bu 

tekliflerine „tamam‟ deyince, onlar: „Bunu aramızda bir anlaĢma ile kâğıda yazalım.‟ 

dediler. Yazılması için kâğıda gönderildiğinde yukarıdaki ayetler nâzil oldu.”
119

  

Yukarıda seçtiğimiz üç rivayetin dıĢında, farklı tariklerden gelen rivayetler 

tefsir eserlerinde zikredilmiĢtir.
120

 Bu rivayetlerin muhtevası birbirilerini tamamlayan 

niteliktedir. 

Mekke ileri gelenlerinin zayıf ve fakir Müslümanların kovulmasında, üstelik 

böyle yapılırsa daveti kabul edebileceklerine dair, ısrarlı teklifleri Hz. Peygamber de 

iman edebileceklerine dair bir ümit doğurmuĢtu. Etkili isimlerden Hz. Ömer bu 

teklifin denenmesi taraftarıydı. Bu tekliflerinin sözlü onayını yeterli bulmayan ileri 

gelenler yazılı bir anlaĢmayı önerdiler. Bu anlaĢma için hazırlık yapıldığı sırada ayet 

müdahale ediyor: 

“Rabbinin Kitabı‟ndan sana vahyedileni oku; O‟nun sözlerini değiĢtirecek 

yoktur. O‟ndan baĢka sığınılacak bir kimse de bulamazsın. Nefsini, sabah akşam, 

rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut (onlarla beraber bulunmağa 

candan sabret). Gözlerin, dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan baĢka yana 
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sapmasın. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz keyfine uyan ve iĢi, hep aĢırılık olan 

kiĢiye itaat etme.”
121

 

Taberî bu ayet hakkında varid olan rivayetlerin En‟âm 6/52 ayetinde 

zikredildiğini belirterek, tekrar etmenin gereksizliğine dikkatleri çekerken, aynı 

zamanda iki ayetin benzer olduğunu belirtmektedir.
122

 

KureyĢ ileri gelenleri köle ve fakirlerden oluĢan alt tabaka mensuplarının 

Ġslâm‟ı kabul ettiğini öne sürerek alay ediyorlardı. Yukarıda zikredilen rivayetlerdeki 

sözlerine bakılırsa Hz. peygamber etrafında toplanan bu insanlardan oldukça rahatsız 

oluyorlardı. Sosyal hayatta hemen hemen ortak hiçbir yönleri bulunmayan Mekke 

aristokrasisi Ġslâm‟a girdiklerinde alt tabakadaki köle ve hizmetçileri ile aynı inancı 

paylaĢmayı bile tahammül etmiyorlardı. Alt tabaka mensuplarını etrafında toplayan 

bu imajı değiĢtirilirse belki iman edebileceklerini bildirdiler. 

Mevdûdi bu ayetlerin yorumunda farklı bir noktaya dikkatleri çekiyor. Ona 

göre bu ayetler, Mekke liderlerinin içlerinde taĢıdıkları Hz. Peygamber‟in kendilerine 

bir imtiyaz sağlama beklentilerinin gerçekleĢmesinin mümkün olamayacağını haber 

veriyor. Bu açıdan bakıldığında ayetlerdeki uyarı görünüĢte Hz. Peygamber‟e 

yönelik olduğu halde, asıl muhatap kendilerine bir imtiyaz verilmesini bekleyen 

Mekkeli inkârcılardır. Resulullah‟ın görevi kendisine verilenlerin tebliğ etmekten 

ibaret olup, bunları değiĢtirme yetkisi olmadığı bildirilmektedir. Alt tabakadaki 

insanlar ile birlikte aynı ortamda bulunmak istemeyen ve bunların olmadığı ayrı bir 

mecliste daveti dinleyebileceklerini söyleyen ileri gelenlere ayetin verdiği cevap 

“Sizin zenginliğiniz, ihtiĢamınız ve gururlandığınız debdebenizin Allah ve Resulü 
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katında hiç bir değeri yoktur. Bilakis bu fakir insanlar onların gözünde daha 

değerlidir. Çünkü onlar samimidirler ve her an Allah‟ı anarlar.” olmuĢtur.
 123

 

Derveze‟ye göre, Mekke ileri gelenlerinin fakir Müslümanların kovulmasını 

istemeleri Ġslâm davetini baĢarısızlığa uğratmak için uygulanan bir taktikti. Öne 

sürdükleri gerekçe ise kendileri gibi üst tabaka mensubu hiç kimsenin iman etmediği, 

yanındaki zayıf kimselerin kovulması durumunda Ġslâm davetini kabul 

edebilecekleriydi.
124

 

Yukarıdaki ayetler Mekke‟de sosyal statü farkını açık bir Ģekilde ortaya 

koymaktadır. Onlar alt tabakadan fakir insanlar ile birlikte H. Peygamber etrafında 

toplanmak istemediler. Bunun için kendilerine ayrı bir meclis oluĢturma teklifini 

sundular. Bu teklif ayet tarafından ret edildi. Ancak onların ayetlere yansıyan bu 

davranıĢları alt ve üst tabakanın belirgin bir Ģekilde birbirinden ayrıldığını 

göstermektedir. 

 

2.2. Üst Tabakanın Davet Sürecinde Kötü DavranıĢları 

Üst tabakanın pek çok kötü davranıĢları ayetlere yansımıĢtır. Bunlar toplum 

ve bireye karĢı sergilenen kötü davranıĢlar, kiĢisel zaaflardan meydan gelen 

davranıĢlar baĢta olmak üzere pek çok noktadan sıralanabilir. Konu bütünlüğünün 

korunması ve tezin sınırları dikkate alarak üst tabakanın kötü davranıĢlarını sınırlı 

baĢlıklar altında ele alacağız. Bu bağlamda üst tabakanın Ġslâm tebliği karĢısında 

büyüklenip Müslümanlar üzerinde çeĢitli baskılar kurmaları noktasında konu ele 

alınacaktır. 
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2.2.1. Davet Sürecinde Üst Tabakanın Baskıları 

Mekke toplumunda kabile ileri gelenlerinden oluĢan seçkin bir grubun var 

olduğunu, geriye kalan büyük çoğunluğun ise bu seçkinler tarafından yönetilen, 

çoğunluğunun içlerinde kölelerin de olduğu fakir ve zavallı kiĢilerden meydana 

geldiğini tespit etmiĢ bulunmaktayız. Sosyal olarak böyle bir yapıya sahip olan 

Mekke toplumunda Hz. Peygamber‟in risâleti ile birlikte, alt ve üst tabaka olarak 

tasnif ettiğimiz bu sosyal grupların iliĢkilerinin hangi düzeyde seyrettiği, özellikle 

Mekke yönetimini ve ekonomisini elinde tutan seçkin grubun, Ġslâm‟ı kabul eden 

kiĢilere karĢı sergilediği davranıĢ ve tutumların belirlenmesi gerekir. Bundan 

kastımız yerleĢik inanç ve âdetlerini terk etmelerini söyleyen Ġslâm‟a muhalefet 

etmelerinden ziyade, ortaya çıkmasından itibaren alt ve üst tabakadan insanları 

etrafında toplayarak büyüyen bu hareketin mensuplarına karĢı Mekke ileri 

gelenlerinin gösterdikleri tepkidir. Ġlk ilahî vahiy ile baĢlayan ve Medine‟ye hicret ile 

biten on yılı aĢkın Mekke dönemi boyunca Müslümanlara karĢı giderek artan planlı 

ve bilinçli bir baskı ve sindirme politikasının izlendiği tarihi veriler ile sabittir. 

Baskıyı uygulayan taraf nüfuz sahibi liderler ve onların yakın destekçileri, daha açık 

bir ifade ile üst tabakayı oluĢturan Mekke yönetimiydi. Baskıya maruz kalan 

Müslümanlar ise toplumda farklı statülere mensup kiĢilerden oluĢmaktaydı. 

Dolayısıyla Müslümanlara uygulanan baskı yöntemi de sosyal statülerine göre 

farklılık gösteriyordu. Özellikle baskının ileri safhasını oluĢturan fiziki müdahale ve 

iĢkence sürecinde bunu daha net bir Ģekilde görebilmek mümkündür.  

Ayetlerin büyük bir kısmının Mekke döneminde nâzil olduğu 

düĢünüldüğünde, Ġslâm‟ın geliĢim süreci ve bu süreçte Müslümanların karĢılaĢtığı 
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baskıların ayetlere yansıması beklenen bir durumdur. Tüm bu bağlantılar 

çerçevesinde Mekke üst tabakasının Müslümanlara karĢı sergilediği sert tutum tespit 

edilirse, Mekke'de var olan statü farklılıklarını ortaya çıkaran ipuçları elde edilebilir. 

Genel olarak Mekkî ayetlerin üslûbuna bakıldığında Müslümanlara karĢı 

oluĢturulan muhalefetin sertliğini bulabilmek mümkündür. Konumuz ile bağlantılı 

olarak yukarıda incelediğimiz ayetlerde çeĢitli kavramlar ile ifade edilen üst 

tabakanın Ģiddetli bir Ģekilde ikaz edildiğini görebiliyoruz. Söz gelimi Mekke ileri 

gelenlerinin mele‟ olarak isimlendirildiği Sâd Suresinin ilk ayetleri boyunca ileri 

gelenlerin Ġslâm‟a karĢı sergiledikleri dıĢlayıcı tavır Ģiddetli bir Ģekilde tenkit 

edilmiĢtir. Onların bozguna uğratılacak güçsüz bir kuvvet
125

 olarak nitelenip açık bir 

Ģekilde tehdit edilmesi, Müslümanlara karĢı sergiledikleri güç gösterisinin bir sonucu 

olduğu açıktır. Diğer taraftan toplumda servet sahibi, müreffeh bir hayat yaĢayan ve 

ayetlerde mütref olarak geçen Mekkelilere kendilerinden önce yaĢamıĢ, onlardan 

daha varlıklı ve müreffeh olan toplumların uğradıkları kötü akıbet hatırlatılmıĢtır.
126

 

Özellikle Kâbe‟nin kendilerine sağladığı saygınlığa dayanıp ayetlere sırt çevirerek 

büyüklenen Mekke mütrefleri “azab ile yakalandıklarında feryadı basarlar”
127

 

ifadesi ile Müslümanlara karĢı sergiledikleri muhalefet ve tehditlere karĢı aynı 

sertlikte tehdit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde Mekke ve Tâif ileri gelenlerinin 

Müslümanlara karĢı kurdukları hile ve tuzaklar ile söz konusu edildiği ayette, hile ve 

tuzaklarının ilahî irade tarafından kendi aleyhlerine iĢleyeceğini haber vererek,
128
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 Sâd, 38/11. 

126
 Hûd, 11/117; Ġsrâ, 17/16-17; Enbiyâ, 21/11-12; Sebe‟, 34/38; Zuhruf, 43/25. 
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 Mü‟minûn, 23/64. 
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Ģiddetli bir azaba uğrayacakları bildirilmiĢtir.
129

 BaĢka bir örnekte Müslümanlara 

karĢı çıkan Mekke ileri gelenleri ve bunların halktan destekçilerinin bu 

davranıĢlarından dolayı cehennem ateĢine atılacakları, ateĢin içindeyken alt ve üst 

tabaka mensuplarının piĢmanlık içeren karĢılıklı suçlamalarını haber veren ayetler,
130

 

hiç Ģüphesiz Mekke‟de Müslümanlara karĢı oluĢturulan Ģiddet dolu sert muhalefetin 

açık göstergesidir. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu muhalefetin 

boyutlarını tespit edilmesi konunun anlaĢılmasını sağlayacaktır. 

Ġlk inen vahiy ile birlikte tebliğ vazifesi Hz. Peygamber‟e tevdi edildi. Ġlahi 

kanallardan vahiy alabilmenin verdiği ĢaĢkınlık ve ağırlık geçtikten sonra, Hz. 

Peygamber‟in daveti ile risâletten önce de kendisine güvenip yardımcı olan yakın 

çevresi ilk iman edenler Ģerefine nail oldu. Ġlk iman edenler hanımı Hz. Hatice, azatlı 

kölesi Hz. Zeyd, yeğeni Hz. Ali, dostu Hz. Ebu Bekir ve çoğu KureyĢ‟in değiĢik 

ailelerine mensup kiĢilerden oluĢan liste uzayıp gitmektedir.
131

 Ġlahî mesajın en yakın 

akrabadan baĢlamak üzere Mekke toplumuna iletilmesinin emredilmesiyle
132

 davet 

süreci resmen baĢlamıĢ oldu.
133

 Bu emir gereği Hz. Peygamber akrabalarını bir 

yemek davetinde topladı ve kendisine verilen risâlet vazifesinden bahsederek onları 

Ġslâm dinine davet etti. Bu toplantıda hazır bulunan amcası Ebû Leheb (Ebû Utbe) 

Abdüluzzâ b. Abdilmuttalib (2/624) Ģiddetli bir Ģekilde bu teklife karĢı çıkarak orayı 
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 En‟âm, 6/124. 

130
 Sebe‟, 34/31-33. 
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 GeniĢ bilgi için bkz: Ġbn HiĢâm, es-Sîret, I. 316-326; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 577, 582-

583; et-Taberî, Târîh, II. 307-317; ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye, I. 102-103. 
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 ġu‟arâ, 26/214. 

133
 Ġbn HiĢâm, es-Sîret, I. 328; et-Taberî, Târîh, II. 318; ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye, I. 117. 
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terk etmesi neticesinde bu giriĢim baĢarısız oldu.
134

 Bundan sonra Kâbe‟nin 

karĢısında bulunan Safâ tepesine çıkan Hz. Peygamber yaptığı çağrı ile yakın 

akrabalarını etrafında topladı. Onlara kendisinin güvenilir birisi olduğunu teyit 

ettirdikten sonra peygamber olarak gönderildiğini bildirdi.
135

 Bu çağrıya da ilk karĢı 

çıkan Ebû Leheb oldu. Bundan sonra Hz. Peygamber bulduğu her fırsatı 

değerlendirerek kavmini Ġslâm‟a davet etti. Artık tüm Mekke bu yeni geliĢmeden 

haberdar olmuĢtu. 

Davetin ilk yıllarında Mekkeliler bu çağrıya fazla ilgi göstermedikleri gibi 

ciddi bir Ģekilde karĢı da çıkmadılar. Gün geçtikçe Müslümanların sayısı artmaya 

baĢladı. Hz. Peygamber ve O‟na tabi olanlar toplumun alıĢık olduğu yaĢam tarzından 

farklı bir Ģekilde davranıyorlardı. AlıĢkanlıkları, günlük yaĢantıları, düĢünceleri, 

ibadet Ģekilleri, insanlara karĢı davranıĢları diğerlerinden farklıydı. Mekke yönetimi 

bunu fark etmede gecikmedi. Siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının 

temelini oluĢturan putların hedef alınması Mekke yönetiminin Müslümanlara karĢı 

Ģiddetli bir takibat baĢlatmaları sonucunu doğurdu. 

Doğal olarak Mekke aristokrasisinin baskılarının yöneldiği ilk kiĢi Hz. 

Peygamber oldu. Pek çok kötü muameleye maruz kaldığı tarihi veriler ile sabittir. 

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi yakın akrabalarını davet ile tebliğe baĢlayan Hz. 

Peygamber ilk tepkiyi amcası Ebû Leheb‟ten gördü. Hz. Peygamber‟in mensubu 

olduğu HâĢimîler, baĢta liderleri amcası Ebû Talip olmak üzere Hz. Peygamber‟i 

KureyĢ‟in diğer boylarına karĢı sonuna kadar savunurken, Ebû Leheb muhalefet 
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 et-Taberî, Târîh, II. 319-321; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 585. 
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cephesinde yer aldı.
136

 AlıĢılageldik kabile geleneklerinin aksine Ebû Leheb‟in Hz. 

peygamber‟e muhalefet edenlerin baĢında gelmesi dikkat çekicidir. Bazı rivayetler 

Ebû Leheb‟in bu husumetini risâletten önce Hz. Peygamber ile yaĢadıkları bir 

olaya
137

 bağlamaları pek tatmin edici görünmüyor. Hz. Peygamber‟in iki kızının Ebû 

Leheb‟in iki oğlu ile evli olması, risâletten önce aralarında var olduğu söylenen 

husumetin aksine yakın iliĢki olduğunu göstermektedir.
138

  

Bilindiği gibi Ebû Leheb, Mekke‟nin yönetiminde söz sahibi KureyĢ‟in 

boylarından Benî Ümeyye ‟ye mensup, Ebû Süfyân‟ın kız kardeĢi Ümmü Cemil bnt. 

Harb ile evliydi.
139

 Birinci bölümde üzerinde durulduğu gibi HâĢimî-Emevî husumeti 

Hz. Peygamber‟in risâletinden çok öncesine dayanmaktaydı. Risâlet ile birlikte 

aralarındaki husumet daha da arttı. Ebû Leheb‟in Benî Ümeyye‟den olan karısının 

etkisinde kalarak, Hz. Peygamber‟e muhalefet etmiĢ olması daha gerçekçi 

görünmektedir. Bunu doğrulayan diğer bir kanıt ise Ebû Leheb ve karısının Ģiddetli 

bir Ģekilde tehdit edildiği Tebbet Suresidir. Müslümanlara ağır baskı uygulayan 

Mekke aristokrasisi içerisinde isim zikredilerek ayetlerin uyarısına maruz kalan tek 
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 Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 592; Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 256. 
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 Risâlet ile birlikte derinleĢen düĢmanlık neticesinde Ebû Leheb iki oğluna eĢlerini boĢamalarını 

sağladı. Bkz: Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 122-123. 

139
 ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-Nebeviyye, I. 118. 



243 
 

isim Ebû Leheb‟tir. Onunla birlikte özellikle karısının da hedef gösterilmesi
140

 Ġslâm 

düĢmanlığında müĢterek olduklarını gösterdiği gibi Ebû Leheb üzerindeki etkisini de 

ortaya çıkartmıĢtır. Hz Peygamber‟in komĢusu olan bu iki karı ve kocanın gece 

gündüz demeden, her fırsatta Hz. Peygamber‟e eziyet vermeye çalıĢtıkları pek çok 

rivayette zikredilmiĢtir.
141

 

Hz. Peygamber‟e karĢı çıkan ateĢli muhaliflerinden birisi de KureyĢ‟in zengin 

ve ileri gelen boylarından birisi olan Benî Mahzûm‟a mensup olan Ebû Cehil‟dir. 

Genç yaĢtan itibaren Mekke‟nin yönetim meclisi Dâru‟n-Nedve‟ye giren Ebû Cehil, 

Bedir Gazvesinde öldürülene kadar Ġslâm karĢıtı cephenin liderliğini yürüttü. 

Kur‟ân‟ın nâzil olan ilk suresi Alak‟ta
142

 Hz. Peygamber‟in namaz kılmasının 

engellenmesi konu edinmiĢtir. Rivayetlere göre Ebû Cehil Hz. Peygamber‟in 

Kâbe‟de namaz kılmasından rahatsız oluyordu. Bir daha burada namaz kılmaması 

yönünde kendisini uyardı. Buna rağmen Hz. Peygamber‟i namaz kılarken görmesi 

üzerine kendisine saldırmak için hareket ederken buna muvaffak olamadı.
143

 Ebû 

Cehil‟in Hz. Peygamber‟in Ģahsına yönelik pek çok kötülüğü zikredilmiĢtir. Bunların 

pek çoğunu çalıĢmanın içerisinde çeĢitli vesileler ile verdiğimiz için tekrar etme 

gereğini duymuyoruz. 

Önceki bölümde de zikrettiğimiz bir rivayette Mekke aristokrasisinin Hz. 

Peygamber‟e sistematik bir Ģekilde eziyet etmeye çalıĢtıklarını ifade ettik. Kâbe‟de 

namaz kılan Hz. Peygamber, secdede iken üzerine Ukbe b. Ebî Mu‟ayt tarafından 
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deve iĢkembesi bırakılırken, bu manzarayı Ġslâm karĢıtı liderler keyifle 

izleyebiliyordu. Bu yapılanlar karĢısında Mekke ileri gelenleri, Hz. Peygamber‟in 

ifadesi ile mele‟ grubunun isimlerini zikrederek Allah‟a havale ediyordu.
144

 Buna 

benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak çalıĢma konumuzun mahiyet ve 

sınırları buna uygun değil. Tüm bu örnekler ile ifade etmeye çalıĢtığımız husus 

Mekke üst tabakasının Hz. Peygamber ve Müslümanlara karĢı Ģiddetli bir muhalefet 

sergilediklerinin gözler önüne serilmesidir. 

Mekke otoritesinin Müslümanlara karĢı izlediği Ģiddet politikası iki Ģekilde 

uygulanıyordu. Birincisi KureyĢ‟in güçlü boylarına mensup Müslümanların kendi 

ailelerinden gördükleri baskılardır. Hz. Ömer‟in tavrı buna örnek olarak verilebilir. 

Hz. Ömer henüz Müslüman olmadan önce kız kardeĢinin Müslüman olduğunu 

öğrendiğinde onu cezalandırmak için öfkeli bir Ģekilde evlerini bastığı rivayetlerde 

zikredilmiĢtir.
145

 Her ne kadar bu hareketi onun Ġslâm‟a girmesine vesile olacaksa da, 

KureyĢ‟in Müslüman olan aile mensuplarına yaptıkları baskıyı gözler önüne sermeye 

engel değildir. Diğer taraftan Medine‟ye hicret hazırlığı fark edilen HiĢâm, ailesi 

tarafından hapsedilerek amacına ulaĢması engellendi.
146

 Aynı Ģekilde HiĢâm‟ın 

birlikte hicret etmeyi planladıkları AyyâĢ b. Ebî Rebî‟ (15/636) Medine‟ye 

ulaĢtığında bir süre sonra Ebû Cehil onu kandırarak Mekke‟ye geri getirdi ve HiĢâm 

ile aynı hapishaneye attı.
147

 Seçtiğimiz bu örnekler KureyĢ‟in kendi aile fertlerine 

baskı uyguladıklarını göstermektedir. 
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Ġkincisi ise arkasında herhangi bir kabile desteği olmayan, çoğunluğunu 

kölelerin oluĢturduğu alt tabakadaki Müslümanlara yapılan baskılardı. Mekke 

aristokrasisinin Ġslâm‟a karĢı düĢmanlığının Ģiddet olarak sergilendiği en açık 

manzara kendilerini savunacak gücü olmayan kölelere uygulanan iĢkencelerdir.
148

 

Rivayetlerin kaydettiğine göre pek çok dramatik olaylar yaĢanmıĢtır. Yâsir ailesi, 

oğulları Ammâr ile birlikte çeĢitli iĢkencelere uğradılar.
149

 Sümeyye (h.ö. 7/615), 

Ebû Cehil tarafından bir mızrak ile Ģehit edildi.
150

 Ammâr iĢkencelere 

dayanamayarak putları övmek zorunda kaldı.
151

 Ümeyye b. Hâlef‟in kölesi Bilâl b. 

Rebah el-HâbeĢî kızgın güneĢ altında elbiseleri çıkartılarak kumlara yatırılıyor ve 

üzerine ağır taĢlar bırakılıyordu.
152

 Suheyb b. Sennân er-Rûmî bütün mallarını 

Mekkelilere bırakması Ģartıyla hicret etmesine izin verildi.
153

 Habbâb b. Eret,
154

 

Âmir b. Fuheyr (4/625),
155

 Ebû Fükeyhe (2/624)
156

  ve daha pek çok köle Müslüman 

                                                           
148

 Ġbn HiĢâm, es-Sîret, I. 336; Ġbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 585; ez-Zehebî, es-Sîretu‟n-

Nebeviyye, I. 176-177. 

149
 Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 160. 

150
 Ġbn HiĢâm, es-Sîret, I. 404; Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 158. 

151
 Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 590. 

152
Ġbn HiĢâm, es-Sîret, I. 401; Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf, I. 184-185; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 

589. 

153
 Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf,  I. 182; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 590. 

154
 Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf,  I. 176; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 590. 

155
 Ġbn HiĢâm, es-Sîret, I. 402; Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf,  I. 194; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 

590. 

156
 Belâzurî, Ensâbu‟l-EĢrâf,  I. 158, 195; Ġbnu‟l-Esîr,  el-Kâmil fi‟t-Târîh, I. 590-591. 



246 
 

Ģiddetli iĢkencelerden geçti. Bunlar içerisinde Zennîre,
157

 Nehdiye
158

 Lübeyne
159

 gibi 

cariye olanlar da vardı. Efendinin köle üzerinde mutlak egemenliğe sahip olduğu 

Mekke toplumunda olağan Ģartlarda insanlık dıĢı muameleye maruz kaldıkları bilinen 

bir gerçektir. Mekke aristokrasisinin Ģiddetle karĢı çıktıkları Ġslâm dinine kölelerinin 

tabi olmasını, onları büyük bir öfke ile cezalandırarak karĢılık veriyorlardı. ĠĢkence 

görenlerin çoğunlukla köle olması bunu engellemeye yönelik müdahaleyi daha da 

güçleĢtiriyordu. Bunun tek istisnası bu kölelerin sahiplerinden satın alınarak serbest 

bırakılmasıydı. Rivayetlere göre Hz. Ebû Bekir servetinin büyük bir kısmını bu 

köleleri sahiplerinden satın alarak azat etmede harcadı.
160

 

Mekke ileri gelenleri uyguladıkları Ģiddet politikası karĢısında Müslümanlar 

büyük sıkıntı yaĢadılar. Büyük bir kısmı bu iĢkenceler karĢısında inancında sebat 

ederken, bazıları bu baskılar karĢısında Ģirk inancına döndüğünü söylemek zorunda 

kaldı. Tüm bu baskılar neticesinde Mekke Müslümanlar için yaĢanılır olmaktan 

çıkınca yeni arayıĢlar baĢladı. Hz. Peygamber‟in önerisi ile adil olduğu bilinen 

HabeĢistan Kralı NecaĢî‟nin yanına sığınmak için yola çıkan, içlerinde kadın ve 

çocukların da bulunduğu bir grup Müslüman, Ġslâm tarihinde bilinen ilk hicreti 

gerçekleĢtirdiler. 
161

 Birinci HabeĢistan hicreti olarak bilinen bu göç sayıları ihtilaflı 
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olmakla birlikte on bir erkek ve dört kadının iĢtiraki ile yapıldı.
162

 Bu hicretten kısa 

bir süre sonra en az beĢ katı bir grupla ikinci hicret gerçekleĢtirildi.
163

 Bu iki göç 

hareketine katılanların sosyal profillerine bakıldığında içlerinde KureyĢ‟in tüm 

boylarına mensup kiĢiler vardı. Bunların ailelerinin baskılarından kaçtıkları 

anlaĢılmaktadır. Müslümanların büyük bir kısmının memleketlerini bırakıp göç 

etmek zorunda kalması, maruz kaldıkları baskının münferit değil sistemli bir Ģekilde 

yapıldığını göstermektedir. 

Ġbn HiĢâm‟ın kaydettiği bir rivayete göre Ebû Cehil Müslüman olanlara karĢı 

sosyal konumlarına bağlı olarak farklı baskı yöntemlerini uygulardı: “ġayet 

Müslüman olan kiĢi ileri gelen ve güçlü birisi ise onu azarlar, küfürler yağdırarak 

Ģöyle derdi: „Senden çok daha iyi olan babanın dinini mi bırakıyorsun? Yemin olsun 

ki senin toplum içerisindeki itibarını düĢürecek, inancının batıl olduğunu sana 

göstereceğiz.‟ Ġman eden kiĢi tüccar ise Ebû Cehil ona: „Vallahi senin ticaretini 

kesata uğratacak, malını yok edeceğiz‟ derdi. Müslüman olan kiĢi kimsesiz biri ise 

Ebû Cehil ona iĢkence eder, diğerlerinin de böyle yapması için onları teĢvik 

ederdi.”
164

 Bu rivayette Ġslâm‟a Ģiddetle karĢı çıkan Mekke ileri gelenlerinden birisi 

olan Ebû Cehil‟in portresi çizilmiĢtir. Elbette o Ġslâm‟a karĢı muhalefetinde yalnız 

değildi. Mekke üst tabakasından önemli kiĢilerin yanı sıra,  yakın iliĢkili oldukları 

Tâif‟in önde gelen isimleri de oluĢturulan baskı politikasını hararetle savunuyorlardı. 

ÇalıĢmamızın baĢından beri kaynaklarda zikredilen çeĢitli rivayetler bağlamında bu 

isimlere değindiğimiz için onları tekrar sıralamayı gerekli görmüyoruz. Özellikle 
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yönetimi elinde tutan ve Mekke‟de yaygın olan ticaretten büyük pay alan seçkin 

grup, Hz. Peygamber ile birlikte Müslümanları yurtlarından çıkartana kadar Ġslâm 

karĢıtı hareketlerine devam ettiler. Müslümanları hicret ettikleri Medine 

topraklarında da yok etmek için seferber olan KureyĢ ileri gelenleri, tüm güçlerini 

kullanarak Müslümanlar ile çeĢitli savaĢlara giriĢmiĢ, pek çok liderini (mele‟) bu 

savaĢlarda kaybetmesinden sonra Mekke‟nin fethi ile bu mücadeleleri teslimiyet ile 

sonuçlanmıĢtır. 

Hemen belirtmemiz gerekir ki Mekke üst tabakasının tamamının bu Ģiddet 

politikası içerisinde yer aldığı söylenemez. Bu mücadele içerisinde tarafsız olan, 

nispeten ılımlı davranan kiĢiler de vardı.
165

 Ancak bunların sertlik yanlısı liderleri 

etkileyecek bir konumda olmadıkları, en azından kendi içlerinde ortaya çıkan yeni 

dinî hareketi savunan mensuplarını/kabiledaĢlarını Ģiddetle bastırmaya çalıĢanlara 

karĢı münferit himaye giriĢimlerinin dıĢında savunduklarına dair kaynaklarda 

herhangi bir bilgi mevcut değildir. Müslümanların Mekke‟yi terk etmeleriyle 

sonuçlanan baskılara karĢı engel olmaya çalıĢan herhangi bir lider grubunun karĢı 

tavır almaması ılımlı davranan ileri gelenlerin sadece tarafsız kalmakla yetindikleri 

söylenebilir. Nitekim Mekke ileri gelenlerinin Müslümanların küçük gruplar halinde 

içlerinden kopup Medine‟yi yurt edinmelerine karĢı alınabilecek tedbirleri görüĢmek 

üzere Ģehir meclisinde yaptıkları toplantı Ġslâm karĢıtı muhalefetin ortak hareket 

ettiğini ve ılımlı olarak görülen liderlerin iki tarafı uzlaĢtırıcı veya baskın taraf olan 

yönetimin politikalarını etkileyici bir güce sahip olmadığını veya olamadığını 

göstermektedir. Tüm kabilelerden yoğun katılımın olduğu toplantıda pek çok öneri 

içerisinde Ebû Cehil‟in kan davasının yaĢanmaması için her kabileden gençlerinin 
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iĢtirak edeceği bir suikast giriĢimi ile Hz. Peygamber‟i öldürme teklifini kabul 

edildi.
166

 Rivayetler Mekke ileri gelenlerinin bu toplantı neticesinde alınan suikast 

kararını uygulamaya geçirmeye çalıĢtıklarını ancak bunda baĢarılı olamadıklarını 

bildirmektedir.
167

 Müslümanlara karĢı son öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan 

KureyĢ aristokrasisine karĢı ılımlı davranan liderlerin bu hareketlerini engelleyici 

herhangi bir giriĢimde bulunduklarına dair bir bilgiye sahip değiliz.  AnlaĢıldığı 

kadarıyla Mekke üst tabakası Müslümanlara karĢı baskı politikasında bir ittifak 

sağladı. Bu muhalefete fiili olarak destek vermeyen liderlerin olması, zımnen 

desteklemedikleri anlamına gelmez. Bunun tek istisnası asabiyet duyguları ile 

hareket eden Hz. Peygamber‟in ailesi Benî HâĢim ve yakın müttefiki Benî 

Muttalib‟tir. Zaten Medine hicretinden önce bu destek ortadan kalkmıĢtı.  Ebû 

Tâlib‟in ölümü üzerine yerine geçen Ebû Leheb asabiyet duygusuyla bir süre Hz. 

Peygamber‟i himaye ettiği halde, Ebû Cehil‟in giriĢimleriyle tekrar araları açıldı ve 

eski düĢmanlık günleri baĢladı.
168

 Kabilesinin de desteğini kaybeden Hz. 

Peygamber‟in Mekke‟yi terk etmesi zorunlu hale gelmiĢti. 

Tarihi bilgilere bakılırsa Ebû Tâlib liderliğindeki Benî HâĢim ve müttefiki 

Benî Muttalib boylarının Hz. Peygamber‟e sağladıkları koĢulsuz desteğin bedelini 

ağır bir Ģekilde ödedikleri anlaĢılmaktadır. Tüm baskılara rağmen Ġslâm‟ın Mekke‟de 

yayılmasına engel olamayan ileri gelenler yeni bir yöntem ile Hz. Peygamber‟in 

arkasındaki güç olan Ebû Tâlib‟e bu gidiĢe dur demesi için çeĢitli giriĢimlerde 

bulunduklarını ifade ettik. Ebû Tâlib‟in desteğini çekmesi için tehditler savurdukları 
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gibi, davasından vaz geçmesi karĢılığında Hz. Peygamber‟e mal, makam, mevki gibi 

çeĢitli önerilerde bulundular. Tüm bunlar karĢılık bulmayınca Mekke ileri 

gelenlerinin ittifakı ile HâĢim ve Muttalib boylarına siyasî, sosyal ve ekonomik 

ambargo uyguladılar. Ġki veya üç yıl süren bu ambargo neticesinde Müslümanlar 

büyük sıkıntılar yaĢadılar.
169

 Özellikle ambargo neticesinde bu boylara mensup 

kiĢilerin yaĢadıkları ekonomik sıkıntılar dramatik bir Ģekilde rivayetlere konu 

olmuĢtur.
170

 Ambargonun kalkması ancak bu kötü gidiĢ karĢısında bazı giriĢimlerle 

mümkün olabilmiĢtir.
171

 

Mekke yönetiminin Müslümanlara uyguladığı baskı politikası Mekkî ve 

Medenî pek çok ayete doğrudan veya dolaylı olarak konu olmuĢtur. Özellikle erken 

dönemde nâzil olan Burûc Suresinde Müslümanların çektikleri sıkıntılara ayetin 

verdiği dokunaklı misal ile dikkatleri çekmiĢtir. Surenin giriĢinde kendilerinden önce 

yaĢamıĢ olan ve “Ashabu‟l-Uhdûd” (Hendeğin Adamları) olarak isimlendirilen bir 

grubun inançlarından dolayı ateĢ dolu çukurlarda yakılıp iĢkence edilmesi konu 

edinmiĢtir. Tefsir eserlerinin kaydettiğine göre bu olayın tarihi perde arkası Ģöyledir: 

Yemen kralı ihtiyar olan büyücünün yeni bir çırak yetiĢtirmesi için yanına verdiği 

çocuğun Hıristiyan olan bir rahip ile tanıĢıp ona tabi olduğunu öğrendiğinde halkın 

huzurunda rahip ve çocuğu iĢkence ile öldürdü. Ölümlerinden sonra kerametleri 

ortay çıkınca bunlara Ģahitlik eden halk onların dinine girdi. Korktuğu baĢına gelen 

kral ateĢten bir çukur hazırlattı. Dininden dönmeyenleri bu çukurun içerisine atarak 
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iĢkence etti.
172

 Diğer bir rivayete göre Yahudi dinine girmeyi kabul eden Yemen 

Kralı Zû Nuvâs, Necrân Hıristiyanları‟nın din değiĢtirip Yahudi olmalarını istedi. 

Hıristiyanlar dinlerinden vaz geçmeyince ateĢ dolu hendeklerin kazılmasını ve 

içlerinde yakılmasını emretti.
173

 Tarihte yaĢanılan bu olayın Mekkeliler tarafından 

bilindiği anlaĢılmaktadır. Hafızalara kazınan bu elim vakıanın sebebi ayette ifade 

edildiği gibi “Mü‟minler sırf aziz, övgüye lâyık Allah‟a inandıkları için o (zalim)ler 

onlardan öç aldılar”
174

 Allah‟a iman etmeleriydi. Belki Mekkeliler inançlarından 

dolayı Necrân Hıristiyanlarına yapılan bu iĢkenceyi öfke ve nefret ile 

hatırlamıĢlardır. Ancak esefle karĢıladıkları bu davranıĢın aynısını Ģimdi kendi 

akrabalarına, halklarına yapıyorlardı. Böylece Kur‟ân ateĢ dolu çukurlarda iĢkence 

yapan zalim yönetimi ile Mekke yönetimi arasında Müslümanlara yaptıkları eziyetler 

bakımından ortak noktaya dikkatleri çekmiĢtir. Nitekim sonraki ayetlerde 

Mekkelilerin Müslümanlara iĢkence yaptıkları açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“ĠnanmıĢ erkek ve kadınlara iĢkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok 

mu), onlar için cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır.”
175

 

Ġnkârcılar Ģiddetli bir Ģekilde uyarılırken, Müslümanlara bu eziyetlerinin karĢılığının 

verileceği hatırlatılmıĢtır. Bunun dıĢında pek çok ayette Müslümanların baskıya 

maruz kaldıkları ifade edilmiĢtir.
176
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Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise yeni dinî hareketin çıkıĢ 

noktasını oluĢturan Mekke dönemini zihinlere Müslümanlara karĢı yapılan baskı ve 

iĢkenceler ile kazınmasını sağlayan Mekke üst tabakasının sert muhalefetinin 

arkasında yatan nedenlerdir. siyasî, sosyal, dinî ve iktisadi bağlantıları 

düĢünüldüğünde ayrı bir çalıĢma konusu olabilecek olan bu problemin birkaç 

noktasına iĢaret etmekle yetineceğiz. Mekke ileri gelenleri tebliğci ve yol gösterici 

olarak kendilerinin değil, Hz. Peygamber‟in seçilmesine asla razı olmadılar. Önceki 

bölümde En‟âm 123-124 ayetlerinde ifade edildiği gibi Mekke ileri gelenlerinden 

bazılarının risâlet vazifesine kendilerinin daha layık olduğunu düĢündükleri bilgisine 

ayrı bir baĢlıkta yer verdik. Hz. Peygamber‟e karĢı çıkmalarının temelinde, sosyal 

konum olarak kendilerini daha üst tabakadan zengin kiĢiler olduğu halde, risâlet 

vazifesinin yetim olan ve Mekke yönetiminde söz sahibi olmayan Hz. Peygamber‟e 

verilmesini içlerine sindirememeleri vardı. Ayet bağlamlarını yukarıda verdiğimiz bu 

noktaya iĢaret eden tarihi rivayetlerin
177

 de olduğu bilgisini hatırlatmakla 

yetineceğiz. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir neden ise Mekke ileri gelenlerinin hiçte 

hoĢlarına gitmeyen Ġslâm‟ın eĢitlik ilkesiydi. Hiçbir insani değer atfetmedikleri 

köleleriyle aynı statüye sahip olmak onlara itici geliyordu. Yukarıda En‟âm 6/52 ve 

Kehf 18/28 ayetleri çerçevesinde etraflıca değindiğimiz gibi Hz. Peygamber‟in 

etrafında toplanan zayıf ve fakir insanlara iĢtirak etmek nefislerine ağır geliyordu. 

Öyle ki bu durumu Hz. Peygamber‟e bildirerek kendileri için köle ve fakir insanların 

içerisinde olmadığı ayrı bir meclisin kurulması halinde, sohbetlerine iĢtirak 
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edebilecekleri teklifini sundular.
178

 Hz. Peygamber‟in etrafında bulunan sahabesinin 

iman etmelerine vesile olabilmesi ümidiyle bu teklifin kabul edilmesi yönündeki 

fikirleri ve Hz. Peygamber‟in de bu düĢünceyi paylaĢıp giriĢimde bulunmayı 

kararlaĢtırdıklarında ayet müdahale ederek böyle bir meclisin kurulmasını yasakladı. 

Kur‟ân, Hz. Peygamber‟in etrafındaki fakir fakat samimi Müslümanlar ile sebat 

etmesini tavsiye etti. Mekke ileri gelenlerinin Ġslâm‟ın eĢitlik ilkesinden 

hoĢlanmadıkları Ebû Leheb‟in Ġslâm davetine karĢı verdiği cevapta bulabilmekteyiz. 

Ġslâm karĢıtı zengin liderlerden olan Ebû Leheb kendisini davet eden Hz. 

Peygamber‟e Ģu teklifi sunduğu rivayet edilir: “Ey Muhammed! Müslüman olursam, 

bana ne verilir.” Hz. Peygamber: “Diğer Müslümanlara ne verilirse, sana da o 

verilir.” KarĢılığını verdi. Bunun üzerine Ebû Leheb: “ Fakir (alt tabaka) inanlar ile 

bir tutulacağım dine yuh olsun” diye karĢılık verdi.
179

 Bu rivayetten açıkça 

anlaĢıldığı gibi Ġslâm‟ın köle ile efendiyi bir tutan ilkesi Mekkeli liderlerin hoĢlarına 

gitmiyordu. 

Mekke aristokrasisinin muhalefet etmesinin bir nedeni de sahip oldukları 

servet ve iktidarı kaybetme endiĢesiydi. Kendilerine koĢulsuz bağlı olan alt 

tabakadaki insanların sadece mutlak yaratıcıya boyun eğme (tevhid ) ve sosyal 

hayatta insanlar arasında eĢitlik vad eden ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması üst 

tabakanın geleceğini ciddi bir Ģekilde tehdit ediyordu. Hz. Peygamber‟in hayatını 

Kur‟ân ayetleri perspektifinde kaleme alan Derveze, Mekke ileri gelenlerinin Ġslâm 

davetine karĢı çıkma nedenleri ile ilgili olarak Ģunları kaydetmektedir: “(...) Resul‟ün 
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çağrısına sürekli devam ettiğini, çeĢitli çevrelerden onun sesine kulak verenlerin 

çoğaldığını, özellikle fakir ve zayıf çevrelerin onun çağrısında tam bir gönül huzuru, 

rahatlık, ferahlama gördüklerini, Resul‟ün de Kur‟ân‟ın telkini ile bu çevrelere iyilik 

yapmaya, onlar ile ilgilenmeye, toplumdaki seviyelerini yükseltmeye çağırdıklarını 

görüyorlardı. (...) Mekke liderleri, Resul‟ün çağrısının bu ezilen kesim arasında kabul 

görmesinden ve bu kesimin kendilerinin kontrolünden çıkmasından endiĢe etmeye 

baĢladılar. Kendi konumlarının sarsılmasından korktular. Ta baĢtan bu iĢi 

engellemeye çalıĢtılar.”
180

 Burada açıkça ifade edildiği gibi Mekke ileri gelenleri 

tabandan gelen bir halk hareketlerinden korkuyorlardı.  

Diğer taraftan üst tabakanın Ģiddetli bir Ģekilde karĢı çıkmasına değinen Watt, 

yukarıda verdiğimiz nedenler ile paralellik arz eden iki temel neden üzerinde 

durmaktadır: Birincisi ayetlerin üst tabakayı oluĢturan kiĢilerin içinde bulundukları 

yaĢam tarzlarını Ģiddetli eleĢtirmesidir. Üst sınıfın sanıldığının aksine hiçte efendi 

olmadıklarının ifade edilmesi, geleceklerini ciddi bir Ģekilde tehdit ediyordu. Ġkinci 

neden ise Hz. Peygamber‟in vahiy alıyor olması diğerlerinin liderliklerini tehdit 

ediyordu. Kabile liderlerinin bilgi ve liyakate göre Ģekillendiği Mekke‟de toplumu 

idare edebilecek en güçlü adayın Hz. Peygamber‟in olacağını rahatlıkla 

kestirebiliyorlardı.
181

 Kaynaklarda yer alan rivayetler bu tespitleri doğrulamaktadır. 

Mekke ileri gelenlerinden Ahnes b. ġerîk Ebû Cehil‟e Hz. Peygamber‟den iĢittikleri 

ile ilgili görüĢlerini sorunca Ģu karĢılığı verir: “Benî Abdi Menâf ile Ģan Ģeref 

konusunda Ģimdiye kadar sürekli çekiĢtik. Onlar rifâde vazifesini yerine getirdiler, 

biz de aynısını yaptık. Onlar kabileler arasındaki sulhlarda diyet borçlarını ödediler, 
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biz de ödedik. Onlar halka karĢı iyilik yaptılar, biz de yaptık. Onlar ile at baĢı 

giderken, onlar „Bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber var‟ dediler. 

Bunun dengini nereden bulup onlara yetiĢeceğiz. Vallahi asla ona inanmaz, onu 

tasdik etmeyiz.”
182

 Diğer bir rivayet ise Ģöyledir: Muğire b ġu‟be dedi ki: “Yanımda 

Ebû Cehil olduğu halde Mekke sokaklarından birinden yürürken Hz. Peygamber ile 

karĢılaĢtık. Ebû Cehil‟e: „Ey Ebu‟l Hakem! Allah‟a ve Resulüne tabi ol ki ben senin 

için Allah‟a dua edeyim‟ dedi. Ebû Cehil: „Ey Muhammed! Ġlahlarımızı kötüleyecek, 

bizi onlara tapmaktan men edeceksin değil misin? Sadece bize bildirdiğin Ģeylere 

tabi olmamızı isteyeceksin. Vallahi söylediğin Ģeylerin gerçek olduğunu bilseydim, 

bunları kabul eder, sana tabi olurdum.‟ dedi. Resulullah gidince Ebû Cehil bana Ģöyle 

dedi: „Vallahi onun söylediklerinin doğru olduğunu biliyorum. Ancak Benî Kusay 

„Kâbe‟nin hicâbe, sikâye ve livâ vazifesi bizdedir.‟ dediler, hepsini kabul ettik. Sonra 

onlar halka yemek yedirdiler biz de yedirdik. Onlar ile bu yarıĢta atbaĢı giderken, 

Ģimdi „bizden bir peygamber var.‟ dediler. Vallahi bunu kabul etmeyeceğim.” 

dedi.
183

 

Zikredilmesi gereken diğer bir neden ise ileri gelenlerin Kâbe‟nin kendilerine 

sağladığı çıkarları kaybetme endiĢesidir. Mekke sakinleri özellikle KureyĢ kabilesi 

Kâbe ile ilgili görevleri nedeni ile Araplar arasına seçkin bir konuma sahipti. Bu 

konumları sayesinde gittikleri yerlerde itibar görüyorlardı. Bu itibar Mekkelilerin can 

damarı olan ticaretlerini sürdürebilmelerini sağlıyordu. Nitekim onların Ġslâm‟ı kabul 

etmeleri halinde diğer Araplar tarafından yurtlarından çıkartılacakları endiĢesi ayete 

yansımıĢtır: “Dediler ki: „Biz seninle beraber doğru yola gelirsek yurdumuzdan 
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atılırız.‟”
184

 Ayetin devamında ise Ģimdiye kadar sahip oldukları imkânların Allah 

tarafından sağlandığına iĢaret edilmiĢtir. “Biz onlara kendi katımızdan bir rızık 

olarak, her Ģeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir mekân 

vermedik mi? Fakat çokları bilmezler.” Ġslâm‟a tabi olduklarında Kâbe‟nin 

kendilerine sağladığı faydaların devam edeceğinin garantisini ayet veriyor. Ancak 

ayetin Mekke ileri gelenlerine geçimlerinde sıkıntı yaĢamayacaklarına dair verdiği 

garantiye itimat etmedikleri görünmektedir. 

Mekke üst tabakası ortaya çıkan yeni dinî herekti kendi varlığına tehdit olarak 

algıladıkları andan itibaren tüm kuvvetleri ile karĢı çıktılar. Bu karĢı çıkıĢın en 

belirgin göstergesi Müslümanlara karĢı sergiledikleri baskı politikasında görmek 

mümkündür. Baskı politikası neticesinde sergilenen manzara Mekke‟de var olan alt 

ve üst tabaka ayırımını açık bir Ģekilde ortaya çıkarmıĢtır. En büyük iĢkenceyi 

korumasız fakir insanlar ile köleler gördü. 

 

2.2.2. Üst Tabakanın Müslümanlara KarĢı Büyüklenmesi 

Üst tabakaya mensup kiĢilerin yerilen bir vasfı olarak büyüklenme, “kiber” 

 (اسرنثاس) ”istikbâr“ ,(ٍرنثش) ”mütekebbir“ ,(ذنثش) ”kelimesinden türeyen “tekebbür (مثش)

ve “müstekbir” (ٍسرنثش) kavramları ile ifade edilmiĢtir.
185

 Bu kavram ayetlerde iki 

anlamda kullanılmıĢtır.
186

 Bu iki anlamdan “küfürde büyük ve önder” anlamında üst 

tabakaya iĢaret eden bir kavram olarak “istekber” baĢlığı altında ikinci bölümde 

incelendi. Bu baĢlık altında ise “kendisine verilen emre karĢı büyüklenme” anlamı 
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üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda dil bilginleri üst tabakanın yerilen davranıĢ 

biçimi olarak, yukarıda verilen kavramların yakın anlamlı olarak kullanıldığına iĢaret 

etmiĢlerdir.
187

 Buna göre öne çıkan anlam “baĢkasına karĢı kendi nefsini büyük 

görme, büyüklenerek Allah‟a itaat etmekten kaçınma”dır.
188

 

Konu oldukça geniĢ ve kapsamlı olduğu için müfessirlerin yaptığı bazı 

tanımlamalara iĢaret etmekle yetinip, Mekke toplumuna iĢaret eden ayet bağlantıları 

üzerinde duracağız. Râzî müstekbir sıfatı ile tanınan kiĢileri Ģöyle tanımlar: 

“Kendilerini insanların en üstünü görüp, sadece kendilerini hak sahibi olarak 

görenlerdir.”
189

 Mevdûdi‟nin tanımı, “Allah‟a boyun eğmekten ve ona itaat 

etmekten, kul olmaktan kendisini müstağni görüp, Allah‟ın emir ve yasaklarına 

aldırıĢ etmeden kibirli bir Ģekilde yaĢayan kimse”
190

 Ģeklindedir. Zuhayli 

mütekebbirleri “Hakka iĢaret eden hiçbir ayeti kabul etmeyen, kendilerine hak yol 

belirdiği zaman bu yola tabi olmayan ve sapıklık nefsine hoĢ geldiği için bu yolda 

hızla çaba sarf edenler” olarak tanımlar.
191

 Bu tanımlamalarda öne çıkan nokta 

müstekbir kiĢinin servet ve iktidarına güvenerek Allah‟a muhtaç olmadığını izhar 

etmesidir. Allah‟a itaat emrine karĢı çıkmasının temelinde bu düĢünce yatmaktadır. 

Ayetlerde kibir vasfı ile eleĢtirilen kesim peygamberlere karĢı çıkan 

inkârcılardır. Yoksa ilk akla gelen anlamıyla Müslüman bir kiĢinin çeĢitli zaaflar ile 
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kendini beğenmesi, kibirli olması kast edilmemektedir. Ahlak kitaplarında kâmil bir 

mü‟min olabilmek için bu tür düĢüncelerden arınması gerektiği geniĢ bir Ģekilde ele 

alınmıĢtır. Buna karĢılık ayetlerin hedefindeki kitle, refah düzeyi yüksek, inkârcı üst 

tabaka olup, bunların en belirgin özellikleri kendilerini beğenerek bütün iĢlerini güzel 

görmeleridir. Kendilerini büyük görmeleri nedeniyle hiçbir nasihati kabul 

etmezler.
192

 Kibir vasfı ile ön plana çıkan kiĢilerin sosyal statüleri yüksektir. Bunlar 

sahip oldukları siyasî, ekonomik ve sosyal imkânları nedeni ile kendilerini yeterli 

görerek büyüklenmiĢlerdir. 

Büyüklenerek kendisini üstün görme ilk defa Ģeytanın Hz. Âdem‟e secde 

emrine karĢı çıkmasıyla baĢladı. ġeytan, ateĢten yaratıldığı için kendisini daha üstün 

görerek secde emrini yerine getirmedi.
193

 Böylece daha Ģerefli bir maddeden 

yaratıldığını iddia ederek kibrin temelini ilk defa Ġblis atmıĢ oldu.
194

 Hz. Âdem ve 

Ģeytanın anlatıldığı kıssaların defalarca tekrar edilmesi manidardır.
195

 Tüm 

anlatımlarda öne çıkan mesajlardan birisi de Ģeytanın kibrinden dolayı sonsuza kadar 

Allah‟ın lanetine müstahak olmasıdır. Dikkatlere sunulan, Ģeytanı Allah‟ın 

rahmetinden uzaklaĢtıran tekebbür fiilinin insanoğlu için de aynı kötü akıbete 

düĢürme tehlikesidir. 

Ġnsan, kendi kendine yetme rahatlığı ve gururu içerisinde büyüklenme ve 

kendisine aĢırı güven durumlarına düĢebilmektedir. Ġnsan yüksek bir hukukun 
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varlığını ikrar edip ona tabi olma yerine kendisini o kanun yerine koyar.
196

 Bu 

bağlamda menfaatlerini koruyan düzenlerini tehdit eden her Ģeye karĢı çıkarlar. 

Peygamberlerin getirdikleri mesajların özünde var olan hak, adalet ve eĢitliği 

savunan ilahî emirlere en sert muhalefeti yaparlar. Toplumun ürettiği refahın büyük 

bir kısmını elinde bulunduran üst tabaka bu yönüyle peygamberlere karĢı 

muhalefetin temsilcisi konumundadırlar. Peygamberler tebliğ vazifeleri gereği 

insanları Allah‟a ibadet etmeye davet ettiklerinde ileri gelenler büyüklenerek karĢı 

çıkmıĢlardır. Bunlar davet karĢısında kendi konumları daha üstün görerek, bu daveti 

kabul etmeyi red etmiĢlerdir. Tevhid inancına davet edildiklerinde üst tabaka 

mensubu kiĢiler büyüklenerek karĢı çıkarlar: “Çünkü onlara: „Allah‟tan baĢka tanrı 

yoktur!‟ dendiği zaman büyüklük taslarlardı.”
197

 

Pek çok ayette isim zikredilmeden, Mekke ileri gelenlerin Kur‟ân ayetleri, 

Hz. Peygamber ve Müslümanlar karĢısında büyüklendiklerini haber vermektedir. 

Mekke üst tabaksının Hz. Peygamber‟in tebliği karĢısında kendilerini üstün görüp 

Müslümanları tahkir eden söylemlerinin ayetlere yansıyan yönlerine geçebiliriz. 

Ebû Tâlib‟in evinde toplanan Mekke aristokratlarının (mele‟) durumunu 

bildiren Sâd Suresinin ikinci ayetinde onların bu toplantıyı yaparken kendilerine 

duydukları güven ve gurur “izzet” kavramı ile ifade edilmiĢtir. “Ġnkâr edenler bir 

gurur (izzet) ve ayrılık içindedirler.”
198

 Ebû Tâlib huzurunda yapılan toplantıda 

KureyĢ mele‟sini öfkeyle orayı terk etmesine neden olan Ģey, Hz. Peygamber‟in 
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onları tek ilaha ibadet etmeye davet etmesinden baĢka bir Ģey değildi.
199

 Tevhid 

inancına davet neticesinde ileri gelen inkârcılar büyük bir öfkeyle birlikte 

büyüklenerek Hz. Peygamber‟in davetine karĢı çıktılar. Zira bunlar Mekke‟nin servet 

ve iktidarını ellerinde tutan üst tabaka olarak büyük bir kibir ve gurura kapıldılar. 

Onların gururlu tavırları yukarıdaki ayette ifade edilmiĢtir. 

BaĢka bir örnekte isim verilmeden bir Ģahıstan bahsediliyor: “Ne sadaka 

verdi, ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı, döndü. Sonra çalım satarak ailesine 

gitti.”
200

 Bu ayetlerin ifade edilen kötü vasıfları taĢıyan bir kiĢiyi muhatap aldığı 

açıktır. Rivayetlere göre ayetin bahsettiği kiĢi Ebû Cehil‟dir.
201

 Hz. Peygamber‟in 

davetine karĢılık sergilediği davranıĢ ifade edilmiĢtir. Bu kiĢi kendisine emredilen 

sadaka verme, namaz kılma gibi vecibeleri yerine getirmediği gibi, gururlu bir 

yürüyüĢle ailesinin yanına dönüyordu.
202

 Ebû Cehil‟in Mekke aristokratlarından 

olduğu yukarıda ifade edildi. 

Kur‟ân‟ın ilk nâzil olan surelerinden biri olan Müddessir‟de Ġslâm‟a 

muhalefet eden KureyĢ ileri gelenlerinden birisinin servet sahibi olduğuna iĢaret 

ediliyor: “Benimle Ģu adamı yalnız bırak ki ben onu tek olarak yarattım. Ona uzun 

boylu mal verdim. Göz önünde oğullar (verdim). Kendisine bir döĢeyiĢ döĢedim.”
203

 

Bu kiĢinin kıyamet gününde Ģiddetli bir azaba uğrayacağı ifade edilmiĢtir. Zira bu 
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kiĢinin Hz. Peygamber‟in Ġslâm‟a davetini kabul etmeyerek karĢı çıktığı Ģöyle tasvir 

edilmiĢtir: “Zira o düĢündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine 

kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı, Sonra surat astı, kaĢlarını çattı, Sonra 

arkasını döndü, böbürlendi: „Bu dedi, rivayet edilip öğretilen bir büyüden baĢka bir 

Ģey değildir. Bu, sadece, bir insan sözüdür.‟”
204

 Ayetlerden açık bir Ģekilde 

anlaĢıldığı gibi oldukça varlıklı ve nüfuzlu olan bu kiĢinin ikaza uğramasının nedeni 

ayetler karĢısında büyüklenerek sırt çevirmesidir. Müfessirlerin ittifakına göre bu kiĢi 

Velîd b. Muğîre‟dir.
205

 Rivayetler olayın perde arkasını Ģöyle bildirmektedir: 

Ġbn Abbâs‟tan nakledilen rivayet Ģöyledir: “Velîd b. Muğîre, Hz. Ebû 

Bekir‟in yanına geldi ve ona Kur‟ân‟dan sordu. Hz. Ebû Bekir Kur‟ân‟la ilgili ona 

bilgi verince, çıkıp KureyĢlilerin yanına gitti. Velîd: „Ebu KebĢe‟nin oğlunun 

söyledikleri ne garip Ģeyler. Allah‟a yemin olsun ki o, ne Ģiirdir, ne büyüdür, ne de 

delilik eseridir. Gerçekte bu sözler Allah‟ın kelâmıdır. KureyĢ‟ten bir grup bunu 

duyunca dediler ki: „Allah‟a yemin olsun ki, Velîd dininden dönecek olursa 

KureyĢ‟lilerin hepsi de dinlerinden dönerler.‟ Ebu Cehil bunu duyunca Ģöyle dedi: 

„Onun durumuyla ilgili size yeterim.‟ dedi. Çıkıp Velîd‟in evine gitti ve dedi ki: 

„Görüyor musun kavmin senin için yardım toplamıĢ? Velîd: „Ben mal ve evlat 

bakımından KureyĢ‟in en zengini değil miyim?‟ Ebu Cehil: „Söylediklerine göre sen 

Ebu Kuhâfe‟nin oğlunun (Hz. Ebû Bekir) yanına gitmiĢsin ve onun yemeğinden 
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artakalanları almıĢsın.‟ dedi. Velîd: „Benim akrabalarım böyle mi diyorlar? Ben, ne 

Ebu Kuhâfe‟nin oğlunun yanına, ne Ömer‟in yanına, ne de Ebu KebĢe‟nin oğlunun 

yanına yaklaĢtım. Onun sözü, büyüden baĢka bir Ģey değildir.‟ dedi.”
206

 

Ġkrime‟den nakledilen rivayet ise Ģöyledir: Velîd b. Muğîre, Hz. Peygamberin 

yanına geldi ve Resulullah ona Kur‟ân okudu, onun da kalbi yumuĢar gibi oldu. Bu 

durumdan Ebû Cehil haberdar olunca Velîd‟e Ģöyle dedi: „Amca, kavmin senin için 

mal toplamak istiyor‟. Velîd: „Niçin‟? deyince, Ebû Cehil: „Onu sana verecekler, 

Çünkü sen Muhammed‟e gitmiĢ ve ondan bir Ģeyler istemiĢsin.‟ dedi. Velîd: 

„KureyĢ‟liler benim mal bakımından en zengin kiĢi olduğumu bilirler.‟ dedi. Ebu 

Cehil: „Öyleyse onun hakkında öyle bir söz söyle ki kavmin senin onun söylediğini 

inkâr ettiğini görsün ve kendisinden hoĢlanmadığını bilsin.‟ dedi. Velîd: „Onun 

hakkında ne diyeyim? Ġçinizde benden daha iyi Ģiir bileniniz yoktur. Recezi de, 

kasideyi de, cinlerin Ģiirini de benden daha iyi bileniniz yoktur, O‟nun söylediği söz, 

bunlardan hiç birine benzemiyor. Vallahi o, öyle bir söz söylüyor ki, apayrı bir 

lezzeti var, altındaki her sözü yıkıyor ve hepsinin üstüne çıkıyor, hiç bir söz onun 

üstüne çıkamıyor‟. Ebu Cehil: „Allah‟a andolsun ki; sen onun hakkında bir Ģey 

söylemedikçe kavmin senden memnun olmaz.‟ dedi. Velîd: „Beni bırak da o konuda 

düĢüneyim.‟dedi. DüĢündükten sonra: „Bu, söylenegelen bir büyüdür.‟ dedi.”
207

 

Farklı kanallardan gelen bu rivayetler aynı noktaya iĢaret ediyor. Mekke 

aristokratlarından birisinin davet karĢısındaki tavrı açıkça beyan edilmiĢtir. Velîd 
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Ġslâm‟a ısınacak gibi olduğunda Ebû Cehil‟in onu vaz geçirme taktiği oldukça dikkat 

çekicidir. Ebû Cehil‟in ince taktiği tarafların sosyal konumlarına gönderme 

bulunmasında gizlidir. Buna göre Mekke‟nin üst tabaka mensubu zengin Velîd‟i, Hz. 

Muhammed ve Hz. Ebû Bekir‟in yardımlarına muhtaç olduğu izlenimi vererek, 

halkın gözünde prestijini düĢürmeye çalıĢan Ebû Cehil, bu konuda baĢarılı olduğu 

söylenebilir. Zira halkın arasında böyle bir söylentinin olduğunu duyduğunda 

kendisini cezp eden ayetleri inkâr etme yolunu seçmiĢtir. 

Mekke ileri gelenlerinden baĢka bir kiĢinin tavırları ayetlere yansımıĢtır. 

Uyarıya maruz kalan kiĢi Kur‟ân ayetlerini alay konusu yapması ve dinlenmemesi 

için ayetlere alternatif hikâyeleri temin etmesiyle ön plana çıkmaktadır: “Ġnsanlardan 

kimi var ki; bilgisizce (insanları) Allah‟ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek 

için boĢ hadisi (eğlence sözünü) satın alır. ĠĢte onlara küçük düĢürücü bir azab 

vardır.”
208

 Bu ayetin nüzûl sebebi ile ilgili olarak Nadr b. Hâris‟i ismi geçmektedir. 

Nadr Fars bölgesine ticari seyahatler yaptığı için bu bölgeyi iyi tanırdı. Mekke 

toplumunun Kur‟ân‟a olan dikkatlerini dağıtmak için Fars bölgesine gidip burada 

kahramanlıkları ile ön plana çıkmıĢ kiĢilerin hikâyelerini öğrenen Nadr, bu hikâyeler 

ile Mekke‟ye geri döner, Kur‟ân dinlemeye giden kiĢilere bu hikâyeleri dinleterek 

onları engellemeye çalıĢırdı.
209

 Nadr‟ın böyle bir tavrı sergilemesinin nedeni ise 

“Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki onları hiç iĢitmemiĢ, sanki kulaklarında 

ağırlık varmıĢ gibi büyüklük taslayarak döner. Ona acı bir azabı müjdele”
210
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ifadeleri ile bildirilmiĢtir. Nadr‟a ayetler okunduğunda büyüklenerek sırt 

çeviriyordu.
211

 Kibrinden dolayı baĢını kaldırıp bakmaya bile tenezzül etmiyordu.
212

 

Mekke inkârcılarının büyüklenerek ayetlere karĢı çıktıklarını bildiren diğer 

bir ayet Ģöyledir: “O, Allah‟ın ayetlerinin kendisine okunduğunu iĢitir de sonra 

büyüklük taslayarak sanki hiç onları iĢitmemiĢ gibi (küfründe) direnir. Onu, acı bir 

azap ile müjdele.”
213

 Mekke‟de ayetlere karĢı böyle bir tavır içerisinde olan bir grup 

vardı. Rivayete göre ayetin hitabına maruz kalan kiĢi Nadr b. Hâris veya Ebû Cehil b. 

HiĢâm‟dır.
214

 Bu kiĢilerin tavırları nedeni ile ayetin nâzil olma ihtimaline karĢılık, 

inkârcı liderlerin tamamı bahsi geçen tavırları sergileme bakımından aynı hitaba 

muhataptırlar.
215

 Aynı surede kıyamet gününde ayetlere karĢı büyüklenen kiĢilere bu 

tavırlarının hatırlatılacağı bildirilmiĢtir. “Ama inkâr edenlere gelince (onlara da 

Ģöyle denir): „Ayetlerim size okunurdu, fakat siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir 

toplum oldunuz değil mi?‟”
216

 Dünyadayken ayetlere karĢı büyüklenmeleri nedeni ile 

sorguya çekilecekler.
217

 Kıyamet günü iman etmedikleri için piĢmanlıklarını ifade 

eden inkârcılara
218

 dünyadayken ayetlere karĢı büyüklenip sırt döndüğü 

hatırlatılmaktadır. “(Allah Ģöyle buyurur): „Hayır, sana ayetlerim geldi de sen onları 
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yalanladın, büyüklük tasladın ve nankörlerden oldun!‟”
219

 Büyüklenenler azabı 

gördüklerinde tekrar dünyaya dönmek isterler. Oysa onları geri getirecek hiçbir güç 

yoktur. Bunlar Allah‟ın ayetlerini inkâr edip büyüklenerek karĢı çıkmıĢlardı.
220

 

Mekke toplumu için Kâbe‟nin önemine, buranın yönetici ve sakini olmayı en 

büyük övünç kaynağı saydıklarına birinci bölümde değindik. Ayetin “Ayetlerime 

karĢı kibirlenerek geceleyin (Kâbe‟nin çevresinde toplanıp) saçmalıyordunuz.”
221

 

ifadesine göre Mekke ileri gelenlerinin gece toplantılarında üzerinde konuĢtukları 

ortak konulardan biri ortaya çıkan yeni din ve o‟nun kaynağı Kur‟ân ayetlerdir. Sahip 

oldukları servet ve nüfuz ile övünüp, Hz. Peygamber ve ona tabi olan çoğu zayıf 

insanları küçümsedikleri, ayetler hakkında ileri geri konuĢtukları anlaĢılmaktadır.
222

 

Bu meclislerde yeni din hakkında karalayıcı ve küçümseyici konuĢmalar ileri bir 

dereceye ulaĢmıĢ olacak ki ayetin ikazına maruz kalıyorlardı. 

Mekke inkârcılarının Hz. Peygamber‟in sosyal konumuna ve risâlet vazifesini 

icra edecek kiĢinin farklı kabiliyetlere sahip olması gerektiği yönündeki itirazlara 

yukarıda değindik. “Bizimle karĢılaĢmayı ummayanlar: „Bize melekler indirilmeliydi 

yahut Rabbimizi görmeliydik değil mi?‟ dedi(ler). Andolsun ki onlar kendi içlerinde 

                                                           
219

 Zümer, 39/59. 

220
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XX. 238; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 155; el-Kurtubî, el-Câmiu 

li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVIII. 240. 

221
 Mü‟minûm, 23/67. 

222
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XVII. 84-85; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, IV. 17; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, II. 417; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VII. 52; el-Mâverdî, en-Nuket ve‟l-Uyûn, IV. 

61; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, V. 424; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, IV. 238; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, 

XXIII. 112; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XV. 64; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, II. 474; 

Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 132; eĢ-ġevkânî, Fethu‟l-Kadîr, s. 987; el-Merâğî, Tefsîru‟l-

Merâğî, XVIII. 39. 



266 
 

büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aĢtılar”
223

 ayetinde bildirildiği gibi 

Mekke inkârcılarının büyüklenerek Hz. Peygamber‟e karĢı çıktılar. Resul olarak 

meleklerin gelmesini veya bizzat Allah‟ın kendilerine görünmesini istediler.
224

 Bu 

istekleri ile iki Ģekilde kibirlerini açığa çıkardılar. Birincisi Hz. Peygamber‟in risâleti 

karĢısında nefislerini büyük görmeleri, ikincisi ise, Allah‟ı görme arzuları ile 

büyüklüklerini açığa çıkarmalarıdır.
225

 Bu ayetlerin arka planını anlatan rivayetler 

Mekke ileri gelenlerinin tutumlarını açık bir Ģekilde bildirmektedir. Bu ayetlerin Ebû 

Cehil, Velîd b. Muğîre, Âs b. Vâil ve Nadr b. Hâris hakkında nâzil olduğu rivayet 

edilmiĢtir. Bunlar, Ebû Zerr, Ġbn Mes‟ûd, Ammâr, Bilâl ve Suheyb gibi 

Müslümanları görünce “Ġman edip bunlar gibi mi olalım?” veya alt tabakadaki 

Müslümanlarla istihza ederek “ġunlara da bakın” derlerdi.
226

 

KureyĢ‟in bir peygamber beklentisi içerisinde olduğu, Ehl-i Kitab‟ın haberleri 

kendilerine ulaĢınca, bir peygamber kendilerine gönderilirse Yahudi ve 

Hıristiyanların yaptıkları gibi karĢı çıkmayarak sahipleneceklerine dair güçlü bir 

Ģekilde yemin ettiklerine yukarıda değindik. Ancak kendilerine Hz. Muhammed 

peygamber olarak gönderildiğinde bundan hoĢlanmadılar ve büyüklenerek ona tabi 
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olmayı gururlarına yediremediler.
227

 Rivayetlerde geçen bir ayrıntıya göre ayette 

bahsi geçen ve büyüklenerek ayetlere karĢı çıkan ileri gelenlerin çoğu Bedir 

Gazvesinde öldürülerek cezalandırıldı.
228

 Ġkinci bölümde “mele‟” baĢlığı altında 

Bedirde öldürülenlerin Mekke‟nin üst tabakasına mensup aristokratlardan olduğunu 

belirtmiĢtik. Bu bağlantı Mekke üst tabakasından muhalif kiĢilerin en belirgin 

vasıflarından birisinin büyüklenme olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yukarıda verilen ayetler ve bu ayetler ile ilgili tefsir rivayetleri, Mekke üst 

tabakasının kahir ekserinin Ġslâm‟a muhalefet ettiklerini ve bu muhalefetin önemli 

nedenlerinden birisinin ise servet ve iktidar sahibi üst tabaka olarak kendilerini 

büyük görmeleri olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 

Bu baĢlık ile ilgili sözleri noktalamadan önce üzerinde durulması gereken 

diğer bir nokta da büyüklenenlerin bu davranıĢlarından dolayı Ģiddetli bir Ģekilde 

uyarılmasıdır. Özellikle ahiret hayatına yönelik önemli uyarılara yer verilmiĢtir. 

Ayetin bildirdiğine göre büyüklenenlerin ebedi saadet yurdu olan cennete girme 

ihtimalleri yoktur: “Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmağa tenezzül 

etmeyenler var ya, iĢte onlara gök kapıları açılmayacak ve deve, iğne deliğinden 

geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir! ĠĢte suçluları böyle 

cezalandırırız.”
229

 Kibirlenip iman etmeyen kimse her ne kadar dünya hayatında 

                                                           
227

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIX. 392-393; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, IV. 264; Abdurrahmân b. 

Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 3187; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VIII. 115; el-Mâverdî, 

en-Nuket ve‟l-Uyûn, IV. 478; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, V. 162; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, VI. 498; 

el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XVII. 396; en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, III. 92-93; Ġbn 

Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XI. 340. 

228
 el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VI. 427; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, VIII. 115. 

229
 A‟râf, 7/40. 



268 
 

mevkisi yüksek, itibar sahibi ve üst tabakaya mensup ise de öldükten sonra kendisini 

kötü bir akıbet beklemektedir.
230

 Tüm rahmet ve nimet kapıları bunlara kapalı 

olacaktır.
231

 

Ayet müstekbirlerin ahirette nimetlerden mahrum kalacaklarını haber 

verirken, aynı zamanda onları bekleyen akıbet bütün açıklığıyla ifade edilmiĢtir: 

“Onun için, içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarına girin. Kibirlenenlerin 

yeri ne kötüdür!”
232

 Cehennem, bekçisinin bildirdiği gibi,
233

 Allah‟ın vahdaniyetini 

tasdik etmeyen kiĢilerin yeridir.
234

 Ġman karĢısında büyüklenme nedeni ile oraya 

girenler için ebedi mekânlarıdır ve bir daha oradan çıkma Ģansları yoktur. 

Ayetler karĢısında büyüklenenlerin cehenneme sürülme nedeni, dünya 

hayatındaki güzellik ve zevklerin bitirip tüketilmesi
235

 olduğu bildiriliyor: “Ġnkâr 

edenler ateĢe sunulacakları gün, (kendilerine denir ki): ‟Dünya hayatınızda bütün 

güzel Ģeylerinizi zayi ettiniz; (orada) bunlarla sefâ sürüp bunları tükettiniz (burası 

için hiçbir Ģey bırakmadınız). Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve 

yoldan çıkmanızdan ötürü bugün, alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız.‟”
236

 O 

gün perdeler açılır ve cehennem ateĢi onlara sunulur.
237

 Onlar dünya hayatında 

kendilerine verilen nimetleri tüketirken ahiret hayatını düĢünmeden, haram ve helale 
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aldırıĢ etmeden, istedikleri gibi davrandılar. ġükür vazifelerini yerine getirmediler.
238

 

Dünyadaki kötülükleri nedeni ile ahiret güzelliklerini kaybettiler. ġehvetlerinin 

peĢinden gitmeyi salih amellere tercih ettiler. Ġmtihan için kendilerine verilen dünya 

nimetleri ile yetinerek ahiret güzelliklerini bıraktılar. Aynı zamanda yeryüzünde 

Allah‟ın kulları üzerinde haksız bir Ģekilde büyüklendiler. 
239

 

Üst tabakanın yerilen bir vasfı olarak büyüklenme sosyal konum ile birlikte 

servet ve iktidarın verdiği güvene dayanmaktadır. Bu yönü ile büyüklenme kiĢi veya 

grubun sahip oldukları ile karĢındakine üstünlük gösterisidir. Diğer taraftan üst 

tabakayı oluĢturanlar karĢısındakilerin sosyal, siyasî ve ekonomik bakımdan 

noksanlıklarını izhar ederek onları küçük düĢürmeye çalıĢmıĢlarıdır. 

 

2.2.3. Üst Tabakanın Müslümanlar ile Alay Etmesi 

Yukarıda Mekke toplumunda ileri gelenlerin büyük bir kısmının 

büyüklenerek yeni dine karĢı çıktıklarını ayetler çerçevesinde izah etmeye çalıĢtık. 

Kendisini büyük görüp karĢısındakini sosyo-ekonomik durumu nedeni ile kendisine 

denk görmeme gibi insanî bir zaafın neticesinde sergilenen aĢağılama tutumunun 

daha ileri bir safhaya taĢındığı görülmektedir. Buna göre Mekke ileri gelenlerinden 

Ġslâm karĢıtları Müslümanlara karĢı büyüklük taslamanın yanında, onlara karĢı alaycı 

bir tavır sergilediklerini Kur‟ân haber vermektedir: Buna göre “O, Allah‟ın 

ayetlerinin kendisine okunduğunu iĢitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç 

onları iĢitmemiĢ gibi (küfründe) direnir. Onu, acı bir azap ile müjdele”
240

 ayetinden 
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hemen sonra “O, bizim ayetlerimizden bir Ģey öğrendiği zaman onunla alay eder. ĠĢte 

öyleleri için alçaltıcı bir azap vardır” 
241

 ifadesi ile büyüklenen kiĢinin bu 

davranıĢtan sonra alaycı bir tavır sergilediklerini bildirmiĢtir. 

Ebû Tâlib‟in yanında toplanan Mekke ileri gelenlerinin sergiledikleri çeĢitli 

davranıĢlara Sâd Suresi bağlamında değindik. Mekke inkârcıları ile helâk edilen 

önceki kavimler arasındaki söylem ve eylem benzerliğine dikkatleri çeken ayet, ilahî 

azap ile uyarılmayı ciddiye almadıklarını hatırlatılmaktadır. Bu uyarılar karĢısında 

tepkileri “(Alay ederek) Dediler ki: „Rabbimiz, bizim (azab) payımızı hesap 

gününden önce, hemen ver‟”
242

 olmuĢtur. Celâluddin Abdurrahman es-Suyûtî 

(911/1505), onların bu ifadeleri istihza ile sarf ettiklerini kaydetmiĢtir.
243

 Tüm 

bunlarla birlikte muhataplarını küçük gördükleri, onlardan gelen fikir ve düĢüncelere 

değer vermedikleri, bunu da alay konusu yaptıkları anlaĢılmaktadır. 

Davet sürecinde Hz. Peygamber‟in muhatabı ile yaĢadığı sıkıntılar çeĢitli 

Ģekillerde ayetlere yansımıĢtır. Bunun en sancılı ve sıkıntılı dönemini davetin Mekke 

yıllarını oluĢturduğunu ifade ettik. KureyĢ aristokratlarından oluĢan bir grubun 

bilinçli ve organize bir Ģekilde Hz. Peygamber ve ona tabi olanlar üzerinde, onları 

küçük düĢürücü hareketlere giriĢtikleri anlaĢılmaktadır. Kaynakların verdiği isimler 

çalıĢmamız içerisinde zikredilen muhalif kiĢilerin oluĢturduğu Ġslâm karĢıtı 

Ģahıslardan farklı değildir. Ancak bunlar içerisinde Müslümanları hor görme 

noktasında Nadr b. Hâris‟in daha fazla ön plan çıktığı anlaĢılmaktadır. Bu kiĢinin 

Ġslâm karĢıtı faaliyetlerine Lokmân Suresi 6-7. ayetleri çerçevesinde yukarıda 
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değindik. Ayet bağlantılarını ve tarihi arka planını burada tekrarlamayı gerekli 

görmüyoruz. Nadr, dıĢ ticari bağlantıları neticesinde elde ettiği bilgiler ve Mekke‟de 

sahip olduğu seçkin konumu kullanarak ayetlere karĢı alternatif giriĢimlerde 

bulunduğu, tüm bunları alay etmek ve küçük düĢürmek için yaptığını ayet
244

 

bildirmektedir.
245

 

Muhaliflerin oluĢturduğu alaycı grubun kurdukları yakın markaj ile Hz. 

Peygamber‟e sıkıntı yaĢattıkları anlaĢılmaktadır: “Sen emrolunduğun Ģeyi açıkça 

söyle ve ortak koĢanlara aldırma. O alay edenlere karĢı biz sana yeteriz. O, Allah ile 

beraber baĢka tanrı tutanlar, yakında (yaptıklarının sonucunu) bileceklerdir.”
246

 

Rivayetlerde ayetler karĢısında alay eden kiĢilerin isimleri sayılmıĢ ve bu hareketleri 

neticesinde uğradıkları ilahî akıbet ifade edilmiĢtir.
247

 

Aynı Ģekilde inkârcıların oluĢturdukları alaycı grubun Hz. Peygamber 

etrafında alay etmek maksadıyla koĢuĢturduklarına dikkatler çekilmiĢtir: “Nankörlere 

ne oluyor ki sana doğru koĢuyorlar? Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde (gelip 

etrafını sarıyorlar)?”
248

 Bunlar etrafında dolaĢarak “Ne oluyor bu adama?” diye 

söylediler.
249

 Hep birlikte Hz. Peygamber‟in etrafını kuĢatıp alay ederek ve onu 

tahkir edici sözler ile itham ederek, toplumun nazarında inandırıcılığını zayıflatmaya 

çalıĢtılar. 
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 Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, VIII. 283-284; er-Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, XIX. 217-219. 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XIV. 699-700. 
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Diğer taraftan ilahî mesajı ciddiye almayan inkârcılara yönelik olarak tehdit 

içeren ifadelerden sonra, eğlenerek kendi aralarında yaptıkları değerlendirme onların 

alay etmedeki niyetlerini açığa çıkarmıĢtır: “O, bizim ayetlerimizden bir Ģey 

öğrendiği zaman onunla alay eder. ĠĢte öyleleri için alçaltıcı bir azap vardır. 

Kalpleri eğlencededir. O zulmedenler, aralarında Ģu konuĢmayı gizlediler: „Bu 

(Muhammed) de sizin gibi bir insan değil mi? ġimdi siz, göre göre büyüye mi 

kapılacaksınız?‟”
250

 Buna göre Hz. Peygamber‟in kendileri gibi bir beĢer olduğu 

gerekçesi ile alay ederek karĢı çıktılar.
 251

 Alaycı tavırlarının Müslümanların sosyal 

konumları ile yakından ilgili olduğu açıktır. Bunun ispatlayan diğer bir örnek ayet 

tarafından bildirilmiĢtir. 

Ayetin bildirdiğine göre kıyamet gününde ileri gelen kiĢiler Ģöyle 

diyeceklerdir:  “„Bize ne oldu ki, (dünyada) kötülerden saydığımız adamları (burada) 

görmüyoruz?‟ dediler. „Hani onlarla alay ederdik. Yoksa gözler(imiz) mi onlardan 

kaydı, (onları gözden mi kaçırdık)?‟”
252

 Rivayetler, kıyamet gününde ileri gelen 

inkârcıların gözlerinden kaçırdıkları, etraflarında göremedikleri kiĢilerin dünyada 

iken hakaret ettikleri ve aĢağıladıkları alt tabakaya mensup köle ve zayıflardan 

oluĢan Müslümanlar olduklarını bildirmektedir.
253

 Ġslâm‟a karĢı çıkan Mekke 

aristokratları, Mekke‟nin çarĢı ve sokaklarında veya efendilerinin hizmetçi ve 

köleleri olarak etraflarında görmeye alıĢtıkları,  çoğu zaman asgari hayat Ģartlarının 
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altında yaĢama zorunda olan, Müslümanları etraflarında göremeyince nerede 

olduklarını birbirilerine soruyorlar. Bu manzarada bizi ilgilendiren nokta kıyamet 

gününde olacaklardan daha çok, kendilerini bu kötü sona götüren ileri gelen 

inkârcıların Mekke toplumunda alt tabakadaki zayıf insanlara karĢı sergiledikleri 

davranıĢlardır. Açıkça anlaĢıldığı gibi dünyadayken alay ettikleri, değer vermedikleri 

ve inançlarını yaĢamalarına müsamaha göstermedikleri köle ve zayıf insanlar vardı. 

Siyasî, sosyal, ekonomik ve pek çok bakımdan üstün oldukları için etraflarında 

kendilerine hizmet eden alt tabaka mensubu kiĢiler üzerinde otorite sahibiydiler. 

Mekke toplumunda en azından ileri gelenlerin oluĢturduğu bir grubun Müslüman 

olan zayıf ve köleler ile alay ettikleri anlaĢılmaktadır.  

Yukarıdaki ayetlere baĢka bir açıdan bakıldığında ileri gelenlerin takibine 

uğrayan zayıf ve güçsüz Müslümanlara bir teselli olduğu açıktır. Bu aynı zamanda 

ayetin geçtiği Sâd Surenin giriĢinde ifade edilen seçkin heyetin (mele‟) sergilemiĢ 

olduğu alaycı tavrına karĢı ilahî irade tarafından verilmiĢ bir cevabı da olabilir. 

Dünyada var olan alt ve üst sosyal konumunun ahirette farklı bir Ģekilde tecelli 

edeceğini bildirmiĢtir. 

Ġnkârcıların sergilemiĢ oldukları alaycı tavrın en belirgin Ģekilde Mutaffifîn 

Suresinde ifade edilmiĢtir. “Suç iĢleyenler, inananların üstüne gülerlerdi. Onların 

yanından geçtikleri zaman birbirlerine kaĢ göz eder(ek onları küçümser)lerdi. 

Ailelerine döndükleri zaman da (yaptıklarıyla övünüp) eğlenmeye baĢlarlardı. 

Ġnananları gördüklerinde: „ġunlar sapık insanlar‟ derlerdi.”
254

 Mekke ileri 

gelenlerinin dört Ģekilde Müslümanlara tavır takındıkları ifade edilmiĢtir: 1. KureyĢ 

ileri gelen inkârcıları Müslümanlar ile alay ediyorlardı. Bunlar özellikle zenginlik ve 
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servetlerine dayanarak fakir Müslümanları aĢağılıyorlardı. 2. Müslümanların 

yanlarından geçerken kaĢ ve göz hareketleri ile onlarla alay ediyorlardı. 3. Evlerine 

döndüklerinde Müslümanlara karĢı sergiledikleri aĢağılayıcı hareketlerini överek 

anlatırlardı. 4. Müslümanları gördüklerinde onları atalarının dinlerini terk ettikleri 

gerekçesiyle sapık olarak nitelendiriyorlardı.
255

 

Seçtiğimiz örneklerde Mekke toplumunda Ġslâm karĢıtı ileri gelenlerin sosyal 

konumlarından dolayı Müslümanları hor gördükleri, çeĢitli Ģekillerde onlarla alay 

ettikleri anlaĢılmaktadır. Ġleri gelenlerin bu Ģekilde davranmaları, yeni dininin seyrini 

takip eden tarafsız Mekkeliler nezdinde kendilerinin sosyal konum olarak daha üstün 

olduklarını, Ġslâm‟ın ise fakir ve kölelerin intisap ettiği zavallı Müslümanlardan 

oluĢan bir din olduğunu göstermeye çalıĢmıĢlardır. 

 

3. ÜST TABAKANIN ĠKTĠSADÎ DAVRANIġLARI 

Toplumu meydana getiren Ģahısların iktisadî durumları davranıĢlarının 

teĢekkülünde belirleyici rol oynar. Genellikle zenginliğin büyük bir kısmı küçük bir 

azınlığın elinde toplanırken geriye kalan küçük pay büyük halk kesimi arasında 

paylaĢtırılır. Bir tarafta refah içerisinde Ģımaran azınlık diğer tarafta sefalet içerisinde 

yaĢamak zorunda olan çoğunluk bulunmaktadır. Toplumun ürettiği ekonomik 

değerlerin halk kesimi arasında adaletsiz dağılımı neticesinde yaĢam Ģekilleri,  

zevkler, hayattan beklentiler, sosyal davranıĢlar ve zihin dünyası birbirinden farklı 

sosyal tabakalar ortaya çıkar. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde ifade ettiğimiz gibi alt 

ve üst olarak tasnif edilen bu sosyal tabakalaĢmanın oluĢmasında belirleyici 

etkenlerden biri de sahip olunan ekonomik gücün dağılımıdır. 
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Hz. Peygamber‟in risâletine denk gelen miladî VII. yüzyıl baĢlarında 

ticaretiyle ön plana çıkan KureyĢli aileler içerisinde sahip olduğu sermaye ile 

adından söz ettiren Ģahıslara rastlamaktayız. Öne çıkan Ģahıslar arasında Velîd b. 

Muğîre, Ebû Cehil, Nadr b. Hâris, Ebû Leheb, Âs b. Vâil baĢta olmak üzere uzayıp 

giden Mekke zenginleri listesini hatırlamak mümkündür. Bunlar üst tabakadan servet 

sahibi ileri gelenler olmakla birlikte dikkat çekici diğer bir ortak noktaları Ġslâm‟ın 

ateĢli muhalifi olmalarıdır. Bu Ģahısların Ġslâm karĢıtı muhalefetin oluĢmasında 

belirleyici bir konuma sahip oldukları görünmektedir. Mekke üst tabakasının 

ekonomik imkânlardan kaynaklı davranıĢlarının çeĢitli yönlerden ayetlere ne Ģekilde 

yansıdığı tespit edilmesi gerekir. 

Bu noktada ayetler perspektifinde cevabı aranması gereken soru “Mekke 

toplumunda üst tabakanın sahip olduğu ekonomik güç ve refahın Ġslâm dini ile 

oluĢturduğu münasebetin (daha doğrusu çatıĢmanın) boyutları ve bunun neticesinde 

muhalif cephede yer almalarına ne derece etki ettiği?”dir. Bu bölümde çeĢitli alt 

baĢlıklar çerçevesinde bu konu ele alınacaktır. 

 

3.1. Üst Tabakada Mal Sevgisi ve Servet Ġhtirası 

Mekkî ayetler üslûp olarak muhatap toplum ile aktif, çoğunlukla sert bir 

etkileĢim sergilemektedir. Özellikle ilk nâzil olan surelerde bu özellik bariz bir 

Ģekilde hissedilmektedir. Çoğunlukla ayetlerin kime hitap ettiği muhatabın zihninde 

soru iĢareti bırakmayacak derecede açıktır. Ġlk inen ayetlerin iĢaret ettiği temel 

konulardan birisi de Mekke -çağdaĢ bir kavramla nitelenecekse- kapitalist düzeninde 

mal sevgisi ve servet birikimi ihtirasıdır. Bu eleĢtiriler alt alta konulup bir bütün 
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olarak incelendiğinde ayetlerin hedefinde mal düĢkünü, bencil duygular ile hareket 

eden ileri gelenlerin oluĢturduğu bir üst tabaka manzarası karĢımıza çıkmaktadır. 

Ġlk nâzil olan surelerden olan Müddessir Suresinde isim zikredilmeden 

herkesçe malum olan üst tabakaya mensup kiĢinin vasıfları sıralanıyor: “Benimle Ģu 

adamı yalnız bırak ki ben onu tek olarak yarattım. Ona uzun boylu mal verdim. Göz 

önünde oğullar (verdim). Kendisine bir döĢeyiĢ (Servet, evlat ve çeĢitli nimetler)  

döĢedim. Hâlâ daha da artırmama göz dikiyor.”
256

 Rivayetlere göre burada ismi 

zikredilen kiĢi Velîd b. Muğîre‟dir.
257

 Bu kiĢinin ayetin açık uyarısına maruz kalma 

nedeni sonraki ayetlerde
258

 de zikredildiği gibi gerçeği bildiği halde Ġslâm karĢıtı 

cephede yer almasıydı. 

Fecr Suresinde muhtaç sahibi insanlara karĢı duyarsız kalıp sosyal yardım 

vazifesini yerine getirmeyen Mekke üst tabakası Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir.
259

 

Genel olarak her toplumda bu ayetlerde eleĢtirilen davranıĢları sergileyen üst 

tabakaya mensup gruplara rastlamak mümkündür. Bu yönüyle ayet umumi bir anlam 

taĢımaktadır. Bununla birlikte söz konusu ayetin Mekke toplumunda muhatabı 

kaynaklarda isimleri ile birlikte zikredilmiĢtir.
260

 Bu bilgi ayetlerin Mekkeliler ile 

olan bağlantısını açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. O halde Mekke‟de zengin 
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dünyasında yaĢayan, toplumsal sorumluluk bilincinden uzak, ekonomik çıkarlarını 

düĢünen bir yönetici manzarası ile karĢılaĢıyoruz. Onların toplumda var olan 

yoksulluğa karĢı duyarsızlıkları ifade edildikten sonra “Malı pek çok seviyorsunuz”
261

 

ifadesi ile mal birikimine karĢı aĢırı sevgi besledikleri açıkça ifade edilmiĢtir.  

Ahireti bir tarafa itip sadece dünyaya meyletme neticesini doğuran mal 

sevgisi kiĢinin hakikatleri görmesine engel olur. Âdiyât Suresinde yemin ifade eden 

bir dizi cümleden sonra insanın “kenûd” olduğu aynı Ģekilde yemin ifadesi ile tekid 

edilmiĢtir.
262

 Ayetin iĢaret ettiği insanı tanımlayan kenûd sıfatı ile ilgili olarak çeĢitli 

görüĢler ileri sürülmüĢtür. Buna göre insan rabbinin kendisine karĢı verdiği onca 

nimetleri inkâr ederek,  nankör davrandığı için bu sıfat ile nitelenmiĢtir.
263

 Bu yönü 

ile insan ekin bitmeyen toprağa benzetilmiĢtir.
264

 Hasen Basrî‟ye (110/729) göre 

kenûd kimse kendisine isabet eden musibetleri sürekli sayıp durduğu halde rabbinin 

kendisine verdiği nimetleri unutan kimsedir.
265

 Hz. Peygamber‟in tanımı kiĢinin 

sahip oldukları ile diğer insanlara karĢı vazifesini yerine getirmeyen bir görüntü 

çizmektedir: “Kenûd tek baĢına yemek yiyen, kölesini döven ve baĢkasına destek 

olmayan kimsedir.”
266

 Ġnsanın Rabbine karĢı nankör olduğu ifade edildikten sonra 

insanı tanımlayan diğer bir vasfı mal sevgisi olarak ifade edilmiĢtir: “Doğrusu o, 

                                                           
261

 Fecr, 89/20. 

262
 Âdiyât, 100/6. 

263
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 584; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 326; Ġbn Kesîr, 

Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 436. 

264
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 584; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 326. 

265
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 585; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 326. 

266
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 586; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 436. 



278 
 

malı çok sever.”
267

 Ayette geçen “hayr” kelimesi mal, dünya ve nefse hoĢ gelen 

Ģeyler, mala karĢı duyulan aĢırı hırs sonucunda cimrilik yapılması olarak ifade 

edilmiĢtir.
268

 Tüm bu ifadeler ile insanın ölçüsüz mal sevgisi eleĢtirilmiĢtir. Bu 

ifadelerin Kur‟ân ile yeni tanıĢan Mekke toplumuna yönelmesi, toplumda böyle bir 

eğilimin varlığını doğrulamaktadır. 

Mekke‟de var olan mal elde edip biriktirme yarıĢı ve bu uğurda verilen 

mücadele dikkat çekici ifadeler ile gözler önüne serilmiĢtir. Tekâsür Suresi‟nin giriĢ 

ayeti olan “Çokluk yarıĢı, sizi oyaladı” (  ibaresiyle mal biriktirme (اىٖينٌ اىرناثش

arzusuna doğrudan atıfta bulunmuĢtur. Ayette geçen “tekâsür” kavramı ile ilgili 

olarak farklı yorumlar yapılmıĢtır. Katâde‟ye göre bu kavram ile ifade edilmek 

istenen insanların mensubu bulundukları kabilenin (veya aile, millet, ırk) 

üstünlüklerini sayıp bununla iftihar etmesidir.
269

 Hasen Basrî‟ye göre servet ve 

iktidar (mal ve evlat) peĢinde koĢmaktır.
270

 Ġbn Kesîr dünya sevgisi, içinde verilen 

nimetleri elde etme arzusu peĢine takılıp ahiret amellerinden uzaklaĢma olarak 

tanımlamıĢtır.
271

 Farklı ifadeler ile sarf edilen bu tanımlamaların özünde, insanın 

kendisini yaratan Rabbine ve toplumdaki insanlara karĢı sorumluluklarını yerine 

getirmeme, nefsi isteklerinin peĢine takılıp geçici dünya nimetlerine hiç 

bitmeyecekmiĢ gibi tutkun olma ve Allah‟a dönüp hesap vereceğini unutması vardır. 

Ġnsan bütün hayatı boyunca mal biriktirme peĢinde koĢar. Ġnsanın mal sevdasının 
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bitiĢ noktası “hattâ zurtumü‟l-makâbir” (  ifadesi ile kabir hayatı ile (حرٚ صسذٌ اىَقاتش

tanıĢması olarak veriliyor.
272

 Ölüme kadar çılgınca devam eden servet biriktirme 

arzusu Rabbi ile kuracağı manevi bağın oluĢmasına engel olmuĢtur. Kabir hayatının 

baĢlamasıyla artık boĢa geçirilmiĢ bir ömrün hesap süreci baĢlar. Buradaki uyarı mal 

sevgisinden ziyade mal sevgisinin Allah ile olan irtibatını koparmasına dönüktür. 

Diğer taraftan toplumda diğerlerini küçük görüp onlarla alay eden bir grup 

açık bir Ģekilde uyarılmıĢtır. Hümeze Suresinin ilk ayetinde “hümeze” ve  “lümeze” 

sıfatıyla tanımlanan kiĢilerin hallerinin hiçte iyi olmayacağı haber veriliyor. Bu iki 

kavram arasında yakın anlam birliği olmakla birlikte, Ġbn Abbâs‟a göre hümeze 

gıybet eden, lümeze ise ayıpları araĢtırandır. Ġbn Zeyd hümezeyi insanları 

hareketleriyle tahkir eden, lümezeyi ise sözleriyle eziyet veren olarak açıklamıĢtır.
273

 

Diğer bir tanımlamaya göre hümeze eylem ve söylem ile insanları küçümseyen, 

lümeze ise bu iĢi gizli bir Ģekilde yapan kiĢilerdir.
274

 Mevdûdi bu iki kelime 

arasından yakın anlam birliğine iĢaret ederek bu kiĢileri Ģöyle tanımlamıĢtır:  

“BaĢkalarını hakir ve zelil etmeyi âdet haline getiren o kiĢi, bazılarını parmakla 

gösterir, bazılarını da göz ile iĢaret eder. Bazılarına nasipleri dolayısıyla ta‟n eder. 

Bazı Ģahısları da kötülüğe boğar. Bazılarını yüzüne karĢı aĢağılar, bazılarını da gıybet 

eder. Laf taĢıyarak dostlar arasında kavga çıkarır, kardeĢlerin arasını bozar. 

BaĢkalarına kötü isim takar, onlarla alay eder ve eksikliklerini ortaya çıkarır.”
275

 

Yukarıdaki tanımlamalar kendisini beğenip diğerlerini küçük gören insan 

görüntüsünü ortaya koymaktadır. Bu ifadeler ile üst tabakaya mensup kiĢilerin hedef 
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gösterildiğini sonraki ayetlerde anlıyoruz: “O ki mal yığdı, onu saydı durdu” ifadesi 

ile mal toplamakla meĢgul olan üst tabaka olduğu bildirilmiĢtir. Böylece sözü edilen 

kiĢilerin varlıklı kiĢiler olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı Ģekilde bu ifadelerin 

doğrudan Mekkeli muhataba dönük olduğu anlaĢılmaktadır. Rivayetler göre bu 

ayetler Übey b. Halef, Cemîl b. Âmir el-Cumahî, Ahnes b. ġerîk veya Velîd b. 

Muğîre hakkında nâzil oldu.
276

 Bunlar Hz. Peygamber ve Müslümanlar ile alay eden 

Mekke‟nin üst tabasına mensup zengin kiĢilerdi. 

Yukarıda verilen örnekler ilk nâzil olan surelerden olup özellikle Mekke‟de 

var olan mal sevgisi ve servet biriktirme eğilimi Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. 

Daha ileri bir safhada Mekke toplumuna yön veren insanların sahip olduğu hayat 

felsefesi tartıĢma konusu yapılmıĢtır. Bu bağlamda “Keyfini tanrı edinen ve Allah‟ın 

bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde 

çektiği kimseyi gördün mü?”
277

 ifadesinde geçen “meni‟t-tehaze ilâhehu hevâhu” ( ٍِ

 üzerinde durulmasında gerekir. “keyfini/nefsini tanrı edinen” olarak (اذخز اىٖٔ ٕ٘ئ

tercüme edilen bu ifade ile ilgili çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢtür. Ġbn Abbâs‟a 

dayandırılan rivayete göre ayetin iĢaret ettiği kiĢiler Mekke inkârcılarıdır. Bunlar 

Allah‟ın kendilerine gösterdiği burhan ve hidayetten nasibini almayanlardır.
278

 

Katâde ayette bahsi geçenleri “HoĢuna giden Ģeylerle hareket eden ve Allah‟tan 

korkmayan kiĢiler” olarak tanımlamıĢtır.
279

 Sâ‟îd b. Cübeyr bu vasıfta olan Mekkeli 

inkârcıların Uzzâ putuna hoĢlarına giden özellikleri atfettiklerine dikkati çekerek, 
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ayetin muhatap ile bağlantısına iĢaret etmiĢtir.
280

 Taberî, bu ifadelerin “Allah‟ın 

koyduğu nizama göre hareket etmeyen, helal ve haramına riayet etmeyen, kendi nefsi 

arzusuna uyan kimsenin nefsini ilah etmesini” kast ettiğini bildirmiĢtir.
281

 Ġbn Kesîr 

ise ayetin ifadesinden “kendi hevâsına tabi olup hoĢuna giden Ģeyleri yapıp, hoĢuna 

gitmeyen Ģeyleri terk eden kiĢilerin” kast edildiğini kaydetmiĢtir.
282

 Yukarıda 

nakledilen rivayetlerde iki nokta ön plana çıkmaktadır:  Birincisi her toplumda 

karĢılaĢılabilecek inkârcı tavırlarına iĢaret eden ve ayetin genel anlamını ön plana 

çıktığı yorumlardır. Ġkincisi ise ayetin ilk muhatap ile bağlantısına iĢaret eden 

yorumlardır. Mekke toplumunda herhangi bir sınırlama olmadan keyfine göre 

hareket eden bir grubun var olduğu bildirilmiĢtir. ĠĢaret edilen bu iki yorum isabetli 

olmakla birlikte dikkatimizi çeken nokta Mekkeli muhatabı ile olan bağlantısıdır. 

Zikrettiğimiz Rivayetler bu bağlantıyı açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca siyer 

kaynağında söz konusu ayetin nüzûl sebebi olarak Velid b. Muğîre, Ümeyye b. 

Hâlef, Übey b. Halef, Ebu Kayd b. Fâkih b. Muğîre, Âs b. Vâil, Nadr b. Hâirs, 

Züheyr b. Ebî Ümeyye, Sâid b. Ebî Sâib, Esved b. Abd el-Esved, Ukbe b. Ebî Muit, 

Esved b. Muttalib gibi isimlerin zikredilmesi dikkat çekicidir.
283

 

 Arzularını ilah edinen servet sahibi ileri gelenlerin gerekçesi ayet tarafından 

açıklanıyor: “Dediler ki: „Ne varsa dünya hayatımızdır, baĢka bir Ģey yoktur. Ölürüz, 

yaĢarız. Bizi zamandan baĢkası helâk etmiyor.‟”
284

 Bu ifadeler önceki ayette geçen 

hevâsını ilah edinen kimselerin dünya görüĢlerini açıklamaktadır. Bu açıklamada 
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hevâ kavramının öne çıktığı görülmektedir. Hevâ “Bir Ģeye karĢı aĢırı sevgi ve 

bağlılık, arzu ve istek, nefsin tabiatında olan hislerinin icabına göre hareket ederek 

yükseklerden yüz çevirip, süflî tarafa temayül göstermesi, benliğin Ģehvet tarafına 

geçerek ruha sırt çevirmesi” olarak tanımlanmıĢtır.
285

 Mekke toplumunda bu tanımda 

açıkça ifade edilen özellikleri taĢıyan bir topluluk vardı. Bu ayet ile ilgili sarf edilen 

felsefî ve kelamî mülahazalar bir tarafa, Mekke inkârcılarının dünya hayatına 

atfettikleri önem açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. Onlara göre yaĢam sadece 

dünyadan ibarettir. Tek amaçları daha fazla dünyalık elde etmek, servet ve iktidar 

peĢinden koĢmaktı. En azından Mekke‟de böyle bir grubun varlığından söz edilebilir.  

Ayetin nüzûl sebebi ile ilgili olarak inkârcıların “sadece dehr/zaman bizi yok 

eder” ve benzeri sözleri sarf etmeleri üzerine nâzil olduğu bilgisi Mekke inkârcıları 

ile olan bağlantısını teyit etmektedir.
286

 Ayrıca Araplarda var olan dehr inancı
287

 Hz. 

Peygamber‟den rivayet edilen pek çok hadiste zikredilmiĢtir.
288

 Onun için kendilerini 

dünyadan baĢka hesap verecekleri ahiret gününün varlığını bildiren Ġslâm öğretisine 

Ģiddetle karĢı çıkmıĢlardır. 
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Ahiret hayatını hesaba katmadan sadece dünya için çaba sarf eden ve servet 

peĢinde koĢanlara açık bir Ģekilde tavır alan ayet örneklerinde öne çıkan durumlardan 

birisi de ölçüsüz mal sevgisinin ileride doğuracağı tahribatın tüm boyutları ile gözler 

önüne serilmesidir. Ayetler konuya iki Ģekilde açıklık getirmiĢtir. Birincisi 

muhatabın dünyadaki fiillerinin ve gerçek niyetlerinin açıkça bildirilmesidir. Bu 

inanan ve inanmayan herkesin müĢahede edebileceği bir durumdur. Servet sahibi 

kiĢilerin halet-i ruhiyeleri açık bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Ġkinci olarak ayetin 

ikazına maruz kalan davranıĢları sergileyenlerin ölümden sonra dünyadaki fiillerinin 

cezası olarak karĢılaĢacakları kötü akıbetin anlatıldığı metafizik boyuttur. Muhatap 

üzerinde asıl yıkıcı etki yapan ve çoğu zaman ayetlere karĢı daha da saldırgan 

olmalarına neden olan budur. Ayetlerin bu konu bağlamında ölüm ötesi hayat ile 

ilgili tasvirleri üç kısma ayrılabilir. 

Birincisi tek gayesi servet biriktirmek olanların karĢılaĢacakları cehennem 

azabının ayrıntılı bir Ģekilde bildirilmesidir. Ġfadeler herhangi bir yorum yapmayı 

gerektirmeyecek derecede açıktır. Yukarıda verdiğimiz ayet örneklerinde cehennem 

azabı ile ilgili Ģu ayrıntılara yer verilmiĢtir. Mekke‟nin ileri gelen inkârcı 

zenginlerinden Velîd b. Muğîre ile ilgili olarak “Onu Sekar‟a sokacağım. Sekar‟ın ne 

olduğunu sen nereden bileceksin? (Geride bir Ģey) Komaz, bırakmaz (her Ģeyi yakıp 

yok eder). Durmadan deriler kavurur”
289

 ifadeleri karĢılaĢacağı azap bildirilmiĢtir. 

Malı pek çok seven ve yoksullara yardım etmeyen Mekkeli zenginler için “Ve 

cehennem de getirildiği zaman. ĠĢte o gün insan anlar, ama artık anlamanın 

kendisine ne yararı var? (O zaman insan): „Ah, keĢke ben bu hayatım için (iyi iĢler 

yapıp) gönderseydim!‟ der. O gün O‟nun yapacağı azabı kimse yapamaz. Ve O‟nun 
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vuracağı bağı kimse vuramaz”
290

 ifadeleri kullanılmıĢtır. Aynı Ģekilde malı çok 

seven insanlar için “Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dıĢarı atıldığı”
291

 ifadesi ile 

kabirden diriliĢ hali tasvir edilmiĢtir. Mal çoğaltma yarıĢı ile oyalananlar için “Hayır 

(olmaz bu), yakında bileceksiniz (hatanızı)! Yine hayır, yakında bileceksiniz 

(hatanızı)! Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz; Mutlaka cehennemi görür (onu 

varlığını gözle görmüĢ gibi kabul eder)diniz. Sonra onu kesin olarak gözle 

göreceksiniz. Sonra o gün, (size verilen) nimetten sorulacaksınız”
292

 ifadeleri ile 

karĢılaĢacakları akıbetin kaçınılmaz ve gerçek olduğu bildirilmiĢtir. Servetini sayıp 

duran ve elindeki imkânlara sahip olmayanlara yukarıdan bakıp alay eden zenginler 

Ģiddetli bir Ģekilde uyarılmıĢtır: “Hayır, andolsun ki o, Hutame‟ye atılacaktır. 

Hutame‟nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Allah‟ın tutuĢturulmuĢ ateĢidir. 

(Bir ateĢ) Ki gönüllere iĢler. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. (Kendileri,) 

UzatılmıĢ direkler arasında (bağlı) olarak (kalacaklardır).”
293

 Böylece ahiret 

hayatında dünyadaki suçlarına karĢılık hazırlanan azap farklı ayetlerde aynı 

mahiyette ifade edilmiĢtir. 

Ġkincisi sahip olduğu malın kendisini her zaman koruyacağına inanmasıdır. 

Hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için aynı düĢüncede oldukları 

anlaĢılmaktadır. Tebbet Suresinde Mekke zenginlerinden Ebû Leheb‟in malının 

kendisini kurtaracağı düĢüncesi “Ne malı, ne de kazandığı onu (Allah‟ın kahrından) 

kurtaramadı” ifadesi ile boĢ bir beklenti olduğu ifade edilmiĢtir. Ayetin arka planını 

anlatan rivayet Ebû Leheb‟in düĢüncesini daha açık bir Ģekilde bildirmiĢtir. Ġbn 
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Me‟sûd‟tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Ebû Leheb‟i, kıyamet günü 

uğrayacağı akıbeti hatırlatıp Ġslâm‟a davet ettiğinde Ģu karĢılığı verdi: “Eğer 

kardeĢimin oğlunun söyledikleri doğru ise kıyamet günü azaptan kurtulmak için 

evladımı ve malımı vereceğim.”
294

 Üst tabakaya mensup zengin bir Mekkelinin sahip 

olduğu ekonomik gücün kendisine verdiği güven ile inkârcılıkta inat edip Ġslâm 

karĢıtı cephede yer aldığı görülmektedir.  

BaĢka bir örnekte “Malının, kendisini ebedi yaĢatacağını sanıyor”
295

 ifadesi 

ile ileri gelen inkârcıların ekonomik gücün arkasına sığındıklarına dikkatleri 

çekmiĢtir. Kıyamet günü defterleri sol taraftan verilenler Ģu acı itiraflarda 

bulunacaktır: “Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: „KeĢke bana Kitabım 

verilmeseydi! ġu hesabımı hiç bilmemiĢ olsaydım! KeĢke (ölüm) iĢimi bitirmiĢ 

olsaydı! Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Gücüm (saltanatım) benden yok olup 

gitti.‟”
296

 Bu piĢmanlık sözlerini sarf eden Mekkeli zenginlerden biri de olabilir.
297

 

Bu örneklerden açıkça anlaĢıldığı gibi üst tabaka mensubu inkârcı Mekkeliler 

zenginliklerine çok güveniyorlardı. 

Üçüncüsü ise kıyamet gününde inkârcı zenginlerin çok güvendikleri malları 

ve her Ģeylerini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vermek 

istemeleridir. “Dost dostun halini sormaz. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes 

kendi derdine düĢtüğünden, baĢkasıyla ilgilenemez). Suçlu ister ki o günün 

azabından (kurtulmak için) fidye versin: Oğullarını, EĢini ve kardeĢini, Kendisini 
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barındıran, içinde yetiĢtiği tüm ailesini Ve yeryüzünde bulunanların hepsini (versin) 

de tek kendisini kurtarsın.”
298

 Bunun gibi pek çok ayette inkârcıların kıyamet günü 

azaptan kurtulmak için fidye tekliflerine yer verilmiĢtir. Fidye için teklif ettikleri 

Ģeyler dünyada iken en çok kıymet verdikleri ailesi, dostları ve çok güvendiği dünya 

malıdır. Uğrunda nice cürümler iĢlediği ve elde etmek için gece-gündüz çalıĢtığı 

malını ve mülkünü feda etmek istese de bunun kendisinden asla kabul edilmeyeceği 

açık bir Ģekilde bildirilmiĢtir. Tüm bu ifade ve tasvirler ile mal sevgisine tutkun 

olanlar uyarılmıĢtır.  

Ayetlerin nâzil olduğu Mekke toplumunun sert uyarılara maruz kaldığı ve bu 

uyarıların tekrarlandığı gerçeği göz önüne alındığında, mal sevgisi ve servet 

birikiminin hâkim olduğu ciddi bir yapılaĢmanın var olduğu anlaĢılmaktadır. Böylece 

mal sevgisinin beslediği bencil duygular ve servet birikimine dayanan kapital düzen, 

tek gayeleri dünya menfaatleri elde etmek olan Mekke toplumunda, tebliğ vazifesini 

yerine getirmeye çalıĢan Hz. Peygamber‟in karĢılaĢtığı sert muhalefetin önemli 

nedenlerinden biri olarak görünmektedir. 

 

3.2. Servet Sahibi Üst Tabakanın Azgınlığı 

Bu baĢlık ile ilgili Kur‟ân‟da geniĢ malumat bulmak mümkündür. Hem 

Mekkî hem de Medenî ayetlerde servet sahibi kiĢilerin kendilerine verilen nimetin 

geçiciliğini unutarak halka ve hakka karĢı azgınlaĢtığı pek çok ayette ifade edilmiĢtir. 

ÇalıĢma konumunuz çerçevesinde Mekkî ayetlerde bu konunun ne Ģekilde yer 

aldığını anlamaya çalıĢacağız. 
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Konu ile ilgili olarak karĢımıza iki temel kavram çıkmaktadır. Bunlar mütref 

ve tuğyan kavramlarıdır. Bu kavramların mal sahibi kiĢinin azgınlaĢmasını ifade 

ettiği ayetlere geçmeden önce Mekke toplumunu yakından ilgilendiren iki örneği 

hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz. 

Bunlardan birincisi nüzûl sırasına göre tasnifte ikinci sure olan Kalem 

Suresinde Hz. Peygamber‟e karĢı çıkan kiĢi vasıfları ile birlikte sert bir Ģekilde 

uyarılıyor. “ġunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran aĢağılık, Kötüleyip 

duran, söz götürüp getiren, Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr, kaba, sonra da 

kötülükle damgalı, Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (yolunu ĢaĢırmıĢ).”
299

 Ġlk inen 

surelerde Mekke üst tabakasının hedef alınması dikkat çekicidir. Açıkça anlaĢıldığı 

gibi tebliğ sürecinde Hz. Peygamber‟in muhatabı ile yaĢadığı sorun ayete 

yansımıĢtır. Muhatabın Mekkeli olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Bazı rivayetlere 

göre burada ilk defa Mekke ileri gelenleri ayetin ikazına maruz kaldı.
300

 Nüzûl sebebi 

olarak Velîd b. Muğîre, Ahnes b. ġerîk, Esved b. Abd Yeğûs gibi Ģahısların isimleri 

de zikredilmiĢtir.
301

 Bu kiĢi sahip olduğu servetine güvenerek ayette açıkça ifade 

edilen suçları iĢlemiĢtir. Toplumdaki diğer insanların huzurunu bozacak davranıĢlar 

sergilemektedir. 

Diğer örnekte ise servet sahibi Mekkelinin malına güvenerek kimsenin 

kendisi ile baĢ edemeyeceği yönündeki düĢüncesi açıkça ifade edilmiĢtir. Onun bu 

düĢüncesi “Ġnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? (GösteriĢ 
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ve övünme için) „Ben birçok mal telef ettim‟ diyor”
302

 Ģeklinde ayete yansımıĢtır. 

Rivayetlere göre bu hitap Mekke ileri gelen zenginlerinden birine yöneliktir.
303

 

GösteriĢ ve övünme için çok mal harcadığını (her ne kadar gerçek bunun tersi ise de) 

söylemesi bu kiĢinin ileri gelen zenginlerden birisi olduğunu göstermektedir. 

Bu örneklerden sonra konu ile ilgili kavramlara dönecek olursak, ikinci 

bölümde ayetlerde üst tabaka mensubu olarak geçen kavramlardan birisi mütrefti. 

Kavram ile ilgili semantik tahliller ilgili bölümde yapıldığı için bunları burada tekrar 

etmeyeceğiz. Mütref kavramı servet sahibi üst tabakanın yüksek refah düzeyinin 

verdiği azgınlığın tam olarak ifadesidir. 

Azgınlığı ile bilinen mütreflerin ayetlerde geçen en belirgin özelliği 

peygamberlere karĢı çıkanların öncüleri olmalarıdır. Toplumun üst tabakasına 

mensup bu kiĢilerin alt tabaka üzerindeki azgınlığı ve istismarı bilinmektedir. Aynı 

azgınlığı kendilerini davet eden peygamberlere karĢı da gösterirler. Hz. Peygamber‟e 

bu gerçek hatırlatılıyor: “Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın 

varlıkla ĢımarmıĢ kimseleri: „Biz, sizin gönderildiğiniz Ģeyi inkâr ediyoruz‟ 

dediler.”
304

 Bu ifadeler Mekke‟de mütref denilen bir kesimin varlığını bildirdiği 

gibi
305

 peygamberler karĢıtı muhalefetin temsilcileri olduğunu da bildirmiĢtir. 

Böyle davranmaları üst tabaka mensubu olmalarıyla yakından ilgilidir. 

Nitekim bu gerçek açıkça ifade ediyorlar: “Ve dediler ki: „Biz malca ve evlatça daha 
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çoğuz, biz azaba uğratılacak değiliz.‟”
306

 Mütrefler kendilerine verilen servet ve 

iktidarı bir değer kaynağı olarak görüp, kendilerini peygamberler ve ona tabi 

olanlardan daha üstün görürler.
307

 Tarih boyunca gönderilen peygamberler ve 

takipçileri genel olarak üst tabaka mensubu değildirler. Özellikle peygamberlere tabi 

olanların alt tabaka mensubu olması mütreflerin karĢı çıkmalarının bir gerekçesi 

olarak görünmektedir. Ġdare ettikleri ve her türlü hizmetlerinde çalıĢtırdıkları alt 

tabaka mensubu kiĢiler ile aynı inancı paylaĢmaları onlar için kabul edilemez. Hiç bir 

Ģekilde kendilerine denk görmedikleri bu insanlara tabi olmayı, onlarla aynı statüyü 

paylaĢmayı kabul etmezler. 

Mütreflerin böyle düĢünmelerinin nedeni servet ve makam olarak daha önde 

olmalarından dolayıdır. Ancak ayet onların toplumda nüfuz ve iktidar sahibi 

oldukları için Ģımarmalarına karĢı çıkıp, üstünlüğün mal ve makamda olmadığını 

hatırlatıyor: “Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar.”
308

 

Rızıkların çok olması, güç ve iktidar sahibi olmak Allah katında üstünlük göstergesi 

değildir.
309

 Onlara verilenler dünya nimetidir.  

Mütrefler dünyada kendilerine verilen nimetin kıyamet gününde de devam 

edeceği beklentisini taĢıyorlar.
310

 Dünyada refah verilen kimseye ahirette de refah 

verileceği garantisi yoktur.
311

 Tarih boyunca tebliğ sürecinde mütreflerin karĢı 

çıkıĢlarının en dikkat çekici örneği Nûh kavminde görülmektedir. Nûh kavminin ileri 
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gelenleri peygamberlerine karĢı çıkıĢ gerekçesi ayete Ģöyle yansımıĢtır: “Kavminden, 

kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkâr eden ve ahiret 

buluĢmasını (hesap ve cezasını) yalanlayan eşraf takımı dedi ki: „Bu da sizin gibi bir 

insandan baĢka bir Ģey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor.‟”
312

 

Peygamber gönderilen bütün toplumlarda mütrefler, sürekli muhalefet 

etmeleri, kurulu düzeni savunmaları, insanları peygamberlere karĢı kıĢkırtmaları, her 

türlü fesat ve hilenin merkezinde bulunmaları gibi fiillerle ortaya çıkmıĢlardır. 

Mevdudî‟ye göre mütreflerin bu tavırlarının iki temel nedeni var: Birincisi, zenginlik 

ve refah içerisinde bulunan üst tabaka mensupları, hak ve batıl arasındaki gerçekliği 

akıllarına getirmeyecek derecede dünya iĢleri ile meĢgul olan kimselerdir. Böyle 

basit sorularla zihinlerini yormak istemezler. Din ile amansız bir mücadele içerisine 

girerler. Mevcut düzen iĢlerini gördüğü için, yeni bir düzenin elzem olduğunu 

zahmet edip düĢünmezler. Ġkinci neden ise, mevcut sistem zenginlik ve refah 

kaynakları olduğu için asla yıkılmasını istemezler. Peygamberlerin getirdiği 

sistemde, ellerinde bulundurdukları mevki ve makamları, gayri meĢru yollar ile 

edindikleri servet ve malları kaybedeceklerini biliyorlar. Bundan dolayı bu kesim 

peygamberlerin en Ģiddetli muhalefet cephesini oluĢtururlar.
313

 

Peygamberlerin mütrefleri tebliğ ile ikna etme mücadelesi genellikle 

sonuçsuz kaldığını ayetlerden öğreniyoruz. Tüm giriĢimlere rağmen toplumun üst 

tabakasını oluĢturan bu kesim peygamberlere tabi olmayı kabul etmedikleri 

görülmektedir. Bundan sonra ilahî kanun devreye giriyor ve helâk süreci baĢlıyor. 

“Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan 
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menetmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, ancak kendilerini 

kurtardığımız pek az kiĢi böyle yaptı. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın 

peĢine düĢüp Ģımardılar ve suç iĢleyenler olup çıktılar. Halkı uslu kimseler olsaydı, 

Rabbin o kentleri, zulüm ile helâk edecek değildi.”
314

 Refahla Ģımaran mütreflerin 

azgınlıkları ve onları bu davranıĢından vaz geçirecek ıslah edicilerin olmaması 

geçmiĢte nice kavimlerin yok olmasına neden olmuĢtur.
315

 Râzî‟ye göre toplumların 

helâk olmasının iki nedeni var. Birincisi üst tabakanın dünyevi refaha dalmalarıdır. 

Ġkicisi ise üst tabakanın baĢını çektiği fitne ve fesadın önüne geçebilecek, onları bu 

davranıĢlarından vaz geçirecek kimselerin bulunmamasıdır.
316

 ZemahĢerî, 

“ġehvetlerinin peĢine takılarak her türlü nimet ve refaha dalmaları, mevki ve makam 

peĢinden koĢup, sadece kendilerini mutlu edecek iĢlerin peĢinden gitmeleridir.”
317

 

ifadesi ile helâk sürecinde mütreflerin rollerine dikkatleri çekmiĢtir. 

Toplumların helâk olmasında birinci sorumlu oranın ileri gelen mütrefleridir. 

“Biz bir kenti helâk etmek istediğimiz zaman onun varlıklılarına emrederiz, orada 

kötü iĢler yaparlar, böylece o ülkeye (azab) karar(ı) gerekli olur, biz de orayı 

darmadağın ederiz.”
318

 Toplumda bulunan ileri gelen, makam sahibi zenginlerin 

azgınlıkları nedeni ile helâk edildiğine dikkatleri çeken Derveze Ģöyle devam ediyor: 

“Ġnkârcı liderler, mallarına ve güçlerine güveniyorlar. Mallarından, makamlarından 

ve liderliklerinden korktukları için de nebevî davete karĢı çıkıyorlardı. Diğer 

inkârcıların uyarılmasına gelince bunlar, liderlerine ve ulularına itaat edip Allah‟ın 
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çağrısına kulak vermedikleri için, Allah‟ın azabını ve helâkini hak edecekleri 

uyarısını almıĢlardır.”
319

 

Helâk edilen toplumla ilgili ayetlerde trajikomik bir sahne yer almaktadır.
320

 

Azaba uğrayan mütreflerin kaçıĢmalarına iĢaret edilerek Ģöyle sesleniyor: “Azabımızı 

hissettikleri zaman onlar, derhal oradan (kaçmak için hayvanlarını) 

mahmuzluyorlardı. (BoĢuna) Kaçmayın, (bol bol verilip) içinde 

şımartıldığınız(nimetler)e ve yurtlarınıza dönün, çünkü sorguya çekileceksiniz!”
321

 

Ayet mütrefler ile ilgili son noktayı kıyamet günü akıbetlerini bildiren ifadeler ile 

koyuyor. Mütreflerin kıyamet günü uğrayacakları azab açık bir Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: “Solun adamları (amel defterleri, sol tarafından verilenler), nedir o 

solcular! (Onlar) Delikçiklere iĢleyen bir ateĢ ve kaynar su içinde, Kara dumandan 

bir gölge altında Ki ne serindir, ne faydalı.”
322

 Onları bu kötü akıbete götüren neden 

ise sonraki ayette bildirilmiĢtir:  “Çünkü onlar bundan önce varlık içinde 

şımartılmışlardı.”  

Böylece Kur‟ân servet ve iktidar sahibi mütreflerin azgınlıklarıyla toplumu 

helâk götürdüklerini bildirmiĢtir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi servet sahibinin azgınlığını ifade eden 

kavramlardan biri de tuğyan‟dır. Ayetlerde  “tağâ” (ٚطغ) kökünden türeyen kelimeler 

tağâ (ٚطؼ),
323

 yetğâ (ٚيطغ),
324

 etğâ (ٚاطغ),
325

 tâğiye (طاغيح),
326

 tağav (طغ٘ا),
327

 tetğav 
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,ذطغ٘ا)
328

 tağvâ (طغ٘ا),
329

 tâğûn (ُ٘طاغ),
330

 tâğîn (ِطاغي),
331

 tuğyân (ُطغيا)
332

 va et-

tâğût (اىطاغ٘خ)
333

 olarak geçmektedir. Bu kalıplar tuğyân ve tâğût kavramı 

çerçevesinde inceleme konusu olmuĢtur. Tuğyân kavramını incelemeye geçmeden 

önce tâğût kavramına değinmemiz yerinde olacaktır.  

Mukâtil‟e göre bu kelime ayetlerde Ģeytan, Allah dıĢında tapınılan putlar ve 

Yahudi Ka‟b b. EĢref‟a (3/624) iĢaret etmek üzere üç farklı anlamda kullanılmıĢtır.
334

 

Kelimenin anlam olarak herhangi bir insan topluluğuna karĢılık gelmediği, buna 

karĢılık ilah yerine konulan bir nesnenin kast edildiği anlaĢılmaktadır. Ġbn Ġshâk'ın 

kaydettiğine göre Araplarda Kâbe dıĢında “tağût” denilen tapınaklar vardı.
335

 Bu 

bilgi kelimenin kullanım alanı ile söylediklerimizi desteklemektedir. Nüzûl sürecine 

Ģahitlik yapan Arapların zihninde tâğût denildiğinde put veya puthaneler akla 

gelmekteydi. Kelimenin bu bağlamı düĢünülerek tağût kavramı çalıĢmamızın ikinci 

bölümde üst tabakayı ifade eden kavramlar içerisine dâhil edilmedi. Buna karĢılık, 
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modern dönem müfessirlerinin çoğu bu kavramı üst tabakayı iĢaret edecek Ģekilde 

kullanmıĢlardır. Tâğût kavramının modern dönem tanımlamaları kelimenin anlam 

geniĢlemesine uğradığını göstermektedir.
336

 

Tuğyân kavramına gelince, Mukâtil b. Süleyman‟a göre bu kavram ayetlerde 

dalalet,
337

 isyan,
338

 yükseklik-çokluk
339

 ve zulüm
340

 olmak üzere dört farklı anlamda 

kullanılmıĢtır.
341

 Kelimenin kullanım alanı daha çok olumsuz davranıĢlar ile ilgilidir. 

Dalalet, isyan ve zulüm fiillerinin iĢlenmesi ile bu filleri iĢleyenlerin sosyo-ekonomik 

durum arasında var olan bağların ayetlere yansıması ele alınacaktır. 

Servet sahibinin malına güvenerek Ģımarması ile ilgili olarak tuğyan kavramı 

çerçevesinde ayetlerde bazı noktalara değinilmiĢtir. Ġlk nâzil olan Alak Suresinde Ģu 

ifadeler geçmektedir: “kellâ inne‟l-insâne leyetğâ. En reâhu‟s-teğnâ/ Hayır, 

(Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar; Kendini zengin (kendine 

yeterli) gördüğü için” ( .( اُ سآ سرغْيٚليطغىمال اُ االّساُ 
342

 Beğavî ve Râzî‟nin 

                                                           
336

 Seyyid Kutub‟un tarifi Ģöyledir: “Sağduyuya ters düĢen, gerçeği çiğneyen, Allah‟ın kulları için 

çizdiği sınırı aĢan düĢünce, sistem ve ideoloji anlamına gelir.” (Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I. 465). 

Esed kavram için “Ģeytanî güçler” tabirini kullanır (Esed, Kur‟ân Mesajı, I. 79). Mevdûdi “Allah‟ın 

kullarının hâkimi ve maliki olduğunu iddia eden ve onları kendi kulu olmaya zorlayan kimse” 

tanımlaması yapmaktadır (Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, I. 202). Sâbûnî “Ġnsanı azdıran, onu hak ve 

hidayet yolundan saptıran her Ģeydir.” (es-Sâbûnî, Safvetü‟t-Tefâsir, I. 300). Yukarıdaki tanımlamalar 

bu kelimenin zaman içerisinde üst tabakayı temsil eden kavrama dönüĢtüğünü göstermektedir. 

337
 Bakara, 2/15; Kâf, 50/27; Sâffât, 37/30; Sâd, 38/55. 

338
 Tâ-Hâ, 20/24, 81. 

339
 Hâkka, 69/11. 

340
 Necm, 53/17; Rahmân, 55/8. 

341
 Mukâtil b. Süleymân, el-EĢbâh ve‟n-Nezâir, s. 282-283. 

342
 Alak, 96/6-7. 



295 
 

naklettiğine göre bu ayetler Ebû Cehil hakkında nâzil oldu. Malı artıp refahı 

yükselince azgınlaĢtığı ifade edilmiĢtir.
 343

 Sonraki ayetlerde Ebû Cehil‟in Kâbe‟de 

namaz kıldığı için Hz. Peygamber‟e sataĢması konu edinilmiĢtir.
344

 Ebû Cehil‟in 

takındığı engelleyici tavırın Mekke‟de bulunduğu konum ile yakından ilgilidir. Aynı 

surede geçen “O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın”
345

 ifadesi bu 

kiĢinin Hz. Peygamber‟i tehdit ettiğini göstermektedir.
346

 Böylece insanın 

azgınlaĢtığı/tuğyan ifadesinden sonra muhatap toplumdan buna kanıt olabilecek bir 

örnek verilmesi dikkat çekicidir.  

Ayette geçen yetğâ “isyan eden, haddi aĢan, bir menzilden diğerine terfi 

eden” anlamlarında kullanılmıĢtır.
347

 Taberî insanın tuğyan etmesini sahip olduğu 

iktidar ve servet ile kendisini müstağni görüp haddini aĢarak rabbine karĢı geldiğine 

dikkatleri çekmiĢtir.
348

 Aynı Ģekilde Mâverdi insanın malına güvenerek haddini 

aĢtığını/tuğyân bildirmiĢtir.
349

 Ayetlerin altını çizdiği nokta Mekke‟de zengin üst 

tabakanın azgınlaĢmasıdır. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi erken dönemde nâzil olan Kalem Suresinde her 

yıl bol ürün veren bir bahçenin akıbeti hatırlatılmıĢtır. Bahçe sahipleri her sene 
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yaptıklarının aksine devĢirdikleri ürünlerden muhtaç sahiplerine ikram etmemek için 

erkenden yola çıktıklarında bahçeden geriye bir enkazla karĢılaĢırlar.
350

 Ġlahi bir 

ikaza maruz kaldıklarını anlayan bahçe sahipleri “Yazık bize, dediler, biz 

azgınlarmışız/tâğîn”
351

 ifadesi ile muhtaç sahiplerine yardım etmeyi bırakmakla 

azgınlaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Mekkeli zenginlerin bahçe sahibi kıssasını 

bildikleri anlaĢılmaktadır.
352

 Burada verilmek istenen mesaj Allah‟ın verdiği nimetler 

karĢılığında haddi aĢmayıp Ģükredilmesidir. 

KureyĢ‟in ileri gelenleri kendilerini çok akıllı olarak görüyorlardı. Ancak 

Ġslâm daveti ile birlikte Hz. Peygamber‟e karĢı takındıkları tavır ve O‟na yönelttikleri 

ithamlar nedeni ile bu davranıĢlarının hiç de akıllıca olmadığını ayet “Akılları mı 

bunu kendilerine emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?”
353

 ifadesi ile 

bildiriyor.
354

 Mekke üst tabakası bu davranıĢları ile tâğûn (azgın bir topluluk) olarak 

nitelenmiĢtir. 

Üst tabakanın öne çıkan özelliklerinden birisi dünya hayatına verdikleri 

değerdir. Dünya hayatını tercih etmeleri kendilerine verilen dünya nimetleri ile 

yakından ilgilidir. Geçici olarak verilen servetin hazzı ahiret hayatını unutturabilir. 

Ayette insanın bu tercihine “Artık kim azmıĢsa (tağâ) ve Ģu yakın hayatı yeğlemiĢse, 

Onun barınağı cehennemdir”
355

 ifadesi ile karĢı çıkmaktadır. Ġnsanların azması ve 
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dünya hayatını tercih arasında yakın bir iliĢki kurulmuĢtur.
356

 Dünya hayatını tercih 

edip, azgınlaĢma denilince ilk akla gelen servet sahibi üst tabaka mensuplarıdır. 

Böylece mütref ve tuğyân kavramları çerçevesinde Mekke‟de üst tabakanın 

servetine güvenerek azgınlaĢtığını ayetlere yansıyan yönleriyle ele aldık. Sahip 

olunan servetin insanı azgınlığa götüren önemli bir etken olarak ifade edilmiĢtir. 

 

3.3. Servet Sahibi Üst Tabakanın Soyo-Ekonomik Sorumluluklarını 

Yerine Getirmemesi 

Ayetlerin değindiği ilk konuların baĢında Mekke‟de var olan sosyal adaletsiz 

gelmektedir. Özellikle alt tabaka mensubu fakir, himayeden yoksun yetim ve 

kölelerin uğradığı hak ihlalleri açık bir Ģekilde ayetlere yansımıĢtır. Ayetler alt 

tabakanın yaĢadığı sıkıntılara değinirken, eleĢtiriler muhtaç insanların durumunu 

ıslah etmek için herhangi bir çaba sarf etmeyen servet sahibi üst tabakaya 

yönelmektedir. Bu bağlamda muhtaç insanlara yardım etmemek ve onların haklarını 

çiğnemek, Mekke toplumunda üst tabakanın bir özelliği olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Burada ifade etmeye çalıĢtığımız asıl nokta Mekke‟de üst tabakanın sahip 

olduğu refahı alt tabaka ile paylaĢmadığını ifade eden ayetlerin incelenmesidir. Bu 

bağlamda ikinci bölümde alt tabaka olarak ifade ettiğimiz yetim, fekku rakabe, 

miskin, sâil-mahrûm kavramlarının birbirilerinin ardından nâzil olan Beled, Fecr, 

Duha ve bunlardan kısa bir süre sonra nâzil olan Mâ‟ûn Suresinde
357

 yakın bağlantılı 

olarak ifade edildiği görülmektedir. Oldukça sert bir üsluba sahip olan bu dört sure 
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bağlamında Mekke‟nin alt tabaksına mensup bu grupların sosyo-ekonomik 

haklarının ihlal edilmesinin ayetlere konu olmasının nedenlerini ve bağlamını 

anlamaya çalıĢacağız. 

Beled Suresinde fekku rakebe, yetim ve miskin; Fecr Suresinde yetim ve 

miskin; Duha Suresinde yetim ve sâil; Mâ‟ûn Suresinde ise yetim ve miskin 

kavramları birlikte geçmektedir. Bu dört surede yetim kavramının ortak olarak 

geçtiği görülmektedir. ġimdi bu surelerde Kur‟ân‟ın ezilen zayıf sınıflara değinirken 

göndermede bulunduğu Mekke üst tabakasının sosyal vazifelerini yerine getirmemesi 

ile ilgili bağlantıları üzerinde duralım. 

Beled Suresi Mekke beldesine yemin giriĢinden sonra Ģu ayetlerle devam 

etmektedir: 

“Ġnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?  (GösteriĢ 

ve övünme için) „Ben birçok mal telef ettim.‟ diyor.  Kimsenin kendisini görmediğini 

mi sanıyor?”
358

 

Bu ayetlerin nüzûl sebebi ile ilgili olarak KureyĢ kabilesinin Cumah boyuna 

mensup, gücü ve kuvveti yerinde biri olarak bilinen Ebu‟l-EĢedd Üseyd b. Kelde el-

Cumahî hakkında nâzil olduğu rivayet edilmiĢtir.
359

 Diğer rivayetlere göre ise Ebû 

Cehil,
360

 Velid b. Muğîre,
361

 Nadr b. Hâris
362

 ve Haris b. Amr b. Nevfel b. Abd 
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Menâf
363

 hakkında nâzil olmuĢtur. ZemahĢerî, bu ifadelerin herhangi bir isim 

zikretmeden KureyĢ ileri gelenlerine (sanadidlerine) yönelik olduğunu belirtmesi
364

 

tercihe Ģayan bir görüĢtür. Yukarıda sayılan isimlerin tamamı KureyĢ‟in seçkin 

kiĢilerindendir. O halde ayetin bu sert muhatabına maruz kalan, KureyĢ‟in üst 

tabakasına mensup servet sahibi kimselerdir. 

Bahsi geçen üst tabakanın ilk dayanağı sahip olduğu iktidar ve bu iktidarın 

kendisine verdiği güçtür. Hiç kimsenin kendisi ile baĢ edemeyeceğini sanmaktadır.
365

 

Bu düĢüncesinin gerisinde ölümden sonra yeniden diriliĢe hiç kimsenin gücünün 

yetmeyeceği,
366

 malının nereden kazanıp nereye harcadığını kimsenin 

sorgulayamayacağı, kendisinin bütün iĢlerin üstesinden gelebileceğini, yapmak 

istedikleri karĢında hiçbir gücün engel olamayacağını, sahip olduğu iktidarın hiç 

kimse tarafından ortadan kaldırılamayacağı düĢüncesi yatmaktadır.
367

 ġüphesiz bu 

Ģekilde düĢünmelerinin nedeni kimseye karĢı sorumlu olmadıklarına inanmalarıdır. 

Ġnsanı böyle bir düĢünce noktasına getiren ise Allah‟a inanmamasıdır.
368

 

Diğer bir dayanakları ise ellerinde bulundurdukları servettir. Rivayetlere göre 

ayette bahsedilen Ģahıs servetiyle Hz. Peygamber‟e karĢı çok mal harcadığı için 
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övünmektedir.
369

 Bu harcamadaki amacın yeni dine karĢı zorluk ve sıkıntı ortaya 

çıkartmak olduğu açıktır.
370

 Oysa yaptığı her Ģeyi Allah görüyor
371

 ve hakikatte 

böyle bir harcaması yoktur.
372

Diğer bazı rivayetlere göre ise sözü edilen harcama 

cahiliye döneminde Araplarda âdet olduğu üzere övünme ve büyüklenmek için 

yapılan harcamalardır.
373

 Mevdûdi, cahiliye Araplarının, Ģairlere büyük mükâfatların 

verilmesi, evlenme ve cenaze merasimlerinde binlerce kiĢiye yemek verilmesi, 

kumarda kazandığında develer kesilerek festival ve törenlerin yapılması ve eğlencede 

birbirileri ile yarıĢarak övünmek için mal harcadıklarına dikkatleri çekmiĢtir.
374

 Allah 

bu ayet ile yaptıkları harcamalarından zahir ve batın niyetlerini bildiklerini, övünme 

ve üstünlük taslamak için yaptıkları bu harcamaların kendisine bir fazilet 

kazandırmadığını bildiriyor.
375

  

Ġktidarın kendisine verdiği güç ve servetin sağladığı imkânlar ile istediği 

Ģekilde hareket eden üst tabaka mensupları, hesap verme ve yaptıklarının kayıt 

edildiği kaygısını taĢımıyorlar. Kimsenin kendisini görmediğin ve kendisinden hesap 
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sorulmayacağını sanıyorlar.
376

 Oysa ayet,  bunların her türlü tasarruflarında sorumlu 

olduğunu bildirmektedir.
377

 Zannettiğinin aksine yaptığı bütün fiilleri kayıt altına 

alınmıĢ, Ġslâm düĢmanlığı karĢısında takındığı tutum nedeni ile yaptığı harcamalar 

kendisine hiçbir fayda vermeyecektir.
378

 

Kendi gücüne olan güveni, servetinin kendisine verdiği Ģımarıklıkla çok mal 

harcadığını böbürlenerek anlatmasına karĢılık ayetler ona verilen nimetleri sayıp 

durduktan sonra bu nimetlere karĢılık Ģükür vazifesini yerine getirmediğini 

bildiriyor. Kendisine verilen iktidar ve servetin nereye ve nasıl harcanacağını ve 

dolayısıyla Ģükür vazifesinin yerine getirmiĢ olma Ģartını Kur‟ân kendi üslubuna göre 

ifade ediyor: 

“Felaktehame‟l-‟akabe” (فالاقرحٌ اىؼقثح/sarp yokuĢu aĢamadı).
379

 

Bu ifadeler Mekke toplumunda üst tabakanın sosyo-ekonomik olarak 

kendisinin altında olan insanlara davranıĢ tarzını açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. 

“Ġktahame” (ٌاقرح) kelimesi “zorlu bir iĢe giriĢmek,
380

 kiĢinin tereddüt 

etmeden bir Ģeyin üzerine atılması”
381

 anlamlarına gelmektedir. “Akabe” (ػقة) ise 
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“sert yol, sarp bir dağ yokuĢu”
382

 olarak tarif edilmiĢtir. Bu ifadelerde istiare vardır. 

Ġnsanın değerini Allah yanında yükselten, nefis mücadelesinde çekilen meĢakkatli 

iĢlere iĢaret ediyor.
383

 ZemahĢerî bunu “kiĢinin sergilediği amel” olduğunu belirterek 

aynı noktaya iĢaret etmiĢtir.
384

 

Bu ayetin tefsiri ile ilgili farkı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Nitekim Râzî bu 

ayetin iki Ģekilde yorumlandığına dikkatleri çekmiĢtir.
385

 Birinci yoruma göre burada 

zikredilen meĢakkat ahiret ile ilgilidir. Bu meĢakkatin ne olduğu konusunda 

Mücahid, Dahhâk (211/826) ve Kelbî (146/720) “cehennem üzerinde kurulacak olan 

keskin ve uzun mesafeli sırat köprüsü”,  Hasen ve Katâde “sırat köprüsünden önce 

cehennemde çıkılması oldukça zor bir yol”, Abdullah b. Ömer (73/692) 

“cehennemde bir dağ”, Sa‟d ise “sırat köprüsünden önce bir ateĢ”
386

 fikirlerini ileri 

sürmüĢlerdir.  
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Ġkinci yoruma göre burada geçen “akabe”nin Allah rızasını kazandıracak iyi 

ameller konusunda kiĢinin nefis ve Ģeytan mücadelesine bir benzetmedir.
387

 Bu 

Hasan ve Katâde‟nin görüĢüdür. Hasan bu konuda “Allah‟ın insanı imtihan etmesi 

meĢakkatlidir. Bu meĢakkat kiĢinin nefsi, hevâsı, insan ve cinlerden olan Ģeytanlar ile 

mücadele etmesi” gerektiğini ileri sürmüĢtür.
388

 Râzî bu son görüĢü tercih etmiĢtir.
389

 

Ebû Ġshak Ahmed es-Sa‟lebî‟nin (427/1035) Ġbn Zeyd‟e dayandırdığı 

rivayette ayet servet sahibi kiĢiye tercih ettiği yolun kendisi için fayda 

sağlamayacağını ifade etmektedir: “O kiĢi kendisine verilen serveti neden köle azat 

etmek, açlık çeken insanların doyurulması için harcamadı? Böyle yapması malını Hz. 

Peygamber‟e karĢı harcamasından kendisi için daha faydalı olurdu.”
390

 

Ġnsanın karĢı karĢıya kaldığı ve birisini tercih etmek zorunda olduğu bu iki 

yoldan birisi meĢakkatli, diğeri ise kolaydır. Mevdûdi, önceki ayette atıfta bulunarak 

insana iki yol gösterildiğine dikkatleri çekmiĢtir. Birincisi kiĢinin nefis, hevâ ve 

Ģeytan mücadelesinde kat etmesi gereken zor ve meĢakkatli bir yoldur. Bu 

meĢakkatli yollar aynı zamanda kiĢinin mertebesini yükseltir. Ġkinci yol ise kiĢinin 

hiç bir sıkıntıya katlanmak zorunda olmadığı, kendisini serbest bırakmasıyla nefis 

bağlarının gevĢediği ancak kendisini uçuruma götüren bir yoldur. Kendisine 
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gösterdiğimiz bu iki yoldan rahat olanı seçerek, yükseklere çıkartacak yolu takip 

etmekten vaz geçmiĢtir.
391

 

Diğer taraftan üst tabaka mensubu kiĢilerin muhtaç sahibi insanların farkına 

varıp, onların hayat Ģartlarını iyileĢtirme yönünde çaba sarf etmelerini sağlayacak bir 

kuvvete ihtiyaç vardır. Kendisi maddi olarak muhtaç değilken böyle bir çabanın 

içerisine girmesi ancak manevi bir kuvvetin saikıyla mümkündür. Merâğî, bu zorlu 

yolculuğu “Görülen ve hissedilen maddi bir âlemden, görülemeyen fizik ötesi bir 

âleme yapılan manevi bir yolculuk” olarak tarif etmektedir. KiĢinin bu manevi 

mertebeyi yakalaması ancak salih amel ile mümkündür.
392

 

Bu ayetler ile asıl ifade edilmek istenen üst tabakaya verilen refahtan alt 

tabakadaki insanların da payının olduğu ve bu kesim ile paylaĢılması gerektiği 

hususudur. Bu aynı zamanda yerine getirilmesi gereken dinî ve insani bir vecibedir. 

Toplumsal sorumluluğun bu boyutuna iĢaret eden ZemahĢerî, önceki ayetlerde ifade 

edilen iktidar ve servet sahiplerinin kendilerine verilen bu nimetin hakkı olan Ģükür 

vazifesini yerine getirmediklerine dikkatleri çekmiĢtir. Öncelikle bunlar bu nimetleri 

kendilerine veren Allah‟ı tanımadılar. Bundan dolayı kendilerine verilen bu nimeti 

salih amel gereği ihtiyaç sahipleri ile paylaĢmadılar. Aksine yaptıkları harcamalar 

övünme ve riyanın ötesine geçemedi.
393

 Zira bu tür harcamalar mahrûm kitlelere 

ulaĢmasından ziyade, üst tabaka mensuplarının kendi aralarında üstünlük rekabetine 

dayanan duygularının tatmininden baĢka bir Ģey değildir. 
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Derveze, tam da bu noktaya iĢaret ederek, insanın mal ve çoklukla övünmesi 

yerine “zorlukları aĢması, nefsinde bulunan kötü sıfatlardan kurtulması, açlık 

günlerinde malını ihtiyaç sahibi akraba, yetim ve yoksullara yedirmesi kölelere 

hürriyetini vererek harcamasını”
 394

 gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Ayetlerde kullanılan sert üslubun neredeyse sosyal yardımlaĢmanın 

unutulduğu Mekke toplumunu harekete geçirmeye matuf bir çağrı olarak gören 

Seyyid Kutub, cennet ile insan arasında dikilen bu yolu ayette “sarp bir yokuĢ” 

olarak sunulmasının muhatabı teĢvik ettiğine dikkatleri çekmiĢtir. Önemli olan bu 

sarp yokuĢun büyüklüğü değil, bunu aĢmak için yaptığı amellerin Allah katındaki 

önemidir. Bu yokuĢu aĢmak için insanın sarf ettiği çabanın karĢılıksız kalmayacağı 

ifade edilmiĢtir.
395

 

Yukarıdaki ayetlerin ilk muhatabı olan Mekke toplumu, Ġslâm daveti ile yeni 

tanıĢmıĢtı. Özel anlamda bu muhatap toplumda, genel anlamda ise tüm toplumlarda 

var olan sınıflar arası sosyal adaletsizliğin erken dönemden itibaren açık bir Ģekilde 

ifade edilmesi Ġslâm‟ın temel bir prensibi olduğu mesajını taĢıyor. Bu söylem 

toplumun alt tabakasına ümit ve heyecan verirken buna karĢılık üst tabakayı tedirgin 

ediyordu. Ġslâm‟ın Mekke toplumunun oluĢturan refah düzeyi yüksek üst tabakanın 

sistemini eleĢtirmeye baĢlaması, karĢısında bir muhalefet cephesinin oluĢumunu 

beraberinde getirdi. 

Beled suresinden sonra nâzil olan Fecr Suresi, Mekke toplumun akıbetlerini 

bildiği önceki kavimlere kısaca değindikten sonra 15 ve 16. ayetlerinde Ģöyle devam 

etmektedir: 

                                                           
394

 Derveze, et-Tefsîru‟l-Hadîs, I. 350-351. 

395
 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, X. 483. 
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“Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikramda 

bulunur, ona nimet verirse: „Rabbim bana ikram etti‟ der. Ama Rabbi onu sınayıp 

rızkını daraltırsa: „Rabbim beni alçalttı (periĢan etti)‟ der”. 

Kelbî ve Mukâtil‟den nakledilen rivayete göre bu ayetler Ümeyye b. Halef 

hakkında nâzil oldu.
396

 Müfessir Ġbnu‟l-Cevzî bu ayetlerin hakkında nâzil olduğu 

söylenilen diğer isimleri Utbe b. Rebîa, Ebû Huzeyfe b. Muğîre ve Übey b. Halef 

olarak zikreder. Son görüĢ olarak da ahirete inanmayan kimseler hakkında nâzil 

olduğunu bildirir.
397

 Zikredilen isimler Mekke‟nin ileri gelen zengin kiĢileridir. Her 

ne kadar ismi geçen Ġslâm muhalifleri bu ayetin eleĢtirisine maruz kalsalar da bu 

vasıfları taĢıyan tüm inkârcılar kastedilmiĢtir. Nitekim Zeccâc, nimet verildiğinde 

sevinmeyi, alındığında ise isyan etmeyi kâfirlerin sıfatı olduğu kaydını koymuĢtur.
398

 

Bu ayetler, Mekke toplumunda rızkın artması ve azaltmasına göre Rablerini 

takdir veya zem eden bir kesimin varlığına iĢaret etmektedir. Bu insanlar için servet 

ve iktidar her Ģeyin önünde gelir. En büyük ölçüleri budur. Dünya malına karĢı aĢırı 

hırslı olan ve bu hırslarından dolayı cimri davranan bu kesim ayetlerin uyarısına 

maruz kalmıĢlardır.
399

 

Zikredilen üst tabaka mensupları, dünya nimetlerinden faydalanma 

konusunda Ģu düĢünceye sahiptirler. Dünyada onları ilgilendiren maddi refah, lezzet 

ve Ģehvetlerdir. Rahata kavuĢur bu nimetlere sahip olurlarsa “Rabbim bana ikram 

                                                           
396

 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 477; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 431; eĢ-ġevkânî, 

Fethu‟l-Kadîr, s. 1621. 

397
 Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 118. Ayrıca bkz: er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXI. 171; el-

Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 275-276; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 483. 

398
 ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 323. 

399
 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, X. 473. 
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etti” der. ġayet bu refah ve rahatı bulamazsa “Rabbim bana ihanet etti” der.
400

 Buna 

karĢılık kendisine dünya nimetlerinin az verildiği kimse baĢta sıhhat gibi kendisine 

verilen diğer nimetlerin farkına varmaz.
401

 

Ġnkârcıların Allah‟ın nimeti hakkındaki düĢüncelerini verildikten sonra, 

sonraki ayette bu düĢüncelerinin yanlıĢ olduğu açıklanıyor. Yukarıda üst tabakanın 

söyledikleri“Kellâ” (مال) ifadesi ile Ģiddetli bir Ģekilde red ediyor. Müfessirler bu 

ifadeyi iki Ģekilde açıklamıĢlardır: Bir kimseye dünya nimetlerinin verilmesi, refah 

düzeyinin yüksek olması onun Allah nezdinde değerli oldu için bu ikrama layık 

olduğunun göstergesi olmadığı gibi, baĢka bir kimsenin nimetlerden mahrum 

edilmesi, rızkının daraltılması da bu kiĢinin Allah katında değersiz olduğunun 

göstergesi değildir.
402

 Zengin kiĢi kendisine verilen mal ile Ģükretmesi bakımından 

imtihana tabi tutulur. Aynı Ģekilde fakir kiĢi kendisine isabet eden sıkıntılar 

karĢısında imtihana tabi tutulur.
403

 Bu nokta dikkate alındığında zenginlik veya 

fakirliğin Ġslâm düĢüncesinde bizatihi bir değere haiz olmadığı, asıl önemli olanın bu 

durumdaki kiĢilerin sergiledikleri davranıĢlar olduğu açıkça ifade edilmiĢtir. 

                                                           
400

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 377; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 322; es-Semerkandî, 

Bahru‟l-Ulûm, III. 477; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 200; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 

431; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXI. 170. 

401
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 376; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 200. 

402
 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 477; Ġbn Ebû Zemenîn, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîz, V. 128; Ġbnu‟l-

Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 120; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 277; el-Vâhidî, el-

Vesît, IV. 483; Ġbn Kayyım el-Cevziyye, Bedâiu‟t-Tefsîr, III. 299; es-Suyûtî, ed-Durrü‟l-Mensûr, XV. 

418. 

403
 Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 348. 
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Diğer görüĢ ise, asıl ihaneti kendisine servet verilen kimselerin bu servetinde 

muhtaçların hakkını vermeyenler yapıyor.
404

 Abdullah b. Ömer el-Beydâvî 

(685/1287) bu sözü söyleyen zümrenin sergiledikleri fiillerin daha kötü olduğuna 

dikkatleri çekerek, servet ve güç sahiplerinin zihni yapılarını ve bunun pratik 

hayattaki yansımalarına iĢaret etmiĢtir.
405

Allah‟ın kendisine verdiği nimetleri 

paylaĢma yoluna gitmeyen kimse bu tercihi ile adeta insanlıktan çıkmıĢ oluyor.
406

 

Buna göre asıl ihanet, nimetlerin artırılmasında veya kısılmasında değil, bu nimetlere 

karĢılık Ģükür vazifesinin yerine getirilmemesidir.
407

 Bunun Ģükrü ise verilen servetin 

sahibi Allah‟ı tanımak, O‟na itaat etmek ve emrettiği Ģekilde kendisine verilen 

nimetleri alt tabakadaki insanlar ile paylaĢmaktır. 

Sahip olduğu servet ve iktidarın imtihan için verildiğini kavrayamayan kimse, 

bununla Allah katın layık olduğu bir ikrama mazhar olduğunu ve Allah‟ın kendisini 

seçtiğini düĢünür. Dünya hayatında imtihan için kendisine verilenleri bir mükâfat 

olarak görür.
408

Burada verilmek istenen mesajın dünya bağımlılığından sıyrılıp ahiret 

hayatı için çaba sarf edilmesi olduğunu söyleyen ZemahĢerî, buna rağmen 

çoğunlukla insanların dünya hayatını tercih ettiğine dikkatleri çekmiĢtir.
409

 

Bütün bu söylenenler dünya hayatında insanın iki temel çıkmazına iĢaret 

etmektedir: Birincisi insana servet verildiğinde bununla övünür, büyüklenir ve mütref 

                                                           
404

 es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 201; er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXI. 172. 

405
 el-Beydâvî, Envâru‟t-Tenzîl, IV. 562. 

406
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, VI. 372. 

407
 en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, III. 640. 

408
 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, X. 473. 

409
 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, VI. 372. Bu yöndeki düĢünceler Nesefî tarafından da paylaĢılmıĢtır: en-

Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, III. 640. 
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bir hayatı tercih eder. Servet ve iktidarı her Ģeyin ölçüsü kabul eden materyalist 

düĢünce, kendisine nimet verildiğinde sevinir. ġeref ve zilletin ölçüsünü servet ve 

iktidar olarak görür.
410

Diğer taraftan nimetlerden mahrum olan kimse bu durum 

karĢısında sabretmez ve inkâra yönelir.
411

 Kur‟ân ayetleri bu iki düĢünceyi de kabul 

etmemiĢtir. Her toplumda bu yönelim var olduğu gibi, Kur‟ân‟ın nâzil olduğu model 

toplum olan Mekke toplumunda var olan bu yanlıĢ düĢünceler red edilmiĢtir. 

Fecr Suresinden sonra nâzil olan Duha Suresi bu konuda çok özel mesajlar 

taĢımaktadır. Ġslâm dininin baĢ tebliğcisinin Mekke toplumundaki sosyal konumuna 

göndermede bulunarak “yetim” olarak büyüdüğüne dikkatleri çekmiĢtir.
412

 Bilindiği 

gibi annesinin karnındayken babasını kaybeden Hz. Peygamber, dedesi 

Abdulmuttalib‟in himayesinde yetim olarak büyüdü. Altı yaĢında annesini, sekiz 

yaĢında da dedesini kaybetmesi üzerine sonraki hayatını amcası Ebû Talib‟in 

himayesinde geçirdi.
413

 

Ayetler, “ezilen bu zayıf insanları en iyi sen anlarsın” mesajın vermektedir. 

Sen yetim olarak büyüdüğün için, 
414

 bunun ne demek olduğunu en iyi sen 

                                                           
410

 Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, VII. 119. 

411
 el-Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, XVII. 6153; Âlûsî, Ruhu‟l-Meânî, XXX. 125; el-Merâğî, Tefsîru‟l-

Merâğî, XXX. 146; et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 664. 

412
 Duhâ, 93/6. 

413
 Ġbn HiĢâm Hz. Muhammed‟in Hayatı, s. 105-111; et-Taberî, Târîh, II. 277; ez-Zeccâc, Meâni‟l-

Kur‟ân, V. 339; Ġbn Ebû Zemenîn, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîz, V. 142; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 

158. 

414
 el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 511; Ġbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, XIV. 468. 
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anlarsın.
415

 Sen yetimken en iyi Ģekilde bakıldın bundan dolayı hiçbir yetime yanında 

haksızlık yapılmamalıdır.
416

 

Mekkî veya Medenî olduğu ihtilaflı olmakla birlikte
417

 erken dönemde nâzil 

olduğu kabul edilen Mâ‟ûn Suresi zayıf halk tabakası lehinde önemli mesajlar ihtiva 

ediyor. Bu sure, “yukezzibu bi‟d-dîn” (  ifadesi ile baĢlıyor “ve (ينزب تاىذيِ

yemneûne‟l-mâûn” (  ifadesi ile bitiyor. Anlam bütünlüğünün tespiti (ٗيَْؼُ٘ اىَاػُ٘

için bu iki ifadenin anlaĢılması gerekir. 

Bu ifadelerin anlamlarını tespit etmeye geçmeden önce nüzûl sebepleri 

üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Ayetin nüzûl sebebi ile ilgili olarak farklı 

rivayetler ileri sürülmüĢtür. Mukâtil ve Kelbî: kıyameti yalanlayıp ve kötü filleri ile 

tanınan
418

 Âs b. Vâil hakkında,
419

 Suddî, Mukâtil ve Ġbn Keysân: Velîd b. Muğîre 

hakkında,
420

 her hafta iki deve kesen ve kendisinden bu etten isteyen bir yetime bir 

                                                           
415

 el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, XXX. 187. 

416
 Mevdûdi, Tefhîmu‟l-Kur‟ân, VII. 157. 

417
 Ġbn Abbâs‟a dayandırılan rivayete göre surenin tamamı Medenî‟dir. Bkz: Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-

Mesîr, IX. 243; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 552; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 559. ZerkeĢî bu 

surenin 4-7. ayetlerinin Medenî olduğunu bildirmektedir. Mukâtil b. Süleymân‟ın da bu görüĢte 

olduğunu kaydetmiĢtir. Bkz: ez-ZerkeĢî, el-Burhân fî Ulûmi‟l-Kur‟ân, I. 203. Ayrıca bkz: es-Suyutî, 

el-Ġtkân, s. 55;  Lübâbu‟n-Nukûl, s. 307; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 367. 

418
 er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXII. 111-112. 

419
 el-Vâhidî, Esbâbu‟n- nüzûl, s. 465; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 304; el-Mâverdî, en-Nuketu 

ve‟l-Uyûn, VI. 350; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 243; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, 

XXII. 510; el-Vâhidî, el-Vesît, IV. 559. 

420
 es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 304; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 350; Ġbnu‟l-Cevzî, 

Zâdu‟l-Mesîr, IX. 243; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 510. 
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Ģey vermeyip onu sopa ile kovalayan Ebû Süfyân b. Harb hakkında,
421

 Mâverdî Ebû 

Cehil hakkında,
422

 Katâde Vehb b. Âil hakkında
423

 ve diğer bir görüĢünde ise bütün 

kâfirler hakkında
424

 nâzil olduğunu rivayet etmiĢler. Ayrıca Ġbn Abbâs‟tan surenin 

tamamı
425

 ve dördüncü ayetinden itibaren münafıklar hakkında
426

 nâzil olduğunu 

bildiren rivayetler zikredilmiĢtir. Ġbn Abbâs‟tan nakledilen rivayetler ayrı tutulursa, 

burada ismi verilen kiĢiler Mekke‟nin ileri gelenleridir. Üst tabakaya mensup bu 

kiĢilerin ayetin sert ikazına maruz kalacak Ģekilde zayıf insanların haklarını 

çiğnedikleri anlaĢılmaktadır. Rivayetlerin bu kadar farklı isimleri içermesi Mekke‟de 

hak ihlallerinin fazla olmasıyla açıklanabilir. ġimdi üst tabaka mensubu bu isimlerin 

hangi vasıfları ile suçlandıklarına bakabiliriz: 

                                                           
421

 el-Vâhidî, Esbâbu‟n- nüzûl, s. 465; es-Sa‟lebî, el-KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 304; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-

Mesîr, IX. 243. 

422
 el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 350. Ayrıca: Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 243; el-

Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, XXII. 510. Rivayete göre Ebû Cehil himayesinde bulunan 

yetim çocuğa malından hiçbirĢey vermeyerek onu ortada bıraktı. Ümitsiz olan yetim çocuk, KureyĢ 

ileri gelenlerinden bir grup alay etmek amacıyla Hz. Peygamber‟in hakkını Ebû Cehil‟den 

alabileceğini söyledi. Kendisiyle alay edildiğini anlamayan yetim çocuk doğrudan Hz. Peygamber‟in 

yanına giderek yardım istedi. Hiçbir muhtacı geri çevirmeyen Hz. Peygamber yetim çocukla birlikte 

Ebû Cehil‟in yanına giderek hakkını alıp ona teslim etti. Bu durum karĢısında ĢaĢıran Mekke ileri 

gelenlerine Ebû Cehil Ģu cevabı verdi: “Allah‟a yemin ederim ki sağında ve solunda dediğimi yerine 

getirmediğimde beni öldürecek mızraklar gördüm”. Bkz: er-Râzi, Mefâtihu‟l-Ğayb, XXXII. 111-112. 

423
 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 518. 

424
 es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 518. 

425
 Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 243; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, VIII. 552; el-Vâhidî, el-Vesît, 

IV. 559. 

426
 es-Suyutî, Lübâbu‟n-Nukûl, s. 307; ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, V. 367. 
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“Yukezzibu bi‟d-dîn” ifadesi ile ilgili olarak farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. 

Müfessirlerin naklettiklerine göre bu ifade ile kast edilen Ġbn Abbâs: “Allah‟ın 

hükmünü inkâr eden”,
427

 Ġkrime, Mücâhid ve Ġbn Cüreyc: “hesap gününü inkâr 

eden”,
428

 Hasen: “tüm kâfirler”
429

 olduğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca Merâğî “ereeyte” 

ifadesi ile muhatabın dikkatleri celp edilmekte olduğunu, bu ifadeden sonra 

bahsedilenler hakkında düĢünüp öğrenmeye sevk etme ve bu kiĢinin ĢaĢılacak türden 

davranıĢlar sergilediği mesajını verdiğini ifade etmiĢtir. Yani “Kendisine kesin delil 

geldiği halde Allah‟ı ve Peygamberi inkâr eden kiĢiyi gördün mü? Onun özelliklerini 

sana söyleyeyim mi?” demek istemektedir.
430

 Daha sonra açıklanacağı gibi bu kiĢi 

yetiminin hakkını vermeyen ve miskini doyurmayan vasıflarıyla ön plana 

çıkmaktadır. 

Bütün bu ifadelerden anlaĢılan ayetin Allah‟ı inkâr eden ve Hz. Peygamber‟e 

karĢı çıkan Mekke müĢriklerine iĢaret ettiğidir. ÇeĢitli vesileler ile ifade ettiğimiz 

gibi yukarıda isimleri verilen özel bir kesimin konu edinilmesi nüzûl sürecinde 

muhatabı ilgilendiren yöndür. Yoksa her dönmede toplumlarda aynı vasıfları taĢıyan 

kiĢilerin var olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa, ayet umumi toplumsal 

soruna iĢaret etmektedir. 

                                                           
427

 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 490; Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 

3468; Ġbnu‟l-Cevzî, Zâdu‟l-Mesîr, IX. 243. 

428
 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 490; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 350; Ġbnu‟l-Cevzî, 

Zâdu‟l-Mesîr, IX. 243. 

429
 Abdurrahmân b. Ebî Hâtim, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, X. 3468; Ġbn Ebû Zemenîn, Tefsîru‟l-

Kur‟âni‟l-Azîz, V. 166. 

430
 el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, XXX. 247. 
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Diğer taraftan surenin son ayeti “yemneûne‟l-mâûn” ifadesi ile kast edilmek 

istenen mana ilgili farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Mücâhid, Suddî, Süfyân, Sâ‟îd b. 

Cübeyr, Dahhâk, Katâde “zekât”,
431

 Hasen “malın sadakası”,
432

 Ġbn Abbâs ve 

diğerleri “insanların günlük hayatında kullandığı temel ihtiyaç maddeleri”,
433

 

Mukâtil “KureyĢ lehçesinde mal anlamında”,
434

 Abdullah b. Ömer “kiĢinin hakkını 

almasını engellemek”,
435

 Kelbî ve Ka‟b “Ġnsanların kendi aralarında yaptıkları her 

çeĢit iyilik”
436

ve ġevkânî ise “kölenin toplum üzerindeki hakları” olduğunu ifade 

etmiĢlerdir.
437

 Taberî burada ifade edilmek isteneni genel anlamda, insanların ihtiyaç 

duydukları mallardan bir kesim (alt tabaka)‟in mahrum edilmesi Ģeklinde ifade 

etmiĢtir.
438

 Bütün bu görüĢlerin özünü Ġbn Ebî Hâtim‟in Ġkrime‟den naklettiği “bu 
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 et-Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XXIV. 666-670; es-Semerkandî, Bahru‟l-Ulûm, III. 518; es-Sa‟lebî, el-

KeĢfu ve‟l-Beyân, X. 305; el-Mâverdî, en-Nuketu ve‟l-Uyûn, VI. 352; el-Bağâvî, Meâlimu‟t-Tenzîl, 
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ifade en üst olarak zekât, en altında ise insanların birbirilerine ödünç olarak 

verdikleri elek, kova ve iğne vb” olduğunu bildiren rivayet oluĢturmaktadır.
439

  

Son dönem müfessirlerinin bu ifade ile ilgili görüĢleri ise Ģöyledir: Merâğî: 

“insanların yararına olan her türlü iĢleri engellemeye çalıĢmak”,
440

 Derveze 

“yardımları engelleyen, iyiliği esirgeyenler”,
441

 Mevdûdi “Ġnsanlar için fayda 

bulunan küçük ve az bir Ģeye denir. Bu anlamda zekât da maun‟dur. Çünkü o da pek 

çok maldan, yoksullara verilen küçük bir paydır”
442

 ve Esed “KiĢinin günlük 

hayatında ihtiyaç duyduğu birçok küçük Ģeyi ve insanlara bu yolla yardım etme 

Ģeklinde kendini gösteren arızî yardımseverliği ifade eder. Daha geniĢ anlamda ise, 

herhangi bir zorluk anındaki „yardım‟ veya „desteği‟ gösterir.” görüĢünü ifade 

etmiĢler.
443

 

AnlaĢıldığı kadarıyla Mekke toplumunda zayıf alt tabaka mensubu insanlara 

en küçük bir yardımı dahi esirgeyen servet sahibi bir kesim ayetin ikazına maruz 

kalmıĢtır. Rivayetler ayetin ikazına maruz kalan kesimi isimleriyle birlikte 

zikretmiĢtir. Mekke toplumunda en küçük yardımı esirgeyen servet ve nüfuz sahibi 

üst tabaka ve bu yardımlara muhtaç fakir ve yoksul insanların var olduğu açıkça 

anlaĢılmaktadır. 

PeĢ peĢe inan bu dört sureyi, Mekke‟de ezilen zayıf insanların haklarına iĢaret 

etmesi noktasında model olarak ele aldık. Görüldüğü gibi üst tabaka mensubu ileri 
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gelenlerin çoğunluğu alt tabakadaki fakir insanların ihtiyacını gidermeye yönelik 

herhangi bir çaba içerisine girmedikleri açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. 

 

3.4. Dünya ve Ahiret Dengesi 

Buraya kadar ayetlerde mal sevgisi, bu sevgiye dayalı azgınlık ve mali 

sorumlulukların yerine getirilmemesi konusunu ele aldık. Özellikle ilk inen surelerde 

bu konulara daha yoğun bir Ģekilde yer verildiğini gördük. Ġlk inen ayetler muhatabın 

içerisinde bulunduğu durumu tasvir etmesi bakımından durum tespitinden ibaret 

görünmektedir. Bazen mal ve evlat sahibi olan muayyen bir Ģahıs isim verilmeden 

Ģiddetli bir Ģekilde ikaz edilmiĢtir. Bazen isim verilerek dikkatler bu Ģahıs üzerine 

çekilmiĢtir. Bazen tebliğ sürecinde ileri gelen zengin kiĢilerin sarf ettikleri sözler 

ayetlere yansıtılarak, servet sahibinin menfi davranıĢları tüm çıplaklığıyla gözler 

önüne serilmiĢtir. Görünen söz ve davranıĢlarından hareketle asıl niyetleri ortaya 

çıkarılmıĢtır. 

Daha ileri safhalarda özel olaylardan ziyade Ġslâm‟ın temel prensiplerinin 

ayetlere yansıdığı görülmektedir. Üst tabakanın ekonomik durumlarına dayanan 

davranıĢları bağlamında ayetlerde dünya ve ahiret ile ilgili düĢüncelerin öne çıktığı 

görülmektedir. Ayetlerin yerleĢtirmeye çalıĢtığı düĢünce dünya hayatının ahiret 

hayatını kazanmada bir vasıta olduğu gerçeğidir. Tek ölçünün zenginlik olduğu 

kapitalist Mekke toplumunda bu düĢünceyi yerleĢtirmek hiç de kolay değildi.
444

  Bu 
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baĢlık altında genel olarak dünya ve ahiret hayatının ifade edildiği bazı ayetleri tetkik 

etmekle yetineceğiz.
445

 

Mekkî ayetlerde konu ile ilgili ayetler iki kısımda incelenebilir. Birincisi 

inkârcıların dünya hayatını ahirete tercih etmelerini konu edinen ayetler, ikincisi ise 

buna mukabil ahiret hayatını tercih edilmesini tavsiye eden ayetlerdir. Yani bir 

tarafta inkârcıların dünya hakkındaki düĢünceleri diğer taraftan ise Ġslâm‟ın dünya 

hayatı hakkındaki ilkeleri ayetlere yansımıĢtır. 

Dünya ve ahiret kıyaslamasında muhataba verilen ilk mesaj yumuĢak bir 

tondadır. Ġnsanların çoğunluğunun tercihlerini ahiretten değil de dünyadan yana 

kullanmaları yadırganmıĢtır: “Ama siz, Ģu yakın hayatı yeğliyorsunuz. Oysa ahiret 

daha iyi ve daha kalıcıdır.”
446

 Fâni olan dünyanın baki olan ahirete tercih edilmesi 

insanın dikkatine sunulmuĢtur.
447

 Bu ifadelerin muhatabı Müslüman bir kiĢi de 

olabilir.
448

 Durum ne olursa olsun ahiret hayatından pek de haberdar olmayan bir 

topluma böylece kıyaslama yoluyla ahiretin tercihe daha layık olduğu bildirilmiĢtir. 

Buna benzer bir ifade tarzı Ģu ayetlerde geçmektedir: “Hayır, siz çabuk(geçen Ģu 

dünyay)ı seviyorsunuz da, Ahireti bırakıyorsunuz.”
449

 Sonraki ayetlerde yapılan 

benzetme de dikkat çekicidir. Ölümden sonraki hayatta dünyayı tercih edenlerin 

yüzleri kapkara olurken, ahireti tercih edenlerin yüzleri parlayacaktır. Ahiret 

hayatının daha evla olduğu zihinlere yerleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Mekke toplumu Ġslâm ile tanıĢıp, tebliğ süreci sağlam bir temele bina etme 

sürecinde muhalefet de Ģekillenmeye baĢladı. Hz. Peygamber‟in Mekke üst 

tabakasının Müslüman olması için gösterdiği ciddi çabalar genellikle sonuç 

vermiyordu. Bu çabaların sonuç vermemesi Hz. Peygamber‟i üzmüĢ olacak ki 

muhalif liderlerin gerçekleri algılama muhakemeleri uyarı niteliğinde bildiriliyordu: 

“Bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından baĢka bir Ģey istemeyen kimseden 

yüz çevir. ĠĢte onların eriĢebilecekleri bilgi (sınırı) budur. (Bundan ötesine akılları 

ermez). ġüphesiz Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir ve O, yola geleni de iyi 

bilir.”
450

 Bu ayetler ile birlikte Necm Suresi bütün olarak Hz. Peygamber‟in muhatap 

ile yaĢadığı sorunlara konu olması bakımından Mekke ile olan bağlantısına çeĢitli 

vesileler ile değinildi. Ġslâm‟ın inanç esasları yavaĢ yavaĢ Ģekillenmeye baĢlayınca 

Mekke putperestleri ile ayrıĢmalar daha net bir Ģekilde ortaya çıkmaya baĢladı. Hz. 

Peygamber‟e sadece dünya hayatını tercih eden ve bu tercihi doğrultusunda ahirete 

yönelik herhangi bir çaba içerisine girmeyen üst tabaka ile yollarını ayrılması tavsiye 

ediliyor. Mekke muhalefetinin oluĢmasında ilk kırılma noktası putların hedef 

alınmasıydı. Bu aynı zamanda tevhid ile Ģirk inancı arsında teolojik bir ayrıĢmadır. 

Ġkinci ayrıĢma noktası insanın iç dünyasında Ģekillenen hayat felsefesi çerçevesinde 

toplumda sergilenen sosyal davranıĢlardır. Bu Ġslâm terminolojisi ile ifade edersek 

ibadet, muamelat ve ahlak ile ilgili ilkelerdir. Bu noktada ahiret hayatına inanan 

Müslüman‟dan beklenen davranıĢ ile dünyadan baĢka bir hayata inanmayan 

inkârcının davranıĢları farklıdır. 

Sonraki aĢamada dünya hayatı ile ahiret hayatı karĢılaĢtırılıyor. Dünya hayatı 

oyun, eğlence, süs, geçim diyarı olarak ifade edilirken ahiretin hayırlı ve kalıcı 
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olması bakımından tercihe layık olarak dikkatlere sunuluyor: “Size verilen her Ģey, 

dünya hayatının geçimi ve süsüdür. Allah‟ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha 

kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?”
451

 Kur‟ân‟da buna benzer ifadelere sık 

rastlamak mümkündür.
452

 Dünya hayatı ve servet birikimi ile ilgili dikkat çekici 

örnekler ve kıssalara da yer verilmiĢtir. Dünya malının Allah katında kıymetinin 

olmadığı Ģöyle ifade edilmiĢtir: “Ġnsanlar (küfürde birleĢen) bir tek ümmet olacak 

olmasaydı. Rahman‟ı inkâr edenlerin evlerine gümüĢten tavanlar ve üzerine binip 

çıkacakları merdivenler yapardık. Ve evlerine kapılar ve üzerine yaslanacakları 

koltuklar, divanlar. Ve (nice) süs(ler verirdik). Bütün bunlar, sadece dünya hayatının 

geçiminden ibarettir. Rabbinin katında ahiret ise, (günahlardan) korunanlar 

içindir.”
453

 

Zenginliği ile önplana çıkmıĢ sembol isimlerden biri de Karûn‟dur. Hz. 

Musâ‟nın akranı servet sahibi bu kiĢi Mekke‟de de namı duyulmuĢ olmalıdır. Bu kiĢi 

ayet tarafından Ģöyle tanıtılıyor: “Kârûn, Mûsâ‟nın kavminden idi. Onlara karĢı 

azgınlık etti. Biz kendisine öyle hazineler vermiĢtik ki onun (hazinelerinin) 

anahtarlarını (taĢımak), güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demiĢti ki: 

„ġımarma, Allah, Ģımarıkları sevmez.‟”
454

 Karûn‟a sadece dünya için değil ahiret için 

de çaba sarf edilmesi tavsiye ediliyor: “Allah‟ın sana verdiği (bu servet) içinde ahiret 

yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma, Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle 

iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk (etmeyi) isteme, çünkü Allah bozguncuları 
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sevmez.”
455

 Buna karĢılık Karûn servetini kendi bilgisi ile kazandığını öne sürerek 

harcama Ģekline kimsenin müdahale edemeyeceğini söylüyor: “„Bu (servet) bende 

bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi‟ dedi.”
456

 Dünya hayatın isteyenler 

Kârûn‟un lüks yaĢantısını imrenerek seyrediyorlardı: “KeĢke Kârûn‟a verilenin bir 

benzeri de bize verilseydi, dediler, gerçekten onun büyük Ģansı var!”
457

 Kârûn serveti 

ile birlikte helâk edildi. Onun yerinde olmak isteyenler bu kötü akıbetten sonra 

bulundukları konuma razı olup, yerinde olmadıkları için Ģükrettiler. 

Diğer taraftan dünya ve ahiret hayatı ayetlerde bu Ģekilde nitelendikten sonra 

insanın yaptığı tercihlerin sonuçları da bildirilmiĢtir. Ahireti tercih edenlerin daha 

doğrusu dünya hayatı tanzim edilirken ahireti de unutmayanlar için vad edilen 

mükâfatlara iĢaret edilmiĢtir. Ancak sadece dünya hayatını tercih edenlere kıyamet 

gününde mükâfat verilmediği gibi onlar için Ģiddetli bir cezanın hazırlandığı ifade 

edilmiĢtir. “Kim bu aceleci(dünya)yı isterse, orada ona, (evet) istediğimiz kimseye 

hemen çabucak dilediğimiz kadar veririz; ama sonra yerini cehennem yaparız! 

KınanmıĢ ve kovulmuĢ olarak oraya girer.”
458

 

Böylece dünya ve ahiret hayatı kıyaslanarak muhatabın tercihine 

sunulmuĢtur. Sadece dünya hayatını isteyenlerin bekleyen tehlikeler açıkça ifade 

edilmiĢtir. Buna mukabil dünya hayatının ahirete tercih edilmesi tavsiye edilmekte, 

Müslüman'ı dünya sevgisinin ahiret amelleri önüne geçmemesi konusunda 

uyarmaktadır.
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SONUÇ/DEĞERLENDĠRME 

Toplumda eĢitsizliğe dayanan sosyal statü farkı insanlık tarihi kadar eskidir. 

Ġnsanlar arasında var olan birinin diğerini küçümsediği alt ve üst iliĢkiler toplumsal 

tabakalaĢmaları beraberinde getirmiĢtir. Bir tarafta toplumda üretilen refah payına 

neredeyse tek baĢına sahip olan azınlığı oluĢturan üst tabaka, diğer tarafta ise 

mahrum bırakılmıĢ büyük çoğunluğu oluĢturan alt tabaka manzarası tarih boyunca 

toplumların ortak görüntüsü olmuĢtur. Kur‟ân‟ın nâzil olduğu Mekke toplumunda 

durum bundan farklı değildi. Mekkelilerin cahiliye adetlerinden kalma statü farkına 

dayanan çeĢitli davranıĢları ayetlere yansımıĢtır. Üstelik bu davranıĢlar Ġslâm dinine 

karĢı muhalefet etmelerinin temelini teĢkil eder. 

Toplumsal yapı tartıĢmaları muhatap toplumun kültür yapısı içerisinde aĢina 

oldukları kavramlar çerçevesinde ayetlere yansımıĢtır. Bu bağlamda toplumda statü 

farkına dikkatleri çeken çeĢitli kavramlar olduğunu söyleyebiliriz. Kur‟ân ayetleri 

üslûb gereği umuma delalet eden bir anlam bütünlüğüne sahiptir. Toplumda alt ve üst 

tabakaya iĢaret eden kavramlar bu yönüyle genel hitap özelliğine sahiptir. Ancak 

siyâk-sibâk çerçevesi ve nüzûl sebebini bildiren rivayetler kavramların Mekke 

toplumu ile olan bağlantısını açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. 

Kur‟ân, Mekke toplumuna iĢaret eden statü kavramlarına üç temel bağlamda 

değinmiĢtir. Birincisi sosyal statüye iĢaret eden kavramların tarihte yaĢamıĢ güçlü 

medeniyetler ile olan bağlantısıdır. Tarihte yaĢamıĢ pek çok medeniyette üst tabaka 

çeĢitli fiilleri neticesinde toplumsal dengeyi sağlayan yapıyı ciddi Ģekilde tahrip 

etmiĢtir. Buna karĢılık peygamberler toplumsal dengeyi yeniden tesis etmek için 

ıslah hareketlerine giriĢtiler. Ancak servet ve iktidar sahibi üst tabakanın karĢı 

çıkması neticesinde genellikle ıslah hareketleri baĢarıyla sonuçlanmadığı için 
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medeniyetler parçalanıp yok oldular. Bu süreçte alt tabakayı oluĢturan 

müstedafûn‟un genellikle ileri gelen müstekbirûna tabi olmaları neticesinde aynı 

akıbeti paylaĢmıĢlardır. Kur‟ân‟ın helâk kavramıyla ifade ettiği ve toplumlar 

hakkında ezelden beri var olan bu yasa geçmiĢ toplumların sonunu hazırlayan en 

önemli etken olarak zikredilmiĢtir. Burada verilen tüm mesajlar ilk olarak 

Mekkelileri ilgilendiriyordu. 

Ġkincisi ayetlerin muhatap toplum ile olan bağlantısıdır. GeçmiĢ kavimler için 

kullanılan kavramlar muhatap toplum için de kullanılmıĢtır. Söz gelimi tarihi süreç 

içerisinde mele‟ olarak ifade edilen toplumu yöneten aristokrat kesim ve servetin 

verdiği azgın yaĢantısıyla tanınan mütreflerin aynısı Mekke toplumda da vardı. 

Bunlar karĢısında sürekli olarak hak ihlallerine maruz kalan, erâzil ve 

müstedafûn‟dan oluĢan köle, yetim, miskin, mahrûm insanlar bulunmaktadır. 

Üçüncüsü kavramların evrensel boyutudur. Her dönemde toplumda üst 

tabakanın baĢını çektiği elitlerin sosyal adaletsizlikteki rolleri aynıdır. EĢitsizliğe 

dayalı alt ve üst yapıyı teĢkil eden gruplar aynı karakteristik özellikleri taĢır. 

Kur‟ân‟ın hedefi de her dönemde geçerli olan sosyal kuralları muhatabına aktarmak 

olduğuna göre, önemli olan bu evrensel mesajları algılayabilmektir. Bunun da en 

kesin ve sonuç verici yolu ayetlerin ilk muhatabı Mekke toplumunun sosyal yapısını 

ve bu yapıda meydana gelen dönüĢümleri anlamaktan geçer. 

Ayetlerin iĢaret ettiği alt ve üst tabaka sadece kavramlar çerçevesinde ayetlere 

yansımamıĢtır. Ku‟ân, teorik ile pratiği bir bütün içerisinde sunmuĢtur. Ġfade edilen 

her kavramın sosyal hayatta bir karĢılığı vardır. Bu kavramları anlaĢılır kılan pratik 

hayattaki bu yansımalarıdır. Bu noktada Mekke toplumunda sosyal tabakaların 

davranıĢları açık bir Ģekilde ayetlere yansımıĢtır. Bizim için asıl önemli olan Mekke 
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toplumu ile olan bu bağlantısıdır. Böylece toplumda ilk muhatabın sosyal konumu ve 

sergilediği davranıĢların doğru bir Ģekilde anlaĢılmasını sağlayacaktır. 

Mekke toplumsal yapısı ifade edilirken daha çok muhatabın sergilediği 

davranıĢların ifĢa edilip eleĢtirilmesi Ģeklinde ayetlere yansımıĢtır. Bu bağlamda 

toplumda etkin olan üst tabakadır. Buna göre davranıĢların merkezinde ileri gelen 

liderler ve seçkin kiĢiler vardır. Ayetlere yansıyan bu davranıĢlar çeĢitli Ģekilde 

kategorize edilebilir. DavranıĢların dinî, sosyal ve iktisadî olmak üzere üç temel 

boyutu ile ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bir dinî metin olarak Kur‟ân, sosyal davranıĢlar içerisinde belirgin bir Ģekilde 

inanç noktasını ön plana çıkarmıĢtır. Tevhid inancına Ģiddetle karĢı çıkan Mekke 

aristokratlarıdır. Mekke üst tabakasının atalarının dini olan putlara tapmakta ısrar 

edip tevhid inancına karĢı çıkması tenkit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde Hz. Peygamber‟i 

(s.) Allah‟ın resulü olarak kabul etmemiĢlerdir. Mekke üst tabakasının risâlet 

vazifesine karĢı çıkmasının siyasî, sosyal, iktisadî ve kültürel pek çok sebepleri 

sıralanabilir. Bunlar içerisinde öne çıkan temel nedenlerden biri sosyal konumları ile 

yakından ilgilidir. Mekke üst tabakası kendi statülerini Hz. Peygamber‟den daha 

üstün görüyorlardı. ġehrin ileri gelenleri olarak çobanlık yapmıĢ, üstelik yetim 

birisine tabi olmayı asla kabul etmediler. Mekke toplumu baĢta Bedir Gazvesi‟nde 

olmak üzere pek çok ileri gelenini (mele‟) savaĢlarda kaybettikten sonra Ġslâm‟a 

teslim olduğu tarihi bir vakıa olarak ortadadır. 

Kur‟ân, belirgin bir Ģekilde Mekke toplumunda yaĢanılan sosyal olaylara 

atıfta bulunmuĢtur. Ġslâm‟ın tebliği ile birlikte Mekke‟de Müslümanlardan oluĢan bir 

kitle meydana geldi. Mekke ileri gelenleri ile Müslümanlar arasındaki iliĢkiler 

ayetlere yansımıĢtır. ĠliĢkilerin boyutuna bakıldığında Ġslâm muhalifi Mekke ileri 
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gelenlerinin üst tabakayı temsil ettiği görülmektedir. Buna karĢılık Müslümanlar ise 

ezilen taraf olarak alt tabaka görüntüsü vermektedir. Mekke üst tabakası 

Müslümanların statülerine göndermede bulunarak, her zaman kendilerini üstün 

görmüĢlerdir. Toplumun alt tabakasında bulunan kiĢilerin Hz. Peygamber‟in en 

yakınında bulunmasını yadırgamıĢlardır. Özellikle köle ve fakirlerin Müslüman 

olmasını yadırgayarak, üst tabakadan ileri gelenler olarak bunlarla aynı inancı 

paylaĢmayı statülerine layık görmediler. Bunun için Hz. Peygamber‟den alt 

tabakadaki insanların iĢtirak etmeyecekleri ayrı bir meclis oluĢturmayı önerdiler. 

Mekke üst tabakası sadece söylem olarak ortaya çıkmadı. BaĢta Hz. Peygamber 

olmak üzere, Müslümanlar inançlarından dolayı Mekke yönetiminin ciddi baskısına 

maruz kaldılar. Hicret ile sonuçlanan bu baskı politikasında Ģiddetten en büyük payı 

toplumun alt tabakasını oluĢturan köle ve zayıf Müslümanlar aldı. 

Diğer taraftan ileri gelenlerin Ġslâm‟a davet karĢısında büyüklendiklerini 

ayetlerden öğreniyoruz. Kur‟ân‟ın bildirdiğine göre Mekke inkârcılarının 

Müslümanlara karĢı sergilediği kötü davranıĢların baĢında büyüklenme ve alay etme 

gelmektedir. Bu iki davranıĢın temelinde alt ve üst statü iliĢkileri yatmaktadır. Mekke 

ileri gelenleri sosyal konumlarına bakarak büyükleniyorlardı. 

Mekke üst tabakasının Müslümanlara karĢı sergiledikleri davranıĢların 

nedenleri de ayetlere konu olmuĢtur. Onların bu dıĢlayıcı tavırlarının temelinde 

sosyal statülerinin kaynağı olan servet ve iktidarlarıydı. Bu bağlamda Mekke ileri 

gelenlerinin ihtiras derecesindeki mal sevgileri Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. Zira 

onlar mal ve evlat/güç olarak daha kuvvetli olduklarını söyleyerek, çoğunluğunu 

fakir Müslümanların oluĢturduğu Ġslâm‟a tabi olmayı kabul etmediler. Aynı Ģekilde 

servetlerine olan aĢırı güvenleri onları kendi konumlarında olmayan kiĢilere karĢı 
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azgınlaĢtırıyordu. Alt tabakadaki insanlar pek çok hak mağduriyetlerine 

uğrayabiliyorlardı. Diğer taraftan üst tabaka refah içerisinde bir hayat sürerken, alt 

tabakadaki insanların haklarını gasp etmeleri Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. 

Kur‟ân‟ın inen ilk ayetleri toplumda var olan ve statüye dayanan bu adaletsizliğe 

dikkatleri çekerek, ileri gelen zenginler Ģiddetli bir Ģekilde azarlanmıĢtır. Toplumda 

büyük övgüye layık olduklarını düĢünen bu zenginler, ayetin hedef göstermesiyle 

yaptıklarından dolayı hiçte bu övgüye layık olmadıkları ifade edilmiĢtir. 

Mekke toplumunda ticaretten büyük paralar kazanan elit bir kesim vardı. 

Üstelik onların prestiji sadece servetlerinden kaynaklanmıyordu. Kutsal mabed 

Kâbe‟nin bakıcı ve koruyucuları olarak kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlardı. 

Bu düĢünce cahiliyeden beri kendilerini ehlullâh olarak gören KureyĢ Araplarında 

vardı. Böyle bir ortamda tüm sosyal bağlardan soyutlanıp köle ile efendinin eĢit 

haklara sahip olduğu Ġslâm inanç sistemine tabi olmaya Ģiddetli bir Ģekilde karĢı 

çıktılar. 

Ġslâm davetinin Mekke dönemi boyunca Müslümanların karĢılaĢtıkları çetin 

muhalefetin sosyal tabaka farkına dayanan yönü göz ardı edilemez. Mekke 

toplumunda alt ve üst tabakanın ayetlerde yansıması bir bütün olarak ele alındığında, 

Ġslâm‟ın ilk günden itibaren eĢitlikçi bir söylem ile sosyal statüyü ortadan kaldırmaya 

çalıĢtığı ve buna karĢılık Mekke üst tabakasının Ģiddetle buna mukavemet gösterdiği 

anlaĢılmaktadır.
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ÖZET 

Çalışmamız; giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

çalışmanın konusu, önemi ve metodolojisi ifade edildikten sonra, alt ve üst 

tabakalaşma kavramının sosyolojik tespitleri yapılmıştır. Ayrıca tabakalaşma 

teorilerine yer verilerek tezde kullanılacak kavramların alt yapısı oluşturulmuştur. 

Birinci bölümde İslâm öncesi Mekke toplum yapısı incelenmiştir. Bu 

bölümde Mekke’nin fizikî yapısı, şehrin yönetimini elinde bulunduran Kureyş 

kabilesi, yaygın olan dinî inançlar, tarihî süreç içerisinde şehrin yönetimi, iktisadî 

faaliyetler ve sosyal yapı hakkında bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde semantik ağırlıklı olarak, Mekkî ayetlerde geçen alt ve üst 

tabaka kavramları tahlil edilmiştir. Mekkî ayetler içerisinde üst tabakaya işaret 

eden mele’, mütref, ekâbir ve istekber kavramları inceleme konusu yapılmıştır. Alt 

tabaka kavramları olarak genel hitap özelliğine sahip duafâ’ ve erâzil kavramları 

ile birlikte özel nitelikteki yetim, köle (fekku rakabe-meleket eymân-abd), miskin ve 

sâil-mahrûm kavramları tahlil edilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise kavramlar çerçevesinde tespit edilen alt ve üst tabaka 

davranışları tasnife tabi tutularak; dinî, sosyal ve iktisadî olmak üzere üç ana 

başlıkta araştırılmıştır. Bu bölümde Mekke toplumunun cahiliye adetlerinden 

kalma dinî inançlarının İslâm ile çatışan yönleri, sosyal statü etkisi dikkate 

alınarak incelenmiştir. Sosyal davranışlar çerçevesinde Mekke ileri gelenleri ile 

Müslümanların ilişkileri araştırılarak, Mekke üst tabakasının Müslümanları 

küçümseyen tavırlarının iktisadî durumları ile olan bağlantısı incelenmiştir.  

Anahtar Kavramlar: Kur’ân, Mekke toplumu, alt tabaka, üst tabaka 
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TAY, Hekim, Social Stratum Behaviors in Mecca within the frame of 

Meccan Verses, PhD Thesis, Advisor: Prof. Dr. Halis ALBAYRAK, Ankara 

University, V+340 p. 

ABSTRACT 

This study consists of introduction, three chapters and conclusion. The 

introductory chapter first explains the subject, significance, and method of the 

dissertation. It then examines the concepts of super-stratum and sub-stratum. The 

introductory chapter also focuses on forming the substructure of the concepts used 

in the dissertation by evaluating stratification theories.  

The first chapter analyzes the social structure in Mecca before Islam. This 

chapter presents information on the psychical structure of Mecca, Quraysh tribe 

governing the city, common religious beliefs, administration of the city in 

historical process, economic activities, and social structure. 

The second chapter semantically deals with the concepts related to sub-

stratum and super-stratum in Meccan verses. This chapter first investigates the 

meanings of the concepts related to super-stratum such as mala’, mutraf, akâber, 

and istakbar in Meccan verses. It then analyzes the meaning of the concepts 

related to sub-stratum and addressing general such as duafâ’ and arâzil as well as 

the concepts addressing specific such as orphan, slave (fekku rakabe-meleket 

eymân-abd), miskin, and sâil-mahrûm. 

The third chapter classifies the super-stratum and sub-stratum behaviors in 

the framework of the concepts in three main titles: religious, social, and economic. 

The chapter analyzes the aspects of religious beliefs from ignorance period of 

Meccan society conflicting Islam with particular consideration of the effects of 

social status. It examines the relationship between the notables of Mecca and 

Muslims in the framework of the social behaviors. It also investigates the 

connection between the behaviors of super-stratum in Mecca, which underestimate 

Muslims, and their economic conditions.  

Key words: Qur’an, Meccan Society, Sub-stratum, Super-stratum. 


