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Özet
lk bir iki y l içinde Müslüman olan sahabenin ço unlu unu,
gençler olu turmu tur. 35’in üzerinde iken slam’a giren sadece
üç sahabe vard r. Bunlar n bir k sm , en nüfuzlu soylara mensup
ailelerin; ço unlu u da orta halli ailelerin genç çocuklar yd .
Varl kl ailelere mensup olsalar bile geç olmalar hasebiyle,
onlar n iktisadi yönden ailelerine ba ml klar hâlâ devam
etmekteydi. Birço u müslüman oldu u için hem Mekke
seçkinler’inden olan ebeveynleri hem de di er sosyal çevresiyle
önemli problemler ya am . Müslümanlar n, önemli bir bölümü
orta halli kimselerdi.

Abstract
Early Muslims in terms of in Demographic Variables
Most of sahabe who are convert to Islam in a couple of year were
young men. Among of them, there are only 3 men over 35 years.
Some of them belonged to the most powerful and privileged
classes and mostly belonged to middle class families. Even If
they belonged to rich families, their subservience to the families
were continuing. But eventually overwhelming majority of them
were middle class persons.

Anahtar Kelimeler: Orta s f, ayr cal kl s
ehirli kimseler, köle ve cariye.

f, k rsal kesim,

Key Words: Middle-class, privileged class, rural people, urban
dweller, servant and concubine.

Giri
Herhangi dinin ortaya ç
nda, sosyo-ekonomik ve kültürel
artlar n etkisi, üphesiz göz ard edilemez. Yeni bir dine ça
yapan
peygamberlerle onlara ilk tabi olan havari ya da sahabelerin
geldikleri sosyal tabakalar n ve onlar n bizzat içinde bulunduklar
(ekonomik, politik, mahrumiyet gibi) sosyo-psikolojik durumlar n
tahlili, yeni dinin hangi artlarda ortaya ç kt
n tespiti aç ndan
önem arz eder.
Bütün dinî sistemler insana ili kin olduklar ndan ister istemez
sosyo-kültürel bir zeminde ortaya ç km r. Ayn ekilde büyük dinî
liderlerden her biri, dinin yay lmas nda etkin olan belirli bir sosyokültürel çevreden ç km r.
slam inanc n ta
lar olarak ilk Müslümanlar n sosyoekonomik durumlar ile geldikleri s flar n tespiti, sadece, onlar n
inançlar n fonksiyonel boyutunun anla lmas na yol açmayacak,
ayn zamanda, onlar itham eden Weber’in ön yarg lar n ya da dini
yoksunluk duygusunu telâfi etmeye yönelik bir afyon gibi gören
Marksist varsay
n tart lmas
da sa layacakt r.
Kastvari bir toplumsal yap lanman n ya and
6. as r
Mekke’sinde, daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce Hz.
Muhammed, Mekke ulular n, zay flar n haklar
ac mas zca
çi neyen egemenli inden son derece rahats zl k duymaktayd . Hiç
ku kusuz, saçma tabular ortadan kald rmaya ve birilerinin haks z
kazançlar na engel olmaya te ebbüs ederek toplumsal de ime
öncülük etmek kolay bir i de ildi. Bunun için, öncelikle Hz.
Muhammed, bizzat kendisi gönülden iman ederek, hayat
slam
inanc na adad . O, yeni dini tebli e ba lad nda, Kurey li ço u
seçkinin alay ve iddetli muhalefetine maruz kal rken, yeni ve daha
ferdiyetçi geli menin sükûtu hayale u ratt
kimseler, eski manevi
emniyete ait asabiye, cömertlik, yi itlik, ahde vefa gibi eylerden
daha idealini sunmay vadeden yeni dini memnuniyetle kabul ettiler.
Gerçekten de Hz. Muhammed’in ça
, insan ancak çok az ki inin
hayal edebilece i bir manevi safiyet (safl k) seviyesine yükselten bir
ça yd 1.
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G.S. Marshall Hodgson, slâm’ n Serüveni, çev. A. Demirhan, z Yay., c.1, st.
1995, s.106, 113.

lk Müslümanlar n ço unlu unun, toplumun zay f ve
kölelerinden olu tu una dair ciddi bilgi olmasa da yayg n bir kanaat
vard r. bn Sa’d’ n Tabakat’ nda yer alan bir aktar mda ilk
Müslümanlar n “genç” ve “zay f” kimselerden olu tu u belirtilir. Bu
aktar m, ara rma konumuzla do rudan ba lant
oldu u için
aynen aktarmak istiyorum:
“Allah Rasulü (s.a v) bazen gizlice, bazen aç kça slam’a davet
ederdi. Allah’ n dilemesiyle gençler (ahdasü’r-rical) ve zay f kimseler
(zuafau’n-nas) buna icabet ettiler. Bundan dolay Kurey liler ilk
günlerde Onun söylediklerini ele tirmediler. Onlar n meclislerinin
yan ndan geçti inde, ‘i te, gökten haber getirdi ini söyleyen
Abdulmuttalib’in kölesi!’ diye i aret ederlerdi. Bu durum, Allah
(Kur’an’da) kendisinden ba ka tapt klar tanr lar k nay ncaya ve kâfir
olarak ölen atalar n helâk oldu unu belirtinceye kadar devam etti.
Ondan sonra, Hz. Muhammed’den nefret ettiler ve ona dü man
kesildiler”. 2
Gerçekten de ilk Müslümanlar n ço unlu u genç ve zay f
kimseler miydi?
ayet onlar toplumun zay f kesimlerini temsil
ediyorsalar buradaki “zay f” kelimesinin anlam nedir? Zay flarla
kastedilen köle ve fakirler midir? Bu sorulara cevap bulabilmek
amac yla slâmi davetin ilk birkaç y nda müslüman olup da
kaynaklarda ad geçen 46 sahabe biyografisini3 gözden geçirdik.
Be inci y ldan sonra müslüman olan Hz. Hamza (49 ya ), Ömer (33
ya )4 ile di erlerini ara rmaya dahil etmedik. Derledi imiz
bilgilerden, sahabenin sosyo-ekonomik durumunu gösteren Tablo 1’i
olu turduk.

2
3

4

Muhammed b. Sa’d bn Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübra, c.1, Beyrut, 1968, s.199.
lk Müslümanlar n ya lar yla ilgili kaynaklar için bkz., bn Hi am, es-Siretü’nNebeviyye, c.1, Beyrut, 1971, s.262-279; Hayreddin ez-Zirikli, Kamusu’lA’lam, c.4, Beyrut, ts., s.280; Mahmud Es’ad, slam Tarihi, sad. A.L. Kazanc ,
O. Kazanc , Marifet Yay., st. 1983, s. 427-438, 477-484; M. As m, Köksal,
slam Tarihi, Hz. Muhammed (As.) ve slamiyet, Mekke Devri, st. 1981,s. 154193; W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed Mekke’de, çev. M. R. Ayas ve A.
Yüksel, AÜ FY, 1986, s.95-106; Hüseyin Algül, slam Tarihi, Gonca Yay., st.
1986, s. 199-218; Hayati Hökelekli, “Hz. Peygamber’in Çocuk ve Gençlere
Yakla
”, Hz. Muhammed ve Gençlik, TDVY, Ank. 1992, s. 55; Seyfullah
Kara, “Hz. Peygamber (S.A.V.) Döneminde Gençlik” (Yay nlanmam Yüksek
Lisans Tezi), Erzurum, 1996, s.32-35.
Hz. Ömer’in 40. Müslüman oldu una dair geleneksel görü ün yanl bir
genellemeden ibaret oldu u anla lmaktad r. slam’da asalet ve üstünlük,
nazari olarak slam toplulu unun gayesine hizmet etmeye dayand
için,
daha sonraki Müslümanlar, atalar n özelliklerinin ço una bu bak mdan da
de er verdiler ve onlar n slâm’a giri lerini ço unlukla ilk s ralarda
göstermede çok istekli davrand lar.
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Tablo lk Müslümalar n Sosyo-Ekonomik Durumlar
M

NS YET
YA
Erk. Kad.

Hatice bt. Huveylid
Ebu Bekr
Ali b.Ebi Talib
Zeyd b.Harise
Osman b. Affan
Abdurrahman
b.Avf

X
X
X
X
X
X

Genç Evi ilk Müslümanlar n karargâh idi.

Mahzum

Genç
Genç
Genç
17
16

‘Adi
Abd ems
Huzaa
Zuhre

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Esma bt. Umeys

X
X

Ümmü Seleme
Amr b. Ebu
Vakkas
Ubeyde b. El-Haris

X
X
X

Huneys b. Huzafe

X

Selît b. Amr
Hatib b. Amr
Ebu Huzeyfe b.
Utbe b. Rebia
Umeyr b. Ebu
Vakkas
Ebu Fukeyhe
Habibe bt. Ebi
Süfyan
Zinnîre, Nehdiyye,

X
X

30

Zuhre

X
X

X

Ebu Seleme

adam .

Teym
Ha im
Ha im
Abd ems

X

Zübeyr b. el-Avvam

Amr b.Abese
Süheyb-i Rumi
(Süheyb b. Sinan)
Amir b. Fuheyre
Ammar b. Yasir
Sümeyye
Yasir
Bilal-i Habe i
Ebu Zerri’l- fari
Esma bt.Ebi Bekir
Cafer b. Ebi Talib

31

Esed

X

X

Mus’ab b.Umeyr

Peygamber’in i, tüccar. Amcas n o lu Varaka
b. Nevfel ile Kitab- Mukaddes’i okudu.
38 Vasat tüccar, çok nüfuzlu de il.
10 Çocuk.
Genç Azatl -evlâtl k.
34 Varl kl tüccar.
55

KAB LE

17Varl kl bir aileye mensup.
19
15Peygamber’in halas Safiye’nin o lu.
16
14Tüccar.
18
Varl kl olan babas ve ailesinden i kence gördü,
31
kabilesi güçlü de il.
Genç Daha önce Tektanr
a meyletmi ti.

Sa’d b.Ebi Vakkas

Talha b.
Ubeydullah
Ebu Ubeyde b. elCerrah
Osman b. Maz’un
Erkam b.ebi’lErkam
Said b.Zeyd
Halid b. Said
Ümeyne bt.Halef
Habbab b.Eret
Abdullah b.Mesud

STATÜ

X
X
X

Hz.Ömer’in k z karde iyle evli.
Babas ileri gelenlerden ve zengin.
Halid b.Said’in kar .
Köle, demirci, k çc , annesi uzman sünnetçi.
Ukbe b.Ebi Muayt’ n davar çoban .
Annesi çok zengin, Kurey ’in en güzel giyimli ve
25
yak kl gençlerinden birisi.
Genç Mekke d ndan.
Abdullah b. Cud’an’ n azatl kölesi, ba lang çta
26
Musullu bir Arap iken Rumlara esir dü mü .
Köle
Genç Mahzumo ullar n antla mal .
Ammar’ n annesi, azatl bir Grek, ilk kad n ehit.
Ammar’ n babas , ilk erkek ehit.
Genç Ümeyye b. Halef’in kölesi, zenci.
17 Zübeyr b. Avvam’ n kar .
Genç Hz. Peygamber’in amcas n o lu.
Cafer’in kar . Cafer’in vefat ndan sonra Ebu
Genç Bekir ile, onun vefat ndan sonra da Ali’yle
evlendi.

Zuhre
Esed
Teym
Haris
b.Fihr
Cumah

Teym
Yemenli
Yemenli
Yemenli
Gifar
Teym
Ha im
(Bedevi)
Has’am

Mahzum
Ebu Seleme’nin kar , onun vefat ndan sonra Hz.
Mahzum
Peygamber’le evlendi.
13Sa’d’in karde i.
15
50
Hz. Ömer’in k Hafsa ile evliydi, vefat ndan
Genç
sonra Hafsa Rasulullah ile evlendi
Genç
Genç Selît’in karde i
2830
Genç Sa’d’in karde i

Zuhre
Ha im

Ha im
Ha im
Abd ems
Zuhre

Köle
i Ubeydullah b. Cah mürted idi. Habe isX Genç
Abd ems
tan’dan döndükten sonra Rasulullah ile evlendi
Lübeyne, Ümmü Ubeys ve O’nun k , Bilal’in annesi Hamame isimli alt cariye

a) Ya lar Aç ndan lk Müslümanlar
Yukar daki tabloya göre ilk Müslümanlar n ço unlu unun, 31
(% 65) ya n alt nda iken slam’a giren gençlerden olu maktad r.
35’in üzerinde iken slam’a giren sadece üç sahabe bulunmaktad r:
Rasulullah’ n e i Hz. Hatice (55), Ha imilerden Ubeyde (50) ile Teym
ullar ndan Ebu Bekir (38), bu esnada en ya
olanlard r. Bu
durum, dine dönü ve hidayet olaylar n 17 ve yukar
ya tan
sonra artt
; 40’l ya lardan sonra çok azald
gösteren modern
ara rmalarla da örtü mektedir5. lk Müslümanlar n içerisinde
gençlerin daha çok say da görülmesi, “Hayat sorgulama ve yeniden
yap lanma” aç ndan geli im psikolojisinin aç klamalar yla da
uygunluk göstermektedir.
Böylece Hz. Muhammed’in, insanlar slam’a ça
esnas nda,
çok daha ileri ya larda olan amca Ebu Talib’in, slam’ benimseme
konusunda tereddüt etmesinin sebebi daha iyi anla lmaktad r.
Mekke’nin fethinden sonra müslüman olan Ebu Bekir’in babas Ebu
Kuhafe (90) örne i, insanlar n geç dönemlerde, yeni bir dine girme
konusunda oldukça statükocu ve muhafazakâr tav r sergilediklerinin
belirtisidir. Ya la birlikte muhafazakar e ilimlerin art
bir gerçek
olmakla birlikte, -ya lar n gençlere oranla say lar n her zaman az
ve o dönemlerde insan ya am süresinin günümüze göre daha dü ük
oldu u dü ünülürse- 40 ya n üzerinde sadece iki ki inin slam’a
girmi olmas yine de anlaml say r.
b) Cinsiyet Aç ndan lk Müslümanlar
46 Müslüman cinsiyet aç ndan de erlendirildi inde, 16
(%28)’s n kad n, 30 (%72)’unun ise erkek oldu u görülür. Ancak,
özellikle e leriyle beraber baz kad nlar n da slam’ benimsedikleri
halde, bunlar n çe itli nedenlerle kay tlara geçmemi olabilece i
dü ünüldü ünde kad n say
n çok da az olmad
anla r.
Geleneksel bir toplumda eskiyi iddetle ele tiren yeni bir sistemin
içerisinde yakla k % 30’luk bir görünürlü e sahip olmak,
az msanacak bir oran olmad
kan nday z.
Yine de di er iki büyük Kitabî din de dahil, dinlerin ilk
mensuplar n ço unlu unu her zaman erkeklerin olu turdu u bir
gerçektir.
Dinlerin ilk çekirdek kadrolar nda, ristiyanl k’ta oldu u gibi,
kad nlar n hiç yer almay
ya da slamiyet’teki gibi erkeklere
nispetle daha az olu u nedeniyle burada, dinlerin kad n haklar
ihmal edip etmediklerine dair bir soru akla gelebilir.
5

Michael ve Beit-Hallahmi Benjamin Argyle, “Ya ve Din”, çev. A. Kurt, UÜ FD,
S.4, 1992, s.322-323.
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Bu soruya, ilk önce, bütün dinler aç ndan genel olarak öyle
cevap verilebilir: Ba lang çta ilahi mesaj, sadece erkekler vas tas yla
yay ld ndan, dinlerin ilk müntesiplerinin ço unlukla erkeklerden
te ekkül etmesi kaç lmazd r. Konuya slam özelinde bakt
zda,
mesaj n kitlelere ula
lmas nda kad nlar n da etkin oldu u aç kt r.
Hz. Muhammed, peygamberlikle görevlendirildi ini ilk defa e i Hz.
Hatice’ye duyurmu ve ayn zamanda “ilk Müslüman” statüsünü haiz
bir kimse olan bu han m vas tas yla kad nlar da dini ileti imde etkin
bir misyona sahip olmu tur.
kincisi kad nlar gelene i ve halihaz rdaki inançlar
sürdürmede daha muhafazakâr olmal lar. Türkiye’de gerçekle tirilen
ampirik ara rma sonuçlar ise cinsiyet verileri aç ndan türde
olmayan farkl sonuçlar gösterirken, Bat ’daki ara rmalarda
genellikle kad nlar n erkeklere göre daha dindar oldu u sonucuna
ula lm r. Bat ara rmalarda kad nlar n, mevcut din hakk ndaki
lehte tutum ve pratiklerinin özellikle belirli ya lardan sonra erkeklere
göre daha yüksek yüzdeli ç kmas 6 kad nlar n belirli ya lardan sonra
daha fazla muhafazakâr niteli ine i aret eder.
Bundan dolay biz, dinlerin ilk müntesipleri aras nda kad n
say
n azl
, kad nlar n haklar n ihmal edilmesiyle de il,
sosyolojik
nedenlerle
yorumlaman n
daha
uygun
olaca
kan nday z. Toplumsalla ma sürecinde kad nlar erkeklere göre
toplumsal de erlere daha ba
ki iler olarak yeti mekte ve bundan
dolay daha muhafazakâr e ilimlere sahipler. Tarihsel olarak dinlerin
ilk müntesipleri içerisinde kad nlar n hiç olmamas ya da çok az
say da olmalar da bunun göstergesi kabul edilebilir.
c) K rsal ve ehirli Kimlik Aç ndan lk Müslümanlar
slam’ n ortaya ç kt
Mekke’nin slam öncesinden beri
Arabistan’ n önemli bir merkez oldu unu gösteren birçok kan t
sunulabilir.
Sosyolog Louis Wirth’e göre, bir ya am biçimi olarak
kentselli e, birbiriyle ili kili üç perspektiften bak labilir: 1.Farkl
da mlar içeren demogratif yap ; 2.Farkl toplumsal kurumlar ve
yap lardan olu an toplumsal örgütlenme sistemi; 3.Sosyal ili kilerin
niteli i7.
imdi bu maddelerin Mekke toplumu için geçerlilik düzeyini
inceleyelim.
6
7
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Argyle, agm, Tablo 4.4, 330.
Max Weber, ehir, Modern Kentin Olu umu, Editör: Martindale Don ve
Gertrud Neuwirth, çev. Musa Ceylan, Bak , st.2000 (Martindale Don’un
“Önsöz” yaz ), s.40-42.

1. Demografik Yap n Ayr kl
Kentsel nüfus birçok bak mdan farkl la ma gösterir. Hayat n
olgunluk döneminde daha fazla say da ki iler vard r; daha fazla ülke
nda do mu çocuk, daha fazla kad n, daha fazla zenci (modern
öncesi toplumlar için daha fazla köle), daha az say da do um vakas
ve daha yüksek bir ölüm oran vard r.
Bunlar n tamam
test etme imkân
z bulunmamaktad r.
Bununla birlikte birço unun Mekke toplumu için geçerli oldu unu
söyleyebiliriz. Hz. Muhammed’in Peygamber olarak gönderildi i
rada nüfusunun tahminen 20-25 bin civar nda olmas , bunun için,
önemli bir göstergedir8. 6. as rda bu kadar bir nüfus yo unlu u,
ciddiye al nmas gereken bir durumdur.
Bu toplumda ba ka ehir ve ülkelere yap lan ticari amaçl
yolculuklarda d (exogam) evlilikler de gerçekle tirilmekteydi. Hz.
Muhammed’in büyük babalar ndan olan Ha im, ticaret amac yla her
l Suriye’ye gidiyordu. Bir yolculu u esnas nda Medine’de evlenerek
eybe ad nda bir çocu u dünyaya geldi. Ha im’in ölümü üzerine
daha sonra Abdulmuttalib ad
alan eybe’yi yedi-sekiz ya lar nda
iken amcas Muttalib Yesrib’den Mekke’ye getirdi..9
Mekke toplumu hür, esir ve mevlâlar aç ndan oldu u kadar
din ve inançlar aç ndan da yeknesak (tekdüze) de ildi. Orada
ço unlukla putperest, az say da Hanif, animist10 ve naturist11 inanca
sahip kimseler bulunuyorken, yak n ve uzak yerle im birimlerinde
Yahudi, H ristiyan, y ld zlara tapan Sabii ve Zerdü tler de vard .
Hanifler, ilâhi mesaj ile irtibatlar
koparmak istemeyen ve yeni bir
din rehberinin gelmesini bekleyen dört-be ki iden müte ekkil küçük
bir gruptu. Hicaz’da ya ayan Araplar n ço unlu u putperestti12.
sacas , nüfus yo unlu u, d evlilikler, farkl rk ve inançlara
mensup insanlarla köle ve cariyelerden müte ekkil ayr k bir toplum
olmas aç ndan Mekke ehirli bir niteli e sahipti.

8

9

10

11

12

Joseph Chelhod, “Hicret Öncesi Mekke’de Kapitalizm”, (Er, zzet, Din
Sosyolojisi, Akça , 1998, Ank., içinde), s.131
Bkz.,
emsettin Günaltay, slam Öncesi Araplar ve Dinleri, sad. M.M.
Söylemez, M. Hizmetli, Ankara Okulu Yay., Ank. 1997, s.60-.62; Muhammed
Hamidullah, “Hz. Peygamber (s.a.v.) Zaman nda Medine’nin Sosyal Yap ”,
çev. .Süreyya S rma, lim ve Sanat Dergisi, S.5, st. 1986, s.68.
Bir k m cahiliye Araplar n animizm ile ba lant
olarak ta lara tapt
bilinmektedir. Ta vb. feti e kutsall k atfedilmesi, onun ruhlardan birine
ocakl k –bar nakl k yapt inan ndan kaynaklanm
r.
Kur’an- Kerim, baz Araplar n naturist oldu unu ifade eder: “onlar halâ: ‘Bu
dünyadaki hayat zdan ba ka bir
ey yok. Dünyaya geldi imiz gibi
(tesadüfen, tabiat n kör güçlerinin bir ürünü olarak) ölürüz ve bizi ancak zaman
yok eder’ derler”. Bkz., Casiye, 45/24.
Günaltay, age, 66,81, 99.
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2. Toplumsal Yap ve Örgütlenmenin Ayr kl
Mekke toplumunun ehirli niteli i, farkl toplumsal s flara
sahip olu uyla daha da belirginle ir. Koyu cemaatvari bir toplumun
bütün tipik özelliklerini sergileyen tekdüze göçebe bedevilerin aksine
hadarile mi Mekke toplumu, sosyal ya am itibariyle hür, esir ve
mevlâ olmak üzere üç s ftan müte ekkil kat bir tabakala ma
sistemine sahipti. Hürler, genellikle ayn haklara sahip erkek ve
kad nlar n olu turdu u ço unluk s ft r. Toplumun ve kurumlar n
as l kurucusu olan hürler, kendi aralar nda ekonomik durum ve
itibarlar na göre, do al olarak, muhtelif tabakalara ayr lmaktad r.
Hicaz kabilevi toplumunun zirvesinde, aristokrat Kurey kabilesi
bulunuyor;13. Kurey ’in s rs z güç ve itibar kayna na sahip
muhtelif boy veya oymaklar , imtiyazl yüksek s
olu turuyordu.
Onlar n sayg nl k kazanmas nda elde ettikleri ekonomik ve
dinsel gücün rolü aç kt . Kutsal Kâbe’ye ev sahipli i yapmas ve
kurak bir iklim ku
nda yer ald
için geçimini ancak ticari
kaynaklardan temin etme mecburiyetinde olu u, Mekke’yi ticari bir
ehir haline getiren iki unsurdur. Bu nedenle ekonomik ve dinî
faaliyetlerle mali bir merkez durumuna gelmi bulunan Mekke’de
parayla ilgili oldukça karma k i lemler yürütülmekteydi. Böylece
Kurey , Arap kabileleri aras nda bir çe it dinsel kaynakl itibar ve
eref elde etmi ti. Di er bir deyi le Kurey asaleti, Araplar aras nda
mevkisini yükselten servetle birlikte dinsel ve politik itibara da
sahipti.
çerisinde bulunduklar co rafi ve fiziksel artlar nedeniyle
kendilerini tehdit eden güçlü bir dü mandan fiziksel uzakl klar , bir
bak ma Mekkelilerin, öteden beri, düzenli bir siyasi devlet
kurmalar
engellemi olsa da orada isti areye dayal örgütlü bir tür
oligar ik yap lanma vard ; kabile meclisleri üstünde bir kral veya
ba ka bir idari kurum yoktu. Herhangi bir ba lay
olmayan
isti are heyeti, bütün kabilelerin soylular ndan olu uyordu. dari ve
ticari gelenekler, güç ve itibarlar na göre kabileler aras nda taksim
edilmi ti. Modern anlamda bir seçim olmaks n görevler, genellikle
tevarüs yoluyla ailenin yeni nesillerine geçerdi. Kâbe’nin hemen
yan nda yer alan Darunnedve, idari gelenekleri yürüten Kurey
temsilcilerinin “ uraya” kat ld klar
bir tür “senato” veya
“parlamento” kona yd 14.

13
14
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Bu kasta benzer oligar ik yap Hz. Peygamber’in Mekke’yi
fethetti i tarih olan Hiretin sekizinci y na kar k gelen 630 tarihine
kadar devam etti. Bundan sonra Mekke’nin Hz. Peygamber’in
liderli inde, rk, renk, cinsiyet ve dil ayr na dayal kastsal
özelli inden s yr p insan haklar n gözetildi i; tefecili in, iddetin,
kan davalar n yasakland
bir topluma dönü tü ü söylenebilir.
Hz. Muhammed 632 y nda vefat etti inde Arap yar madas nda
mazlumlar n hakk
gözeten düzenli bir hukuk sistemi tesis
edilmi ti.
3.Sosyal li kilerin Niteli i
Mekke toplumu, sosyal ili kilerinin niteli i aç ndan da ehirli
bir karaktere sahipti. Toplumsal bir düzen olarak kentselli in
özelli i, birincil ili kilerin yerini ikincil ili kilerin almas r. Bununla
ba lant
olarak,
akrabal k
ba lar
zay flar,
mahallenin
(kom ulu un) önemi azal r. Hayat n daha güvenli ve hayat
ko ullar n daha lüks oldu u durumlarda, sosyal dayan ma
(asabiyet) bozulmaya yüz tutar. Fakat yo un i bölümünün
gerçekle ti i toplumda, birey, tek ba na etkisiz oldu undan ve
etkinlik yaln zca gruplarda ba ar ld ndan, gönüllü kurulu lar n
say nda art görülür. son y llarda kabile ve akrabal k ba lar n
nmaya ba lamas Ve nihayet kentsel ki ilik, a
bireyselli in
kaç lmaz sonucu olan “anomi” ile tan r; yozla ma ve düzensizli e
paralel olarak ki ilik çözülmeleri ba lar; çe itli suç, zihinsel hastal k
ve intihar oranlar nda art
belirir. Oysa hayat n daha riskli ve
geçinme kaynaklar n yetersiz oldu u k rsal kesimde, bireyi ku at
cemaatçi temayüllerle birlikte sosyal dayan ma artt
için, anomik
durumlar pek görülmez.
slâm öncesi Mekke toplumu, kendi dönemindeki ehirlere
özgü sosyal ili kiler a na sahipti. Mekke’de, son dönemlerde ba
gösteren a
servet dü künlü ü; kabile ba lar n ve mürüvvetin
kaybolmaya ba lamas yla ortaya ç kan bireysellik, kozmopolit bir
kültürün tipik özelli i say lan serbest cinsellik vb. türden ya ay
biçimleri, ehirlile menin getirdi i sosyal sorunlardand . Kur’an’ n,
yetim çocuklar n hakk na ihtimam gösterilmesine yönelik srarl
tavsiyeleri,
baz
Kurey
mü riklerindeki
mal
ve
servet
dü künlü ünün, kendi yak nlar n bile haklar na tecavüz
edildi inin bir göstergesidir. Oysa bunlar, ayn kandan geldi ine
inanan bedeviler için çok çirkin say lan i lerdi.
Öte yandan, sadece kendi kabile üyelerinin de il, toplumsal
kayg anlay
n bir ifadesi olarak ‘ötekiler’in de temel hak ve
hürriyetlerini korumaya yönelik sivil bir yap lanman n (h lful-fudul)
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bulundu u; toplumsal i bölümünün gerçekle tirildi i yakla k iki
bin y ll k geçmi i olan bir ehirdir Mekke15.
Bunlara ilâveten Mekke, ayn zamanda, hitabet, k ssa ve iir
dinletisi, festivaller ve fuarlar gibi pek çok etkinli in icra edildi i bir
kültür, sanat ve entelektüel faaliyet merkeziydi. Mekke’de okumayazma bilen kimseler vard .16 slam’ n geli sürecinde Mekke’de böyle
bir yap egemendi.
Bu cümleden olarak, Hz. Muhammed’in ça
olumlu
kar layan ilk Müslümanlar n s fsal ve kültürel niteliklerine göz
att
zda, ilk olarak onlar n ehirli kimliklerinin öne ç kt
görürüz. Dolay yla slam kendi mütevaz ölçüleri içinde politik
kentli bir din17 olarak nitelenebilir. Evrensel dinlerin, k smen o
devrin “sosyal mayas ” kadar, büyük fikirlerin de bir sonucu olarak,
kentlerde ikamet eden, orta s flara mensup ayd n bir seçkinler
n önderli inde ortaya ç kt 18 genellikle kabul gören bir
tespittir. Arapça’da kullan lan “din” kelimesinin semanti i de bunu
do rulamaktad r. “Borç” anlam na gelen “deyn”, sözlükte “din”
sözcü ünün türetildi i mastarlardan bir tanesidir. Buna göre dine
ba
k, varolu sal anlamda Yarat ya borçlu bulundu unun
bilincinde olmakt r. Ayn kökten türetilen bir di er sözcük “medine”,
borçlu-alacakl ili kilerini ça
ran bir yer ad r. Hz. Muhammed,
Peygamberli inin 13. y nda Yesrib’e hicret etti inde, buras n ad
ehir” anlam na gelen Medine’ye dönü türdü. Art k Medine, yeni
dinin getirmek istedi i yeni bir medeniyeti/uygarl
temsil
etmektedir. Ayn kökten gelen din, deyn, medine, temeddün ve
medeniyet sözcükleri, bilinçli bir ekilde hep ehirli bir kültürü
yans tmaktad r.
slami dönemde e itsel etkinliklere eskisinden oldu undan
daha fazla de er verildi. Medine döneminin ilk y llar nda “AshabSuffa” ad verilen ve gece e itimi veren “mektep” bunun bir kan
r.
Hz. Peygamber bu okulun ö rencileriyle yak ndan ilgileniyor; onlar n
ia e ve ibatelerinin temininde elinden geldi ince yard mc oluyordu.
Onun e itime verdi i de erin bir ba ka göstergesi, Bedir sava nda
al nan Mekkeli esirlere olan tutumuydu. O, kendisiyle kar t
kamplarda olan Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenleri, on

15
16
17
18
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Müslüman’a okuma yazma ö retmeleri kar
karar vermi ti.

nda sal verilmesine

d) Sosyo-Ekonomik Statüleri Aç ndan lk Müslümanlar
slam için yap lan kentli nitelemesi önemli bir tespittir. Hiç
ku kusuz fakir ve sosyal olarak ezilen, özgürlü üne kavu mam ya
da toplumsal yap n dengesizli inden rahats zl k duyan kesimler,
dinin sa lad
yeni refah düzeninin al
olacakt r. slam’ n ilk
müntesipleri de hemen hemen bu tür sosyal görüntüsü olan
kesimlerden olu mu tu.
Fakat Mekke’ye d ar dan gelen kimsesiz göçmen, köle ve
fakirler, san ld
gibi, hiçbir zaman bu sosyal tabloda ço unlukta
de ildi. slam’ n do du u kent Mekke, Ortado u hatta Orta Asya
topluluklar yla ili kili olan bir ticari merkezdi. Dolay yla slam’ n
liderli i, bedevilerden de il, Mekke’nin orta ölçekli ticaret s
ndan
gelmi ti. Bizzat Hz.Muhammed’in kendisi orta s f tüccar bir
aileden geliyordu. Mensuplar
farkl toplumsal katmanlardan
toplayan slam cemaati, ne aristokratlara ne de sadece alt s flara
dayanm r. Bir da gölünün içine dü en ta n, gittikçe geni leyen
daireler meydana getirmesi gibi Hz. Muhammed de farkl oranlarda
olmakla birlikte hemen hemen tüm toplumsal katmanlarda daireler
olu turmu tur, denilebilir.
Bu sosyal yap da fakir ve köleler az nl kta, Mekke
sermayesinden büyük pay alan çok zenginler de hemen hemen hiç
yoktu. Orta tabakaya ya da orta tabakan n a
kesimlerinden olan
kimseler ço unlukla kabul etti i halde, güçlü ve aristokrat
Kurey liler slam’a kar genellikle dü manca tutum ve tav r içerisine
girdiler. Hz. Muhammed’in etraf ndaki en yak n arkada lar üst s f
mensubu zenginler de il, Kurey ’in orta halli insanlar yd .
Yeni
dini
benimseyenlerin
ço unlu unun
gençlerden
olu mas n sosyal psikoloji aç ndan do al bir geli me oldu unu
yukar da belirtmi tik. Bunlar n bir k sm , en nüfuzlu soylara
mensup ailelerin; ço unlu u da orta halli ailelerin genç çocuklar yd .
Varl kl olsalar bile genç olmalar hasebiyle, onlar n iktisadi yönden
ailelerine ba ml klar hâlâ devam etmekteydi. Birço u müslüman
oldu u için hem Mekke seçkinlerinden (mele’) olan ebeveynleri hem
de di er sosyal çevresiyle önemli problemler ya am
.
Onlar n zay f kimselerden olu tu u görü üne gelince, çekirdek
toplulukta gerçekten zay f ve köleler yer almaktayd . ‘Zay f’
kavram n içerisine, ba ta köleler olmak üzere Ammar b. Yasir,
Suheyb-i Rumi gibi soy sisteminin d nda bulunan ve bundan dolay
kendilerini koruyacak soylar olmayan, az say daki antla mal ya da
azatl kimseler girmektedir. Yukar daki tablo hür ve köle olma
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aç ndan de erlendirildi inde, ilk Müslümanlar aras nda 7’si (%16)
cariye olmak üzere sadece 13 (%29) kölenin bulundu u görülür.
Köle adedi, toplam say n yakla k dörtte biridir ki bu, ilk
Müslümanlar aras nda kölelerin daima az nl kta kald
anlam na
gelir.
Köle ve cariyelerin d nda kalan Kurey li Müslümanlar n,
önemli bir bölümü orta halli kimselerdi. Gerçi, Ebu Bekr,
Abdurrahman b. Avf, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde b. el-Cerrah gibi
varl kl olan sahabe de vard ama henüz genç ve az nl kta
olduklar ndan muhtemelen, ailelerine ba ml klar hâlâ devam
etmekteydi. Maddi güç ve nüfuzlar , Mekke ileri gelenleri ölçüsünde
olmay p, onlara göre daha zay f konumdayd lar. Burada geçen ‘zay f’
kavram , daha az nüfuzlu soy ve ailelerden gelenler anlam nda da
yorumlanabilir. Kurey ileri gelenleri, hem bu konumlar ndan hem
de içlerinde köle ve cariyelerin belirgin bir yer tutmas ndan ötürü,
onlar küçümsemekteydiler. Sadece ilk çekirdek cemaati de il, Hz.
Muhammed’i de “Abdulmuttalib’in yetimi” diyerek küçümsemeleri ve
Peygamberli in Mekke veya Taif’in ulular ndan birine verilmesine
dair beklentileri de gösteriyor ki, söz konusu öncülerin ço unlu u
toplumsal yap n zirvesinde de il orta kesimlerinde yer almaktad r.
Kar
za ç kan panorama, ba lang çtan beri, kadim
ristiyanl k’ n ehirli bir zenaatkârlar dini oldu unu belirten
Weber’in teziyle de uyu maktad r. Weber, orijinal H ristiyanl n ilk
cemaatlerinin ilk dönemler boyunca
ehirli hür veya köle,
zenaatkârlardan olu tu unu belirtir. Onun tespitine göre,
misyonerlerin en önde geleni topra a o kadar yabanc gezgin bir
çad r imalâtç
idi ki, ncil’deki mektuplar nda a lama süreciyle
ilgili tam tersi anlamda bir metafor kullan r.19 slam Peygamberi Hz.
Muhammed’in de tar m kültürüne çok a ina olmamas nedeniyle
meyve a lama konusunda yan nda bulunan arkada lar na “Bunu
siz benden daha iyi bilirsiniz” dedi i bilinmektedir.
Genç ve orta s flar n slam’a kat m co kusunu, bedevilerle
imtiyazl elitlerin, ayn düzeyde ya amad klar aç kt r. Esasen, Hz.
Muhammed’in ça
na kar ç kan imtiyazl Mekkeli elitlerden Ebu
Süfyan ve el-Hakem b. Ebi’l-As’ n d nda hiçbirisi daha sonra da
Müslümanl
kabul etmemi tir20. Bu duruma toplumsal geli me
aç ndan bakt
zda, içerisinde Hz. Hatice gibi Kitab- Mukaddes’i
etüt edebilecek seviyede bilgili kimselerin bulundu u, a rl kl olarak
bir “orta tabaka slam ”n n dikkate de er bir geli me oldu unu
söyleyebiliriz. üphesiz, ilk Müslümanlar n ço unlu unun orta halli
19
20
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kimseler oldu unun belirlenmesi, önemli bir tespittir. Zira orta
flar, sahip olduklar ayd n s f nedeniyle, bulunduklar toplumda
siyasi ve
iktisadi bak mlardan denge unsuru olabilecek
niteliktedirler. Orta s flar, tabakalar aras dengeyi temin edip
sosyal çat malara mani oldu u gibi, âdil gelir da
sa lamak
suretiyle sosyal geli meye hizmet etmektedir21. Böyle bir özelli e
sahip olan ilk Müslümanlar n, içerisinde bulunduklar toplumun
geli mesine ayn katk yapmalar tabiidir.
sacas , slam inanc n ta
lar bak
ndan ön plâna
kan ilk özelli i, onun, temelde bir genç insanlar hareketi olu udur.
kincisi, o, en büyük deste ini, kendileriyle yukar dakiler aras ndaki
itsizli in fark na var p, imkânlar n k t oldu unu hissetmeye
ba layan orta halli kimselerden alm r. Halihaz rdaki toplumda hiç
imkân n ve hakk n bulunmad
bilen köle ve zay flar n deste i
ise i in tabiat n gere i daha sonra gelmekteydi. Böylece köleler ve
ekonomik olarak çok yetersiz s flar n, öteki büyük dinlerde oldu u
gibi slâm’ n ilk s radaki ta
lar olmad
ortaya ç kmaktad r.
Fakat ezilenler veya s nt tehdidi alt ndakiler bir kurtar ya ve
peygambere daha çok ihtiyaç duymu lard r denilebilir. Bu yüzden,
mazlum haklar n
korunmas
meselesinin, peygamberlerin
doktrinlerinin muhtevas nda, önemli ölçüde, yer buldu u görülür22.
Gençlerle birlikte köle ve zay flar büyüklenerek, sade ve basit
ya ay lar
ahenkli bir ekilde bölen ilâhi ça ya kulaklar
kamam lar. Âdil ve anlaml bir dünyada ya ama ihtiyac , en
fazla köle ve zay flar hissetmi olmal yd . Hayat n tehlikelerle dolu
olu unun ve belirsizli inin kendilerini çok daha fazla etkilemesi
nedeniyle onlar, korkunç i kenceler pahas na, yeni ö retiyi
kabullenmekte ve Hz. Peygamberi savunmakta çok arzulu
davrand lar ve sab rla yeni konumlar
muhafaza ettiler. slâm’da
verilen ilk ehid unvan , azatl bir köle olan Hz. Sümeyye ile kocas
Yasir’in (r.a) kazanmas anlaml r. Hz. Peygamber, onlar n samimi
deste ini hiçbir zaman unutmad ; di er Müslümanlarla onlar
aras nda herhangi bir ay m yapmaks n, yeri geldi inde içlerinden
birine ordu komutanl , valilik vb. görevlere atamakta hiçbir zaman
tereddüt göstermedi.
Gerçekte, ilk s rada orta s f tüccarlar olmak üzere, daha
zay f kimseler, köleler ve bedeviler hep birlikte slam’ n ta
olmu lard r.23 Bu s ralamada, tüccarlar n her zaman ba ta, göçebe
bedevilerin ise sonlarda oldu unu söylemek, genel olarak dinin
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ortaya ç kt
s
uyu maktad r.

flar için Weber’in ileri sürdü ü genel tez ile de

Sonuç
slam’ n ilk bir iki y içerisinde hidayete eren Müslümanlar n
ço unlu unun, 31 (% 65) ya n alt nda iken slam’a giren gençlerden
olu maktad r. Bunlar cinsiyet aç ndan de erlendirildi inde, 16
(%28)’s n kad n, 30 (%72)’unun ise erkek oldu u görülür. Ancak,
özellikle e leriyle beraber baz kad nlar n da slam’ benimsedikleri
halde, bunlar n çe itli nedenlerle kay tlara geçmemi olabilece i
dü ünüldü ünde kad n say
n çok da az olmad anla r.
slam’ n geli ine yak n zamanlarda Mekke, demografik yap ,
toplumsal örgütlenme ve sosyal ili kilerinin örüntüsü aç ndan
kendi dönemine göre ehirli bir karaktere sahiptir. Bu sosyal yap da
fakir ve köleler az nl kta, Mekke sermayesinden büyük pay alan a
zenginler de hemen hemen hiç yoktu. Kaynaklarda ilk Müslümanlar
aras nda 7’si (%16) cariye olmak üzere sadece 13 (%29) kölenin ad
zikredilir. Hz. Muhammed’in etraf ndaki en yak n arkada lar üst
f mensubu zenginler de il, Kurey ’in orta halli insanlar yd .
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