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Siyer Coğrafyası’nın
Sosyal Yapısı
﴿ َو ِإ َذا ب ُِّش َر أ َ َح ُد ُه ْم بِ ْال ُ ْنثَى َظ َّل َو ْج ُههُ مُسْ َو ًّدا َو ُه َو َك ِظي ٌم
ُون أ َ ْم
ٍ يَتَوَارَى ِمنَ ا ْل َقو ِْم ِمنْ سُ وءِ مَا ب ُِّش َر بِ ِه أَيُمْ ِس ُكهُ َعلَى ه
﴾اب أَالَ َسا َء مَا يَ ْح ُكمُو َن
ِ يَ ُد ّ ُسهُ ِفي التّ ُ َر
“Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman
öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen
müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu,
aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa
mı gömsün! Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar fenadır!”
(Nahl, 16/58,59)

19. Ders

HIRA
Siyer Coğrafyası’nın sosyal yapısını anlamak, ne gibi
istifadelere vesile olur?
Hz. Peygamber (sas) o günkü dünyanın en karanlık yerinde
mi nübüvvetin mesajlarını insanlara duyurmuştu, yoksa
durum daha farklı mıydı?
Milâdî 6. asırda dünyanın genel anlamda durumu nasıldı?
Mekke’nin sosyal yapısı içerisinde, İslâmî davetin
yayılmasında avantajlar var mıydı? Varsa bunlar nelerdi?
Mekke’nin sosyal yapısı içerisinde, İslâmî davetin
yayılmasında dezavantajlar var mıydı? Varsa bunlar nelerdi
ve Efendimiz bunlarla nasıl mücadele etmişti?
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H

z. Peygamber’in (sas) ilk muhataplarının sosyal yapısını iyice anlamak,
Kur’ân’ın birçok âyetinin doğru anlaşılmasına vesile olacağı gibi siyer
kaynaklarında yer alan nice rivayetinde doğru bir şekilde kavranılmasına
katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı Siyer Coğrafyası’nın, özellikle de Mekke
ekseninde dönemin sosyal yapısı, üzerinde ciddi olarak durulması/araştırılması gereken bir konudur.
İslâm’ın dirilten mesajları Mekke sokaklarında yankılanmaya başlamadan önceki yaşam, genel olarak Câhiliye şeklinde nitelendirilmektedir. Mevcut kitaplarımızın çoğunda bu hayat tasvir edilirken o günkü dünyanın en
karanlık, en kötü ve insanlık dışı her türlü işin yapıldığı bir dönem ve zemin
olarak gösterilir. Hatta bazı kitaplarda, “Neden son peygamber Mekke’ye
gönderildi?” sorusuna: “O bölgenin çok kötü bir hâlde olmasından dolayı.”
diye cevap verilir.[1] Daha sonra da böyle kötü bir topluluktan Peygamberimiz’in çok iyi bir nesil yetiştirildiği dile getirilir. Bu tespit bir yere kadar
doğrudur ancak burada gözden kaçırmamamız gereken önemli bir husus
vardır. Şöyle ki: Nübüvvet öncesi ve nübüvvetin o dönemde ortaya koyduğu
büyük değişim üzerine araştırma yapan bir takım müsteşrikler, Câhiliye’nin
birçok olumsuz yönünü ortaya koyarlar. Bu değerlendirmeleri okurken zannedersiniz ki onlar da bizim gibi nübüvvetin insanlığı nereden alıp nereye
ulaştırdığını söylemek için bu tespitleri yapmaktadırlar. Ama dikkatlice incelediğimiz zaman görürüz ki bu müsteşrikler farklı bir niyet ile bunu dillendirmektedirler. Onlar adeta şöyle diyorlardı: “İslâm Peygamberini bu düzeyde
başarıya götüren o günkü çevrenin gayri insani hayatlarıydı. Ortaçağda insani
birçok özelliğini kaybeden bedevi Araplara, bazı ahlaki ve insani değerleri hatırlatan Muhammed, çok geçmeden kendisine tabi bir taraftar kitlesi bulmuştur.”[2]
Bu ne demektir biliyorsunuz değil mi? Onlar bu iddialarıyla şunu söylemektedirler: “Hz. Muhammed’in elde ettiği başarı, o günkü insanların gayri insani ve ahlaki hallerinin kötülüğünden kaynaklanıyordu. Eğer o zemin biraz
[1]
[2]

Safiyyurrahman Mübarekfûri, er-Rahîku’l-Mahtum, s. 55, 60.
W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed’in Mekke’si, s. 28-89; Ph. K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, s. 148-158.
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daha insani vasıfları taşısaydı böyle bir netice hâsıl olmayacaktı.” Üzülerek
söylemeliyiz ki Batı’nın bu iddiasını biz de farkına varmadan alıp çokça kullanmışız. Peki, gerçekten böyle mi? Gerçekten başta Mekke olmak üzere
Efendimiz’in (sas) söz söylediği coğrafyanın sosyal hayatı bu müsteşriklerin
iddia ettiği gibi miydi?
Nübüvvet öncesi dönem olan milâdî 5. yüzyılın sonu ve 6. yüzyılın başlarına o günkü dünya ölçeğinde bir bakarsak o dönemin tüm dünya için karanlık bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanlık dışı bir takım
uygulamaları sadece Mekke ve çevresinde değil, o günkü Roma, İran, Hindistan, Çin, Ortaasya ve Avrupa’nın her tarafında yaygın bir şekilde ve daha
fazlasıyla bulunduğunu görmekteyiz. Hatta şu iddiayı rahatlıkla söyleyebiliriz ki: Nübüvvetin neşet ettiği o coğrafya, o günün dünyasının en iyi bölgesi idi. Karanlık bir zaman diliminin aydınlık yerlerinden biri Mekke’ydi. Bu
iddiamızın ispatı noktasında bazı hususlara dikkatlerinizi çekeceğiz.
Mesela Kur’ân’ın nâzil olmaya başladığı yıllarda Mekke’de kölelik var, insanlar köle pazarlarında bir ticari mal gibi alınıp satılıyor, kız çocukları diri
diri toprağa gömülüyor, kadın hiçbir insani haktan istifade edemiyor, isteyen erkek dilediği kadar kadın ile evleniyor; güçlü ve soylu olanlar, zayıf ve
kimsesiz olanları ezdikçe eziyor, halk sosyal ve kültürel olarak en alt düzeyde
yaşamaya mahkûm ediliyordu. Mekke’de durum bu... Peki, dünyanın başka
yerlerinde durum nasıl, buralardan daha iyi bir konumda mıydılar?
O günün dünyasının en merkezi ve en önemli güçlerinden biri Roma’dır.
Roma o günlerde hipodromlarda, amfitiyatrolarda ve arenalarda, soylularını
eğlendirmek için kölelerini vahşi hayvanların önüne atıyor ve bunu büyük bir
keyif ile izliyorlardı. Gladyatörlerin bugün bile satırlardan okuduğumuzda ya
da kendi yaptıkları filmlerde izlediğimizde tiksineceğimiz ve insanlığımızdan utanacağımız binlerce tablolarına şahit olmaktayız. Babalar öz evlatlarını bazı kehanet ve totemlere kurban etmekten çekinmiyorlardı. Soylular,
toplumun avam kesimi üzerinde her türlü hakkı kendi ellerinde görüyor ve
buna göre davranıyorlardı.[3]
Sâsânî zulmü altında inleyen İran topraklarında durum daha acı ve daha
vahimdir. Ateşe atılan ve diri diri yakılan, güya tanrılara kurban veriyoruz
[3]

Şevkî Ebû Halil, Hadârâti’s-Sâbika, s. 82-87.
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diye yapılan merasimlerdeki uygulamalar insanın tüyleri diken diken edecek cinstendir.[4] Hindistan’da toplumun üst kesimi olan Brahmalar, toplumun alt tabakası olan Sudraları istedikleri gibi eziyor, üstlerine tahakküm
kuruyor, alıyor, satıyor hatta sınırsız ve sorumsuz bir şekilde katlediyorlardı.
Çin’de, Orta Asya’da ve dünyanın diğer bölgelerinde durum bundan farklı
değildi. Halk, kralların elinde adeta bir kez değil, bin kez ölümü yaşıyordu.
Bir avuç azınlık dışında kimsenin insanlığını yaşama imkânı yoktu ve çok
ciddi sıkıntılar yaşanıyordu.[5]
Aynı zaman diliminin Mekke ve çevresine baktığımızda durumu biraz
daha farklı görmekteyiz. Bu söylediklerimizin büyük bir kısmı o bölgede
yoktur. Şairlerin meydanlarda söz ile birbirleriyle yarıştıkları bir alan vardır.
Bölgede okuma-yazma oranının en fazla olduğu yer, yine Mekke’dir. Mesela,
nübüvvetin hemen başında Mekke’de 17 kişinin okuma-yazma bildiği rivayet edilir.[6] Bu sayının daha fazla olduğu da iddia edilmektedir.[7] Peki, okuma-yazma noktasında Mekke böyleydi de Medine’de durum nasıldı? Medine
aslında kültürel anlamda daha üst düzey bir şehir olmasına rağmen, orada
okuma-yazma oranı sadece 12 ile sınırlı idi.[8] Bu meseleye Hicaz’ın tamamı
açısından baksanız ise durum gerçekten içler acısıdır. Mesela, Efendimiz (sas)
Medine’ye hicret ettikten bir müddet sonra Yemâme’den Yezîd b. Zebyan ve
Bekr b. Vâil elçileri ile birlikte Efendimiz’i ziyarete geldiler. Allah Resûlü (sas)
kâtiplerine bir mektup yazdırarak bu elçilere verdi. Bu zatlar kavimlerine döndüklerinde günlerce o bölgede mektuplarını okutacak birilerini aradılar ama
bulamadılar. En sonunda Rebîa kabilesinden Benü’l-Kârî diye anılan birini
buldular da mektuplarını ancak ona okutabildiler.[9]
Bölgenin bu manada durumunu anlayabileceğimiz bir diğer rivayet ise
şudur: Hîre’yi fetheden büyük komutan Hâlid b. Velîd’in on binlerle ifade
edilen ordusunda binden fazla sayı saymayı bilen asker sayısının üç-beş tane
olduğu aktarılır.[10]
[4]
Şevkî Ebû Halil, Hadârâti’s-Sâbika, s. 67-71; Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, s. 33.
[5]
Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 30, 31.
[6]
Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 539, 540.
[7]
Yıldırım, Nebevî Eğitim Modeli, Darü’l-Erkam, s. 88, 89.
[8]
Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 542.
[9]	İbnü’l-Esîr, Usdü’l-Ğabe, I, 623.
[10]	İbnü’l-Esîr, Usdü’l-Ğabe, I, 130.
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Bu örneklerden de anlıyoruz ki Mekke o günün dünyasının en azından
sosyal ve kültürel açıdan en karanlık yeri değil, diğer yerlere göre daha aydınlık bir yerdir. Bu iddiamızın ne kadar doğru olduğunu bölgenin idari yapısına
baktığımız zaman da görmekteyiz. Gerçekten de Mekke’nin idari anlamda
yapısı, bugün bile birçok yerin hâlen kavuşamadığı ileri düzeyde bir çoğulculuğa dayanmaktaydı. Muhammed Hamidullah Hoca’nın tespitine göre
Mekke, bu özelliği ile demokratik bir yapıya sahiptir.[11] O günün dünyasında
parlamento niteliğinde olan Dârü’n-Nedve, Mekke’nin tüm idari işlerini düzenleyen bir kurumdu. Ahaliyi herhangi bir aile ve soy idare etmez, Kureyş’in
tüm kollarına ait temsilciler, idareyi beraberce yürütürlerdi.
Kaynaklarımız, Efendimiz’in doğumundan yaklaşık iki yüz sene öncesinde Mekke’nin böyle bir yapıya kavuştuğunu söylerler.[12] Önceleri, Efendimiz’in yedinci göbek dedesi Kâ’b. b. Lüey, “Yevmü’l Aruba/Arabların Günü”
ismi ile cuma günlerini bir halk günü olarak ilan etmiş ve bu günde tüm halkın dertlerini, sorunlarını, konuşacaklarını ve toplu ibadet edeceklerini söylemişti.[13] Yıllarca böyle bir gelenek devam etmişti. Daha sonra Allah Resûlü’nün beşinci göbekten dedesi olan Kusay, yönetimi ele geçirince Mekke’de
ilk parlamentosu niteliğinde olan Dârü’n-Nedve’yi kurmuş ve burada tüm
Mekkelilerin söz hakkının olduğunu beyan etmişti.[14]
Kusay, şehrin yönetim merkezi olan Dârü’n-Nedve’de halkın ileri gelenlerinin bir araya gelip ortak sorunlarının ve işlerinin konuşulduğu bir zemin
oluşturmuştu. Kusay’dan sonrada bu düzen devam etmişti. Kusay’ın dört
oğlu vardı. Bunlar; Abduddar, Abdülmenaf, Abdüluzza ve Abdülkusay’dı.
Kusay, bu dört oğlu arasında hem Kâbe’nin hizmetine dair işleri hem de ticari
faaliyetleri paylaştırmıştı. Bu yapı aralarında bir rekabet/yarışma ortamı doğurmuştu. Zaman içerisinde daha sistemli bir hâle kavuşan söz konusu idari
yapı, Efendimiz’in Peygamber olarak geleceği günlerde Kureyş’in tüm ailelerinin içerisinde paylaşılmıştı.
Bu sistemde görevler ve bunların taksimleri nasıldı. Hangi aile hangi işi
yürütüyordu? Bunu yandaki tabloda görebiliriz
[11] Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 46.
[12]	İbn Hişâm, Sîre, I, 173, 174; Ezrâki, Ahbâru Mekke, I, 110; İbn Habîb, Munammak, s. 34.
[13]	İbnü’l-Cevzi, el-Vefa bi Ahvâli’l-Mustafa, s. 73, 74.
[14] Belâzurî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, 59.
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Mekke’nin idari sistemine tabloda da görüldüğü gibi Kureyş’in seçkin
ailelerinin liderleri katılırdı. Buraya genelde kırk yaşını doldurmuş insanlar
alınırdı.[15] Bu yaş sınırının birkaç insan için uygulanmadığını görmekteyiz.
Mesela, Ebû Cehil 30 yaşlarında, Hz. Ömer 27-28 yaşlarında, Hâkim b. Hizam ise 20 küsür yaşlarında buraya kabul edilmişlerdi.
Bir nevi bugünün lisanı ile bakanlık işlevi gören bir iş taksimi vardı. Herkesin üzerinde ittifak ettikleri bir lider veya kral yoktu. Çünkü hürriyete alışmış bir topluluk olan Mekke ahalisi asla böyle bir işi kabul etmiyor; hiçbir
aile, başka bir ailenin egemenliği altına girmek istemiyordu.[16] Her ne kadar
dönem dönem Mekke’de bazı isimler öne çıkmışsa da hiçbir zaman tek bir
şahıs liderliği olmamıştır. Mesela; Bir dönem Efendimiz’in dedesi Abdülmuttalib’i, diğer bir dönem Hâlid b. Velîd’in babası Velîd b. Muğîre’yi, başka bir
dönem Ebû Cehil’i ve son olarak da Bedir’den sonra Ebû Süfyân’ı lider olarak
görürüz. Ama dediğimiz gibi onları tek bir kral olarak değil, sadece gelişen
olaylara göre öne çıkmış isimler olarak değerlendirmeliyiz. Hiçbir zaman bir
kral gibi geniş yetki ve hükümranlık sahibi olan olmamıştır.
Mekke’nin bu özelliğinin, Efendimiz’in işini ne kadar zorlaştırdığını
unutmamamız gerekir. O (sas) bir Haşimoğulları mensubu olarak diğer ailelere sözünü dinletmekte ciddi sıkıntılar çekmiş, bazıları hakikati bile bile sırf
aile asabiyetinden dolayı inkâr yolunda diretmişlerdi. Çünkü her aile kendi
üstünlüğünü dile getiriyor ve asla biri, diğerini kendi üzerinde söz sahibi olarak görmek istemiyordu.
İdari olarak birbirlerinin üstünlüklerini kabul etmeyen Mekke toplumunda, özellikle sosyal hayatın nasıl işlediğini anlamamız açısından ailelerin
[15]
[16]

Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 46.
Tarih boyunca bazı isimler, lider veya kral olmak için çeşitli çalışmalar yapmışlardıysa da, Mekkeliler bunları kabul etmemiş, yüz yıllar boyunca ailelerin ortak yönetimi ile bölgenin idari yapısı şekillenmiştir. M.Ö. 356-323 yıllarında yaşamış olan Makedonyalı efsanevi komutan Büyük İskender,
Kâbe’yi ziyaret etme maksadı ile Mekke’ye gelmiş, bu ziyaret sonrasında, Mekke’yi kendi hâkimiyeti
altına almak istemiştir.O, buna muvaffak olamayınca, daha sonra gelen Roma kralları, Kusay’dan sonra
Mekke’de tanınan bir şahıs olan Osman b. Huveyris üzerine hesaplar yapmaya başlamış ve sonunda
onu kendi adlarına Mekke Kralı olarak atamış, ona bir taç, bir de yetki mührü yaptırmıştı. Osman b.
Huveyris, dönemin Roma kralının yanından dönünce, Mekke halkını Kâbe’nin avlusunda toplamış ve
olan-biteni onlara anlatmış ve onlardan kendisine itaat etmelerini istemiştir. O anda ortam gerginleşmiş, en başta kendi ailesi böyle bir şeyin asla olmayacağını, Mekke’nin bir tek krala boyun eğmeyeceğini dilendirmiş ve onu bu işten vazgeçirmişlerdi. Bkz. Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 693, 694.
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kendi aralarındaki ve diğer aileler arasındaki ilişkilere daha yakından bakmak gerekmektedir. Bu ilişkilerin düzeyini anlatan şu ifade, durumu oldukça net olarak ortaya koymaktadır: “Ben ve kardeşim amcaoğluna karşı, ben ve
amcaoğlu yabancıya karşıyız!”[17] Bu sözden de anlaşıldığı gibi ailelerde müthiş bir asabiyet vardı; hak ve hukuktan ziyade kan bağı esas alınarak belirlenen hayat hüküm sürüyordu. Tabii böyle bir hâlin, İslâmî davetin toplum
içerisine kök salmasında ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama
bu yapının Efendimiz’e sağladığı bazı faydalar da yok değildi. Mesela; Allah
Resûlü birçok kez kendi ailesi olan Benî Haşim’in desteği ile güç bulmuş ve
ailesinin desteği ile diğer ailelere karşı koyabilmiştir. Ebû Tâlib’in desteği,
kaç kez Kureyş’in baskı ve yıldırmalarına rağmen onun yeğenine kol kanat
germesi, Mekke’de bulunan ailevi bağın anlaşılması için önemli örneklikler
teşkil etmektedir. Yine bu bağın faydaları konusunda Hz. Hamza’yı da örnek
olarak verebiliriz. Hz. Hamza’nın Müslüman olmasına sebep olan olay, yeğenini Kureyşlilere karşı savunma arzusu idi. Bu arzu daha sonra onu imana
taşıyacaktı.[18]
Aile bağlarının çok güçlü olduğu Mekke’de, Efendimiz (sas) nübüvvetin
mesajlarını asla sadece bir aileye mahsus bir şeymiş gibi bırakmamış, her ne
kadar kendi akrabalarını uyarma noktasında bir çaba içerisine girmişse de
özel davet ile bu işi tüm Mekke’deki ailelerin içerisine de yaymıştır.
Mekke’de o yıllarda yönetim ve aile düzeninde, kısacası sosyal hayatta
böyle bir yapı mevcuttu. Dünyanın merkezi sayılan bu önemli coğrafyanın,
sosyal yapı itibari ile İslâm’ın mesajlarını anlama noktasında diğer bölge ve
yönetim yerlerine göre bazı avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardı. Bu avantaj ve dezavantajların tespiti bize bölgenin sosyal yapısını anlama
konusunda önemli açılımlar sağlayacaktır. Bölge insanının, hürriyete âşık
olmalarının ve aile bağlarının çok güçlü olmasının avantaj ve dezavantajını
[17]
[18]

Cevad Ali, el-Mufassal fî Târihi’l-Arab Kable’l-İslâm, IV, 313.
Bir avdan dönen Hz. Hamza’ya, Ebû Cehil’in yeğeni Muhammed’e hakaret ettiği haberi verilince
sinirlenecek, elindeki oku ile Ebû Cehil’in yüzüne vuracak:’ Hadi yüreğin yetiyorsa bana gel’ diyecekti. Tabi Ebû Cehil, Hamza’ya hiçbir şey diyemeyecekti. Daha sonra yeğeni Muhammed’in yanına giden Hamza, yaptığını anlattığında, Efendimiz (sas) hiçbir şey demeyecek, Hamza: “Yaptığım
iş seni hoşnut etmedi mi? Senin intikamını Ebû Cehil’den almam seni sevindirmedi mi?”diyecekti. Bunun üzerine Efendimiz:“Beni hoşnut edecek şey senin benim intikamımı alman değil,
iman etmendir.” diyerek Hz. Hamza’yı imana taşıyacaktı. Bkz. İbn Hişâm, Sîre, I, 386-388; Halebî,
İnsanü’l-Uyûn, I, 420-421.
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belirttik. Bunların dışında bölgenin sosyal yapısının, İslâmî davetin kabul
görmesinde dört avantajlı ve dört de dezavantajlı durum ve meselesi vardı.
Bunların neler olduğuna da kısaca değinelim.
Sosyal Yapının Avantajları
1. Haram Ayların Varlığı
Ortaçağın zifiri karanlığında hiçbir emniyetin ve güvenin olmadığı bir
zaman diliminde bölgede Hz. İbrâhim’den kalan bir hatıra olarak Eşhürü’l-Hurum/Haram Aylar denen bir uygulama vardı.[19] Bölgenin diğer Arap
kabilelerinde Haram Aylar, kamerî takvimin 11, 12 ve 1. ayları olan Zilkade,
Zilhicce ve Muharrem ayları iken Mudar kabileleri -Kureyş de onlardandırtakvimin 7. ayı olan Recep ayını da ilave ederek haram ayları dörde çıkarmışlardı.[20] Böylece bölgede dört ay, savaşsız bir hâl olur, bu zaman diliminde
emniyet ve güven içerisinde bir ortam oluşurdu. Gerçi bazı bedevi Araplar,
bu hürmeti bazen hiçe sayarlardı ama genel itibari ile Hac ayları olan bu aylarda Mekke rahat bir nefes alır, ticari panayırlar ve pazarlar bu aylarda kurulur,
insanlar bu güven ortamını iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışırlardı. İslâm
sonrası da bu aylar korunmuş ve adeta Haram Aylar, bölgenin tamamına bir
huzur ve sükûnet vesilesi olmuştu. İşte böyle bir uygulamanın varlığı dünyaya selam getirmeyi isteyen bir mesaj için bir avantajdı ve Efendimiz (sas)
bu avantajdan çokça istifade etmiş, son Veda Haccı’nda da bu uygulamanın
devam ettiğini beyan etmişti.[21]
2. Göçebe Olmayan Bir Topluluk Olmaları
Bölgenin hemen hemen tamamı içerisinde göçebe olmayan tek topluluk
Kureyş’ti. Birçok kabile ve topluluk savaş, kıtlık, geçim ve farklı sebeplerle doğup büyüdükleri yerleri terk etme zorunda kalmalarına rağmen Kureyş, nesiller boyunca hep aynı bölgede yaşamış ve asla asli vatanlarını terk etmemiştir. Aslına bakarsak yerleşik hayat bir yönü ile dezavantajdır. Hep aynı yerde
kalmak; gelişim ve müspet manada değişim için bir engeldir ama Kureyş bu
dezavantajı iki önemli girişim ile büyük bir avantaja çevirmiştir. Efendimiz
de bu avantajlardan oldukça istifade etmiştir. Nedir bu iki önemli girişim?
[19] Bkz. Hüseyin Algül, “Haram Aylar”, DİA, XVI, 105, 106.
[20]	İzzet Derveze, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed Asru’n-Nebî, I, 204, 205.
[21] Buhârî, “Hudûd”, 9; “İlim”, 9.
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Birincisi: Mekke’nin dini ve ticari bir merkez oluşudur. Birçok insanın
oraya gidip-gelmesi ve Mekkelilerin ticari seferlerle birçok bölgeye seyahatler
düzenlemeleri, dönemin sınırlı iletişim araçları göz önüne alındığında göç
etmeden dünyadan haberdar olmalarını ve dünyanın da onlardan haberdar
olmasını sağlamıştır.
İkincisi: Yerleşik hayatlarını zenginleştirmek için Kureyş, genelde evliliklerini dışarıdan yapmayı tercih etmişlerdir. Evlilik yolu ile kurulan bağlardan
istifade etmek için Kureyş hemen hemen tüm bölge ahalisinden hanımlar almış, bu da diğer yerlerin Mekke ile sıcak bir temasa girmesini sağlamıştır. Evlilikler yolu ile kurulan bağlar, o gün için çok önemli olduğundan Efendimiz
de bunu devam ettirmiştir.[22]
3. Geçim Kaynağının Sadece Ticaret Olması
Bölge ziraata elverişli olmadığı için o coğrafyada ne tarım ne hayvancılık istenilen oranda yapılamıyordu. Bölgenin etkin geçim kaynağı ticaretti.
Bundan dolayı da çok erken dönemlerden başlamak üzere Mekke dış ticarete
kapılarını açmış; Yemen, Medine, Şam, Irak, İran, Mısır başta olmak üzere
Hindistan, Çin ve Roma ile ticaret bağları kurulmuştu. Ticaret bölge insanın ufuklarını açtığı gibi tüm dünyadan haberdar olma ve bölgede gelişen
bir olaydan tüm dünyanın haberdar olmasını sağlamıştı. Belki geçim kaynağı
ziraat olsaydı ve insanlar başka yerlere gitme ihtiyacı duymasaydı Mekke insanının farklı kültürlerden elde ettikleri birikim, bu oranda gelişmiş olmayacaktı, bu da bir dezavantaj olabilirdi. Ancak bölgenin etkin geçim kaynağının
ticaret olması oraya böyle bir avantaj sağlamıştı.
4. Kendilerini Çok Özel İnsanlar Olarak Saymamaları
Bölge insanı kendi içinde bazı ailevi üstünlükleri dile getirseler de asla
Yahudiler gibi kendilerini seçilmiş bir kavim olarak görmüyor, özel hususiyetlerinin var olduğuna inanmıyorlardı. Onlar, Kâbe gibi bir nimete sahip
oldukları için kendilerini çok nasipli sayıyor, Harem ehli oldukları için de
bazı ayrıcalıkları olduklarına inanıyorlardı. Ama asla bu özelliklerini öne çıkararak kendilerini bir seçkinler sınıfı olarak görmüyorlardı. Bu özelliklerini,
Harem’e hizmet ve Mekke’ye gelen Allah’ın misafirlerine ilgi göstererek şükrünü eda etmeye çalışıyorlardı.
[22]

Bkz. Yıldırım, Hz. Peygamber’in Albümü, s. 100-129.
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Mekke’nin sosyal yapısının avantajları böyleydi. Bu avantajları Efendimiz
(sas) çok iyi kullandı ve davetin bölge insana ulaşması için bunları birer vesile
edindi. Gelelim bölgenin sosyal yapısının dezavantajlarına, bunlar nelerdir?
Bunlarla Efendimiz (sas) nasıl mücadele etmiştir? Kısaca buna da değinelim.
Sosyal Yapının Dezavantajları
1. Kölelik Meselesi
O günün dünyasında oldukça etkili bir durum olan kölelik Mekke’de
de yaygındı. Bölgede insanlar üç sınıfa ayrılırlardı. Hürler, Mevâli ve Köleler. Hürler, toplum içerisinde itibarları olan, asil insanlar olarak kabul edilen
kimselerdi. Mekke’de hürleri Kureyş kabilesi ve dışarıdan ticaret veya hac
maksadı ile gelen ziyaretçiler oluştururdu. Bunlar her yönü ile asiller olarak
kabul edilirdi. Toplumda belli bir ağırlıkları vardı ve sosyal ve siyasal alanda
söz sahibi olanlar, bu hür olarak nitelenen kesimden oluşmaktaydı. Köleler,
hürlere hizmet etsinler diye dışarıdan alınan erkek ve kadınlardan oluşurdu.
Erkek köleler veya kadın cariyeler; mal gibi alınıp satılır, birilerine hediye
edilir, herhangi bir etkileri olmaz, efendilerinin emrinde bir ömür karın tokluğuna çalışır dururlardı. Mevâlî ise hürriyetlerini elde etmiş köle ve cariyelerdi. Bir şekilde efendilerine karşı borçlarını ödeyerek hürriyetlerini kazanmış, bu yönü ile de köle ve cariyelik statüsünden kurtulmuşlardı. Bu hâlleri
ile kölelerden daha iyi durumda sayılırlardı. Mesela; hürriyetini elde etmiş
bir mevâlî artık başkalarına satılamaz ve hediye edilemezdi. Ama yine de bir
mevâlî; bir hür gibi muamele göremez, hür biriyle evlenemez, geçmişindeki
kölelik izini asla silemezdi.
Efendimiz işte böyle bir sosyal sorun ile mücadele edecek ve yüzyıllardır
toplumun kanayan bir yarası olan köleliği tedricen bitirmeye çalışacaktı. O
(sas) bu yarayı derinleştirerek ya da bir faciaya dönüştürerek değil, belli bir
plan çerçevesinde peyderpey tedavi etmeye gayret edecekti. Öncelikle kendi
elinin altındaki insanlara Allah katında üstünlüğün nasıl olduğunu çok net
ifadelerle öğretecekti. Üstünlüğün; soyda ve sopta olmadığını, asıl üstünlüğün takvada olduğunu belletecekti. Bu manada sahâbeye öyle bir bilinç aşılayacaktı ki daha dün köle diye konuşmadığı, sokakta görünce selam vermediği
insanı, sofrasına oturtup öz kardeşi gibi davranmasını sağlayacak, yeri geldiğinde kumandan kabul edip ardından yürüyecektir. Bu iman kardeşliğinin
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nasıl bir etki uyandırdığını, köleleri ve hürleri menfi, müspet nasıl sarstığını
siyerin sayfalarında görmekteyiz. İslâm’ın bu konuda söyledikleri ve uyguladıkları toplumun bir kısmını oldukça rahatsız etmiş ve onlar: “Bizi kölelerle
aynı seviyeye düşüren din olmaz olsun.”[23] demişlerdi. Bu öyle kolay bir durum
değildi. Düşünebiliyor musunuz; davetin ilk yılları Ümeyye b. Halef, Habeşli
bir köle olan Bilal’i kızgın taşların altında eziyor, rengi ile alay ediyor, İslâm’ın
mesajlarını kabul ettiği için inanılmaz işkencelerin altında eziyor; çok değil,
on sekiz sene sonra o Bilal, yeryüzünün en kıymetli binasının üzerinde ezan
haykırıyordu. Bilal’i, Kâbe’nin üstünde gören Mekkelilerin bazıları şunu diyorlardı: “Allah’a şükürler olsun ki babalarımız öldü veya öldürüldü de bugünü
görmediler. Habeşli kölenin Kâbe’nin üstünde bağırmasını Allah babalarımıza
göstermeyerek onlara büyük lütuflarda bulundu.”[24] Ama İslâm öyle büyük bir
devrim yapmıştı ki yüzyıllardır zihinlerde oluşan nice yanlış düşünceleri yerle bir etmişti. Efendimiz (sas) o coğrafyanın sosyal yapısı içerisinde var olan
bu olumsuz durumu, çok güzel bir şekilde tedavi etmiş ve toplumu yirmi üç
sene gibi kısa bir zamanda farklı bir noktaya taşımıştı.
2. Kadınlar Meselesi
Kadınlar, o dönemin sosyal hayattında değeri olmayan ve bir mal gibi alınıp satılan bir metaya indirgenmişti. Bir erkek sınırsız sayıda kadın ile evlenir, istediği zaman hiçbir meşru mazereti olmadan kadını boşar, her türlü
maldan ve haktan onu mahrum bırakırdı. Mirasta kadına hiçbir pay verilmez, kocalarının veya babalarının vefatlarından sonra bir mal gibi varislere
intikal eder ve onlarda istedikleri gibi onları kullanırlardı. Boşayan bir erkek
istediği zaman ve istediği kadar bir daha hanımı ile evlenirdi.[25] Yahudilerin
bölge Araplarına yaptıkları telkin ile adet gören hanımlar adeta bulaşıcı bir
hastalığa yakalanmış gibi karantina altına alınır, her türlü insani ilişkiler onlarla kesilir, pişirdikleri yemekler yenmez, verdikleri su içilmez, onlarla aynı
sofrada bile oturulmazdı.[26]
Efendimiz (sas) böyle vahim bir sosyal hastalıkla da karşı karşıyaydı. Bugün İslâm’ı ve onun asli kaynağı olan Kur’ân’ı kadın haklarını ihlal ediyor diye
[23]
[24]
[25]
[26]

Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIX, s. 439.
Vâkıdî, Kitabü’l-Meğazî, II, 273; Belâzurî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, 452.
Bkz. Derveze, Asru’n-Nebî, I, 123-150.
Ali Osman Ateş, İslâm’a Göre Câhiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, s. 31, 32.
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mahkûm etmeye çalışan karanlık zihinler, İslâm’ın söz söylemeye başladığı çağa
bakmadan kasıtlı olarak konuşuyorlar. Efendimiz (sas) o gün en büyük devrimi
yaparak kadın hakları konusunda yepyeni ve emsalsiz bir çığır açmıştır.
3. Yetimler Meselesi
Kadınlar konusunda yaşanan sıkıntıların daha fecisi yetimler meselesinde
yaşanıyordu. Onlar, gerçekten toplumun en içler acısı durumunda bulunanlarıydı. Eğer bir çocuğun babası ölürse amca ya da ailenin en yakını o yetimin
velisi olur ve bir daha da o çocuk belini doğrultamazdı. Çocuk kızsa, bazen
veli sırf malını kendine iade etmemek için onun evlenmesine müsaade etmez,
eğer beğenirse nikâhı düşen birisi ise ya kendi evlenir ya oğullarıyla evlendirir, eğer beğenmemişse evlendirmeyip evinde hizmetçi olarak kullanırdı.
Babalarından kalan mirasa bir türlü kavuşamaz ve yıllar yılı varlık içerisinde
yokluk çekerek yaşamak zorunda kalırlardı.[27] Efendimiz (sas) nübüvvetin
mesajlarını dile getirir, getirmez nâzil olan âyetlerle birlikte[28] bu kanayan
yaraya parmak bastı ve kendisi de bir yetim olan peygamberimiz yetim haklarına dair birçok uyarıda bulunarak[29] Allah’ın topluma bir emaneti olan bu
çocukların nasıl kazanılacağı noktasında fiili örneklilikte bulunmuştur.
4. Kız Çocuklarının Gömülme Meselesi
Bölgenin en acı olaylarından biri de hiç şüphesiz kız çocuklarının diri diri
toprağa gömülme meselesiydi. O çağın yürek parçalayan ve insanı insanlığından utandıran bir uygulamasıydı. Bazı aileler başkalarına gelin gitmesinler
diye, bazıları savaş ve benzeri durumlarda karşı tarafın eline esir olarak düşüp aile ve kabile onurunu lekelemesinler diye ve bazıları da kendilerine yük
olmasınlar diye bazen doğar doğmaz, bazen yürüyecek yaşa gelinceye kadar,
bazen beş, sekiz yaşlarında dayıya gidiyoruz diye kandırılarak şehrin dışına
çıkarılır ve babaları tarafından kazılan mezarlara diri diri gömülürlerdi.[30] Bu
acı öyle bir acıydı ki unutulacak gibi değildi. Kur’ân bu toplumsal hastalığı
bize birkaç tabloda anlatır.[31]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Râzî, Tefsiru’l-Kebir, IX, 203.
Duhâ, 93/9-10; Mâûn, 107/1-3; Bakara, 2/220; Nisâ, 4/10; En’âm, 6/152.
Buhârî, “Talâk”, 25; “Zekât”, 53; “Nafakat”, 1; “Vasaya”, 23; Müslim, “Zühd”, 2; “Zekât”, 34; “İman”,
38; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 24; Tirmizî, “Birr”, 44.
Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, XVIII, 433, 434.
Nahl, 16/58, 59; Tekvîr, 81/8, 9.
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Efendimiz o günün sosyal yapısı içerisinde bir dezavantaj olan bu konu
ile de çok ciddi bir şekilde mücadele etmişti. “Ben kızların babasıyım!” diyerek kız babası olmanın utanılacak bir şey olmadığını hayatı ile de bizzat
göstermiş, onlara iyi davranmanın cennet vesilesi olduğunu müjdelemiştir. [32]
İşte Siyer Coğrafyası’nın sosyal yapısı; avantajları ve dezavantajları ile
genel olarak böyleydi. Efendimiz (sas) bu yapının güzelliklerinden sonuna
kadar istifade etmiş, yanlışlarını ve hastalıklarını da tedavi etmiştir.

[32]

Buhârî, “Zekat”, 10; Müslim, “Birr”, 47; Tirmizî, “Birr”, 13.
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DÂRÜ’L-ERKAM

Mekkelilerin kurmuş oldukları idari sistemler hakkında neler
söylenebilir? O idari sistem, o günkü dünyanın merkezi yerleri
ile kıyaslandığında ne gibi sonuçlar elde edilebilir?
Mekkelilerin bir krala veya lidere itaat etmemelerinin sebepleri nelerdir? Böyle bir özellik, İslâmî davet için ne gibi etkiler
oluşturmuştur?
O günkü sosyal yapının avantajlarını Hz. Peygamber nasıl kullanmıştır?
Peygamberimiz, asabiyetin çok üst düzeyde olduğu bir yerde,
İslâmî daveti bir ailenin özel mülkü gibi göstermeyerek tüm
Mekkelileri içine alacak bir yapıya nasıl kavuşturmuştur?
O günkü sosyal yapı ile yaşadığımız toplum arasında benzerlik
ve farklılık konusunda neler söylenebilir?

SUFFA
Siyer Coğrafyası’nın sosyal yapısını iyice öğren ki nübüvvetin
nasıl bir başarıya imza attığını daha iyi anlayabilesin.
Milâdî 6. asrın dünyasını iyice öğren ki Hz. Peygamber’in nasıl
bir zeminde mücadele ettiğini daha iyi kavrayabilesin.
Asabiyetin ne kadar kötü bir hastalık olduğunu iyice öğren ki
ona karşı olasın, Efendimiz’in (sas) dediği gibi ayaklar altına
alabilesin.
Ticaretin İslâmî davetin ulaştırılmasındaki etkisini iyice öğren ki elindeki nimetlerin kıymetini anlayıp gereğini yerine
getirme adına hassasiyet sahibi olabilesin.
Kölelik, kadınlar, yetimler ve kız çocukları meselelerinin sadece o dünyaya ait sorunlar olmadığını iyice öğren ki Peygamber’inin gösterdiği yol üzere çözümler üretebilesin.
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