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Öz
Odak alanını nüzûl dönemi Mekke vasatı ile sınırlandıran bu çalış-
ma, Allah’a inanan ve birtakım ritüelleri yerine getiren Mekkelilerden 
bir kısmının ahiret inancına sahip olmamaları ile hayra engel olmaları 
arasındaki ilişkiyi Kur’ân’dan hareketle ele almaktadır. Mekke müşrik-
lerinin ahirete inanmamaları sebebiyle iyi ve kötü amellerinin karşılığı-
nı bu dünyaya hasrettikleri; mal, evlat gibi imkânlara sahip olarak iyi 
bir yaşam sürmenin, amellerin Allah katında kabul gördüğünün; bu 
gibi imkânlardan yoksun olmanın ise Allah katındaki kötü durumun 
göstergesi olduğuna dair bir inanç besledikleri araştırmada ulaşılan 
sonuçlardır. Mekke müşriklerinin sosyo-ekonomik durumu kötü olan 
kişilere olumsuz davranmalarının sebebinde, onların bu kötü durum-
larının Allah’ın iradesi gereği olduğu ve birtakım yardımlarla onların 
durumlarını iyileştirmenin Allah’ın iradesine karşı gelmek olacağına 
dair sahip oldukları bir inancın varlığı da çalışmada ulaşılan bir baş-
ka sonuçtur. Kendileri yardımda bulunmadıkları gibi, yardıma teşvik 
etmemeleri ve hayra engel olmaları bu inanç ile anlam bulmaktadır. 
Ahiret inancına sahip olmamanın hayra engel olmayı intaç etmesinin 
arka planındaki bu tasavvuru deşifre eden Kur’ân; varlık içinde yaşa-
manın, Allah tarafından razı olunmanın bir göstergesi olduğu inancı-
nı, geçmişte helak edilen pek çok kavmin kendilerinden daha varlıklı 
olduğu olgusuyla reddetmiş, sahip olunan imkânların imtihan vesilesi 
olduğunu vurgulayarak sosyo-ekonomik durumu kötü olanların iyileş-
tirilmesi gerektiğine dair buyruklarını defalarca yinelemiştir.
Anahtar kelimeler: Mekke müşrikleri, ahiret, sevap-ceza, sosyo-
ekonomik hayat, hayrı engellemek.

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEREAFTER BELIEFS OF THE 
MECCAN MUSHREKS AND THEIR HINDERING OF THE GOOD 
IN THE QURAN
Abstract
This study deals with the relationship between some meccans who 
believe in Allah, fulfilling some religious ritual but having no faith in 
afterlife and their hindering of the good according to Qur’anic per-
spective by solely focusing on Mecca during the revelation period. 
Some results of the study are that Meccan mushreks/polytheists due 
to hereafter disbelief were just expecting reward of their good and bad 
deeds only in this world. That they believed if one lives a comfortable 
life with having some money and children this means your deeds has 
been approved by Allah and if one is in a totally opposite condition 
in his/her life their interpritation was that you are in unfavourbale 
position before Allah. One of the other results reached in this study 
is that the reason why polytheists of Mecca displayed wrong attitude 
towards the poor people was because they believed in that their bad 
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situation was under God’s will. Therefore should someone wanted to 
help those poor people this would be something against the the God’s 
will. Consequently their inaction in helping the poors and promoting 
the others around for the same purpose as well as their hindering 
relief efforts is then meaningful in terms of their above stated belief. 
The Qur’an notice us about the real reason why those people tried 
to hinder the good was because their hereafter unbelief. Qur’an also 
reject their belief that living with a wealthy life represents God mercy 
on them narrating that many destroyed tribes was wealthier then 
those people in Mecca. The Qur’an emphasize that whatever you have 
is your exam in your life. Thus, the Qur’an repeat the command to 
improve the socio-economic condition of the poor over and over again.
Keywords: Meccan mushreks, hereafter, reward-punishment, socio-
economic life, hindering of the good.
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Giriş

Tarihteki toplumlara bakıldığında, bazı inançların birtakım uygulama-
ların mesnedi kılındığı görülmektedir. Hâbil’in Kâbil’i öldürmeye yelten-
memesinin sebebi olarak Allah’tan korkmasını dile getirmesi1; Kavmi, Hz. 
Nuh’u yalanlarken Allah’ın elçi olarak melekleri göndereceğini iddia etmele-
ri2; Hz. İbrahim’in, tanrılara yardım maksadıyla ateşe atılması3; sihirbazla-
rın Firavun’a karşı gelirken Allah’a kavuşacaklarını dile getirmeleri, bunun 
Kur’ân’da zikredilen bazı örnekleridir.4

Yedinci asır Mekke coğrafyası özelinde, inançlar ile uygulamalar arasın-
daki ilişkinin boyutu sorgulanacak olsa, yoğun ve derin bir ilişki biçiminden 
söz edilebilir. Pek çok yönüyle sosyal hayata bakan hac, kurban gibi ritüeller 
bunun en müşahhas örneklerindendir.

Mekke müşriklerinin sosyo-ekonomik hayatta tezahürleri görünen ahirete 
müteallık bir takım inançlara da sahip olduğu bilinmektedir. Yaşamı sadece 
bu dünyaya hasrederek ahireti inkâr etmeleri, yaptıkları ibadetlerin karşı-
lığını bu dünyada alacaklarına, mal ve evladın iyi hal göstergesi, kötü hal 
göstergesinin ise bunlardan mahrumiyet olduğuna dair besledikleri inanç; 
kendilerine verilen bu nimetlerle övünerek şımarmaları, Allah’ın bunları di-
ğerlerinden esirgediğini düşünerek onlarla paylaşmamaları, hatta Allah’ın 
iradesine aykırı davranmak olacağından paylaşma istek ve eğiliminde bu-
lunanları zaman zaman bundan engellemeleri şeklinde tezahür etmekteydi.

Kur’ân, Mekke müşriklerinin bu inançlarını deşifre etmekle, şüphesiz, 
nüzûl dönemindeki bir telâkkiyi tasvîr ederek salt tarihi bir bilgi vermeyi 
hedeflememektedir. Dolayısıyla, Mekke müşriklerinin sosyo-ekonomik alan-

1 Mâide (5), 28.
2 Mü’min’un (23), 24.
3 Enbiyâ (21), 68.
4 Şuarâ (26), 50-51; Tâhâ (20), 72-73.
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daki bazı davranış biçimlerine kaynaklık eden ahiret inançlarının irdelene-
rek, bu inançlar ile uygulamalar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, böylece 
Kur’ân’ın bu temayı hangi amaç ile zikrettiğinin anlaşılmasına yönelik bir 
çalışmanın yapılmasının lüzumu izahtan varestedir.

Çalışmamız, Kur’ân eksenli bir çalışma olması sebebiyle, Mekke müşrik-
lerini odak almaktadır. Mekke o dönemde, bugünkü Arabistan coğrafyasının 
tabir caizse başkenti idi. Kur’ân da, Peygamberlerin başkentlere (ümmü’l-
kurâ) gönderildiğini bildirmekte, Mekke’yi de bu şekilde tesmiye etmektedir.5 
Kur’ân’ın dolayısıyla çalışmamızın, tüm Mekke müşriklerinin inanç ve uy-
gulamalarını yansıtıp yansıtmadığına dair bir sorunun cevabı ise, olumsuz-
dur. Zira Kur’ân, indiği ortamı tüm yönleriyle yansıtma konum ve iddiasında 
olmayıp, iletmek istediği mesajı, yanlış inanç ve uygulamalara sahip olanlar 
üzerinden vermektedir. Kur’ân, nüzûl ortamına ve bu ortamın arka planına 
kaynaklık edebilirse de, Kur’ân’dan hareketle dile getirilen genel ifade ve yar-
gılar, vâkıa ile her zaman örtüşmeyebilir.6 Bu bakımdan çalışmada zikretti-
ğimiz “Mekke müşrikleri” tabiriyle, yanlış inanç ve uygulamalara sahip olup 
Kur’ân’ın zikre değer gördüğü Mekke müşriklerini kastettiğimizi belirtmeliyiz. 
Nitekim çalışmamıza konu olan ayetlerin içeriğini, sayıları fazla olmamakla 
birlikte etkin bir elit grubun inanç ve uygulamalarının belirlediğini, esbâb-ı 
nüzûl rivayetleri göstermektedir.7

Sosyo-ekonomik hayatta muhtaç ve zenginler arasındaki uçurumun yük-
selen bir ivme kaydederek bu kimselerin zulme maruz bırakılmalarını intaç 
eden ahiret inançsızlığına, Mekke vasatındaki kesafetinden ötürü, özellikle 
Mekkî ayetlerde vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan çalışmada, Mekke nüzûl or-
tamının inanç ve uygulama dünyasını daha iyi yansıtan Mekkî ayetleri esas 
aldığımızı ifade etmeliyiz.

Çalışmanın esas kısmı sayılabilecek üçüncü başlık, Mekke müşriklerinin 
hayra engel olmaları konusunu irdelemektedir. Bu başlığın alt yapısını ha-
zırlayan diğer iki başlıktan ilkinde, Mekke müşriklerinin ahiret tasavvurları 
incelenmiş, diğerinde ise ibadetlerinin karşılığını nerede ve nasıl görecekleri-
ne dair sahip oldukları sevap-cezâ telakkileri ele alınmıştır.

5 Enâm (6), 92; Şûrâ (42), 7. Ayrıca bkz. Kasas (28), 59.
6 Kur’ân’ın nüzul dönemi inancına kaynaklık etmesine dair bir usûl çalışması için bkz. Adnan 

Demircan, “Kur’ân’ın, Nüzûl Dönemi Putperest Arapları İçin Kaynaklığı Üzerine”, İstem, Yıl: 
2, Sayı: 4, 2004, s. 53-61.

7 Örneğin bkz. Kâf (40), 25: Velîd b. Muğîre (Mukatil b. Süleyman (v. 150), Tefsîr, Beyrut, 
Müessesetü’t-Târîhi’l-Arabî, 2002, IV, 113); Kalem (68), 12: Velîd b. Muğîre, Ebû Cehil, Esved 
b. Abdiyeğûs, Ahnes b. Şerîk (Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî (v. 538), el-Keşşâf an Hakâiki 
Ğavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, Riyad, Mektebetü’l-Ubeykân, 1998, VI, 
182; Muhammed b. Ömer er-Râzî (v. 606), Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut, Dâru’l-Fikr, 1981, XXX, 
84); Mâûn (107), 7: Ebû Süfyân, Velîd b. Muğîre, As b. Vâil (Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXX, 243); 
Fecr (89), 15-16: Utbe b. Rebîa, Ebû Huzeyfe b. Muğîre, Übeyy b. Halef veya Ümeyye b. Ha-
lef (Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXXI, 171); Müddessir (74), 11-25: (Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr, 
IV, 491). Buna mukabil, ahirete dair şüphe ve itiraza, nüzûl ortamı Mekke toplumundaki 
herkesin sahip olduğuna dair bir değerlendirme için bkz. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. 
Muhammed’in Hayatı I, çev.: Mehmet Yolcu, İstanbul, Ekin Yayınları, 1998, s. 383.
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A. Mekke Müşriklerinde Âhiret İnancı

Mekkelilerin, Hz. İbrahim ile İsmail’den tevarüs eden ve ahiret inancı-
nı bünyesinde barındıran bir dini geleneğin havzasında bulunmaları, ahi-
ret inancından bihaber olmalarını imkânsız kılmaktadır.8 Ayrıca Mekke-
liler, ehl-i kitapla iç içe yaşamakta, onlara din hususunda bazı konuları 
danışmaktaydılar.9 Hz. Musa’ya verileni inkâr ettikleri halde Hz. Peygamber’e 
de Hz. Musa’ya verilenin verilmesini isteyen Mekkeli müşrikler10, ahirete ina-
nan Yahudilerle yakın ilişki içerisindeydiler.11 Hatta bu Yahudiler, müşrikleri 
iman edenlerden daha doğru yolda gördüklerini itiraf dahi ediyor12, onları 
dost/yönetici ediniyorlardı.13 Dolayısıyla yukarıdaki inanç mensupları ile ya-
kın ilişkiler içerisinde olan Mekke müşrikleri, ahiret bilgisine sahip ancak 
inancından yoksundular.

Öte yandan ahirete inanmamanın kadîm bir inanç olduğunu, Hz. Nuh’un 
kavminden sonraki kavim içerisinde, tıpkı Mekkeliler gibi “Hayat, şu dün-
ya hayatımızdan ibarettir. (Kimimiz) ölürüz, (kimimiz) yaşarız; bir daha 
diriltilecek de değiliz.” diyerek ahireti inkâr edenlerin bulunması orta-
ya koymaktadır.14 Yine Arab-ı Bâide’den olan Hz. Hûd’un kavmi Âd ve Hz. 
Sâlih’in kavmi Semûd15 da ahireti reddetmekteydi.16 Kendilerine bir süredir 
peygamber gelmeyen Mekkeliler17, kadîm ataları Hz. İbrahim ve İsmail’in bil-
dirdiği ahiret inancını kaybetmişler, yakın geçmişteki atalarına ittiba ile de 
bu inançsızlıklarını sürdürmüşlerdir.18

8 İbrahim (14), 41; Şuarâ (26), 81-82, 87-89; Cevad Ali (v. 1987), el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab 
Kable’l-İslâm, y.y., Câmiatü Bağdât, 1993, VI, 36.

9 Hz. Peygamber’e yöneltebilecekleri sorulara dair Yahudilere danıştıklarında Ruh’u sorma-
larını tavsiye etmişlerdir. Muhammed b. Cerîr et-Taberî (v. 310), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli 
Âyi’l-Kur’ân, y.y., Dâru Hecr, t.y., XV, 68. Ayrıca Mekkelilerin Aşûre orucunu Hıristiyan-
lardan öğrendiklerine dair bkz. a.e., III, 154, 156; Mukâtil, Tefsîr, I, 160. Hz. Peygamber’in 
vahdâniyyete dair tebliğini duyduklarında “Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf 
bir şeydir! (dediler) Onlardan ileri gelenler: ‘Yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin, sizden 
istenen şüphesiz budur. Son dinde de bunu işitmedik. Bu, ancak bir uydurmadır’ (dediler).” 
(Sâd (38), 5-7) tepkilerinden anlaşıldığı kadarıyla son din hakkında malumat sahibi idiler. 
Hz. İsa’nın tebliğinde ahiret öğretisinin yer aldığına dair bkz. Meryem (19), 33. Hz. İsa’nın 
çağdaşı Hz. Yahyâ’ya ait benzer bir ifade için bkz. Meryem (19), 15.

10 Kasas (28), 48.
11 Yahudilerin ahiret inancına sahip olduklarını gösteren ayetler için bkz. Bakara (2), 47-48, 

80, 94, 102, 111, 122-123; Âl-i İmrân (3), 24, 77; Nisâ (4), 162; Tâhâ (20), 72; Enbiyâ (21), 
48-49; Şuarâ (26), 50-51; Secde (32), 23; Mü’min (40), 39. Ayrıca bkz. Emrullah Yüksel, 
“Mutlak Adâletin Tecelli Edeceği İnancı (Âhiret)”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, sayı: 3, yıl: 2001, s. 21-23. 

12 Nisâ (4), 51.
13 Mâide (5), 80-81. Müşriklerin Yahudilere bazı şeylerini emanet ettiklerine dair bkz. Âl-i İmrân 

(3), 75.
14 Mü’minûn (23), 33-38.
15 Hakkı Dursun Yıldız, “Arap” md., Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991, III, 273.
16 Hâkka (69), 4.
17 Mâide (5), 19; Enâm (6), 156-157; Tâhâ (20), 133-134; Kasas (28), 46-49; Secde (32), 3, 10; 

Sebe (34), 44-45; Fâtır (35), 42-43; Yâsîn (36), 6; Sâffât (37), 167-169.
18 Bakara (2), 170; Mâide (5), 104; A’râf (7), 28.
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Bununla birlikte, Mekke müşriklerinde ahiret inancının olduğunu ihsas 
eden ayetler de yok değildir.19 Ancak onların ahiret inancına sahip olma-
dığını vurgulayan ayetler, ahireti muhtemel bir durum olarak gördüklerini 
zikreden ayetlerden oldukça fazladır. Bu durum bizi, nüzul ortamında ahiret 
inancına sahip olmayan bir kitlenin var olduğu düşüncesine zorunlu olarak 
götürmektedir.

Kur’ân’ın nüzul sırasını göz önünde bulundurduğumuzda ilk sureler-
de müşriklerin, Kur’ân mesajını öncekilerden tevarüs eden bir söylenti 
(esâtîru’l-evvelîn) olarak nitelendirdikleri görülmektedir.20 İniş bakımından 
ilk sıralarda yer alan Kalem suresinde “Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, 
öncekilerin masalları dedi”21 şeklindeki ifade ile müşriklerin genelde Kur’ân’ı 
özelde ise Kur’ân’ın ilk mesajlarından olan ahiret inancını “öncekilerin ma-
salları” diyerek reddettikleri görülmektedir. Bu ifade ile onların, ahiret inan-
cını konu eden ayetleri kastettiklerinin en açık ifadelerini “İnkârcılar dediler 
ki: Sahi, biz ve atalarımız, toprak olduktan sonra, gerçekten (diriltilip) çıka-
rılacak mıyız? Andolsun ki, bu tehdit bize yapıldığı gibi, daha önce ataları-
mıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.”22 
“Dediler ki: Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken, 
mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? Hakikaten, gerek bize, gerekse daha 
önce atalarımıza böyle bir vaadde bulunuldu; (fakat) bu geçmiştekilerin ma-
sallarından başka bir şey değildir!”23 ayetlerinde bulmaktayız.24 Bu tutum 
ve tavırlarını, Müslümanların hicret öncesine kadar sürdürdüklerini Mekkî 
surelerin sonuncularından kabul edilen Mutaffifîn sûresindeki benzer bir ifa-
deden anlamaktayız.25

Müşriklerin ahireti inkâr noktasındaki bir diğer refleksleri ise, insan yaşa-
mının sadece bu dünyadan ibaret olduğunu iddia etmeleridir. Onlara göre in-
sanlar ölür, yerlerine başka insanlar doğar, ancak bunların tamamı, içinde bu-
lundukları bu yaşamda gerçekleşmektedir. Ölümleri de zamanın akışına bağlı-
dır. Bu inançlarını “Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz 
ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder.”26 şeklinde dile getirmektedirler.

İtirâzın dozunu gittikçe artırmakta ve ahiretin olmayacağına dair sözlerini 
güçlendirmek için Allah’ın adını da ağızlarına alarak “Allah ölen bir kimse-

19 Örneğin Nahl (16), 62; Kehf (18), 36; Fussilet (41), 50. Bkz. Hüseyin b. Mesud el-Beğavî (v. 
516), Tefsîru’l-Beğavî - Meâlimu’t-Tenzîl, Riyad, Dâru Tîbe, 1409 (h), V, 26.

20 Mü’minûn (23), 81-89; Furkân (25), 3-5; Neml (27), 66-68; Ahkâf (46), 17; Kalem (68), 14-
15; Mutaffifîn (83), 10-13. Esâtîru’l-evvelîn terkibinin bu anlama geldiğine dair bkz. Taberî, 
Câmiu’l-Beyân, XVIII, 112.

21 Kalem (68), 15.
22 Neml (27), 67-68.
23 Mü’minûn (23), 82-83.
24 Esâtîru’l-evvelîn kullanımının zikredildiği diğer ayetlerin de Mekkî olduğu görülmektedir. Bu 

ayetler için bkz. En’âm (6), 25; Enfâl (8), 31; Nahl (16), 24; Furkan (25), 5; Ahkâf (46), 17; 
Mutaffifîn (83), 13.

25 Mutaffifîn (83), 13: “Ona âyetlerimiz okununca ‘eskilerin masalları’ derdi.”
26 Câsiye (45), 24. Benzer bir ifade için bkz. En’âm (6), 29.
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yi diriltmez” şeklinde tüm içtenlikleriyle yemin etmekteydiler.27 Allah’ın, bu 
kimseleri dirilttiğinde ortaya koydukları nedâmete karşılık, dünyada ettikleri 
yeminlerini hatırlatacağını “Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimle-
rin: ‘Ey Rabbimiz! Yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin daveti-
ne uyalım ve peygamberlere tâbi olalım’ diyecekleri gün hakkında insanları 
uyar. (Onlara denilir ki:) ‘Daha önce, sizin için bir zevâl olmadığına, yemin 
etmemiş miydiniz?’”28 ifadelerinden öğrenmekteyiz.

Müşriklerin ahireti inkar etmedeki bir başka uslûbunu, kendilerince aklî 
bir istidlâl ile dile getirdikleri “toprak olunca mı diriltileceğiz” şeklindeki ifade-
lerinde görmekteyiz.29 Bu ve benzeri ifadelerin zikredildiği surelerin de Mekkî 
sureler olduğu görülmekte30 ve bu itirazların ilkini nüzûl itibarıyla otuz dör-
düncü sure olan Kâf suresinde bulmaktayız.31 Bir örnek olması açısından 
buraya Sâffât sûresinde zikredilen ifadelerini alabiliriz: “Gerçekten biz öldü-
ğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz? İlk atalarımızda 
mı (diriltilecek)?”32 Müşriklerin alayvâri bir edâ ile yaptıkları bu itirazı, Hz. 
Peygamber’in şahsına da yönlendirerek “Kâfir olanlar (kendi aralarında) şöyle 
dediler: Çürüyüp paramparça olduğunuz vakit yeniden dirileceğinizi söyle-
yerek haber veren kişiyi gösterelim mi? Acaba o, yalan yere Allah’a iftira mı 
etmiştir? Yoksa onda delilik mi var?”33 demişlerdir.34

Müşriklerin bu dirilişi uzak görmelerinin temel sebebinin esasında Allah’ın 
çürüyen kemikleri tekrar yaratmaya güç yetirmesiyle alakalı olmaktan çok, 
müşriklerin tekrar diriltilip hesaba çekilmelerini, kurdukları inanç sistemi 
ve sosyal hayat açısından uzak görmelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
Nitekim Mü’minûn sûresinde yukarıda zikri geçen ayetlere benzer bir ifa-
denin yer aldığı seksen ikinci ayetin siyakına bakıldığında, onların Allah’ın, 
yerin ve yerdeki her şeyin maliki, yedi gök ve büyük arşın Rabbi, her şeyin 
yönetiminin elinde olduğu, koruyup-gözeten fakat kendisi bu gibi bir ihti-
yaçtan münezzeh bir yaratıcı olduğunu itiraf etmektedirler.35 Bu ve benzer36 
inançları dikkate alındığında, onların çürüyen kemiklerin tekrar yaratılma-

27 Bkz. Nahl (16), 38; Kehf (18), 48; Teğâbun (64), 7.
28 İbrahim (14), 44.
29 Ra’d (13), 5; İsrâ (17), 48-51, 98-100; Meryem (19), 66-72; Mü’minûn (23), 81-89; Neml (27), 

66-68; Yâsîn (36), 77-79; Sâffât (37), 52-59; Ahkâf (46), 17; Vâkıa (56), 47-50; Nâziât (79), 
10-12.

30 Bu sureler arasında Ra’d suresinin indiği yer hakkında ihtilaf bulunmaktadır. Âlûsî, Rûhu’l-
Meânî, XIII, 84.

31 Kâf (50), 3: “Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, (akla) uzak bir 
dönüştür.”

32 Sâffât (37), 16-17.
33 Sebe’ (34), 7-8.
34 Diğer benzer ayetler için bkz. Ra’d (13), 5; İsrâ (17), 49, 98; Meryem (19), 66; Neml (27), 67; 

Yâsîn (36), 78; Vâkıa (56), 47; Nâziât (79), 10-11. Müşriklerin ahireti yalanladıklarından bah-
seden ayetler için ise bkz. En’âm (6), 29-31; Kehf (18), 105-106; Mü’minûn (23), 33; Furkân 
(25), 11; Rûm (30), 8-9; Sâffât (37), 15-21; Tûr (52), 13-15; Rahmân (55), 43; İnfitâr (82), 9; 
Mutaffifîn (83), 10-13.

35 Mü’minûn (23), 82-89.
36 En’âm (6), 63-64; Yunus (10), 31; Ra’d (13), 16.



... Mekke Müşriklerinin Ahiret İnançları ile Hayra Engel Olmaları Arasındaki İlişki 73

yacağına yönelik inkârlarını, yeniden yaratılışa güç yetirme-yetirememe bağ-
lamından daha çok yukarıda zikri geçen bağlamda değerlendirmenin daha 
doğru olacağı söylenebilir.

Müşriklerin bu bağlamdaki inançlarının açık ifadesini, Ahiret hayatında 
biri Cennet diğeri Cehennem’de olan iki dostun konuşmalarında da bulmak-
tayız: “Benim, bir arkadaşım vardı. Derdi ki: Sen de (dirilmeye) inananlardan 
mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman (diriltilip) 
cezalanacak mıyız?”37

Yukarıda ele alınan ayetler, sayısı ne olursa olsun, Mekke’de ahirete inan-
mayan müşrik bir topluluğun bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu bağ-
lamda Mekkî bir sure olan Rûm suresinde zikredilen “İnsanların birçoğu, 
Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr etmektedirler”38 ayetinin Mekke müş-
rikleri ile dehrîler gibi ahireti inkâr eden diğer Arap müşriklerine yorulması-
na bakılırsa bu topluluğun sayısının hatırı sayılır bir seviyede olduğu dahi 
söylenebilir.39 Hatta Mekke müşrikleri özelinde, şirk ile ahirete inanmama o 
kadar özdeşleşmiştir ki Kur’ân Mekke müşriklerini ahirete inanmayanlar40, 
ahireti ummayanlar41 şeklinde tesmiye etmiştir.42

Kur’ân mesajına ilk reaksiyon gösterenlerin, Mekke’nin ileri gelenleri ol-
duğu bilinmektedir. Bunun muhtelif sebepleri olmakla birlikte temel sebe-
binin o günkü toplumda elde ettikleri sosyal ve idari konumlarını kaybet-
me endişesi olduğu söylenebilir. Nitekim onlar bunu, “Seninle birlikte bu 
hidayete uyacak olsak yerimizden yurdumuzdan sürülürüz” şeklinde dile 
getirmekteydiler.43 Kur’ân mesajının kabul edilmesine ilk direnenlerin tabir 
caizse o günün elitlerinin olmasını, Kur’ân’ın tevhîd, ahiret, nübüvvet gibi 
temel esaslarını teo-politik bir düzlemde değerlendirerek Müslümanların sa-
yılarının artmasının toplumda zemin kaybedecekleri şeklinde sonuçlanacağı 
öngörülerine dayanmaktadır. Tüm bunlardan hareketle Mekke müşriklerinin 
ahiret inancına gösterdikleri tepkilerin, dini his ve şuurun ötesinde, nüfüz ve 
sosyal konumlarının ellerinden gitmesi endişesiyle olduğu söylenebilir.

37 Sâffât (37), 51-53. Benzer bir bağlam için bkz. Sâffât (37), 16-21.
38 Rûm (30), 8.
39 Bkz. Mukatil b. Süleyman, Tefsir, III, 408; Muhammed Tâhir b. Âşûr (v. 1973), et-Tahrir ve’t-

Tenvîr, Tunus, Dâru’t-Tûnusiyye, 1984, XXI, 55. Ayrıca bkz. Cevad Ali, Mufassal, VI, 123.
40 Enâm (6), 150; Nahl (16), 22, 60; İsrâ (17), 10, 45-46; Mü’minûn (23), 74; Zümer (39), 45; 

Şûrâ (42), 17-18; Necm (53), 27-30.
41 Yunus (10), 7, 11, 15; Furkân (25), 21; Câsiye (45), 14. Ayrıca bkz. Furkân (25), 40; Nebe 

(78), 27.
42 Mekke müşriklerinin putlar için “bunlar Allah katındaki şefaatçilerimiz” [Yûnus (10), 18] 

demeleri, onların dünyadaki işlerinin iyi gitmesi için Allah’ın kızları olduklarını iddia ettikleri 
melekleri Allah ile aralarında aracı etmeleri şeklinde anlaşılmalıdır. Cevad Ali, Mufassal, VI, 
61; Mevlüt Güngör, “Kur’an Bağlamında İslam Öncesi Mekke Toplumundaki Tanrı ve Ahiret 
İnancı”, Dini Araştırmalar Dergisi, cilt: 8, sayı: 23, s. 21.

43 Kasas (28), 57.
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Kur’ân’ın müşrik profili incelendiğinde, bu profilin olmazsa olmazı Allah’a 
bazı ortaklar edinmektir.44 Her ne kadar ahirete iman, Allah’a imanın ta-
mamlayıcı bir unsuru olarak görülüp pek çok yerde beraber zikredilse de45 
Kur’ân’ın verdiği bilgiler ışığında Mekke coğrafyası özelinde ahireti inkârın 
genel geçer bir inanç olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir.46 
Gerek tarihi kaynakların bizlere aktardığı bilgilerden47 gerekse bazı Kur’ân 
ayetlerinden sarih bir şekilde değilse de dolaylı bir şekilde anlaşıldığı ka-
darıyla tüm Mekkelilerin ahiret inancına sahip olma açısından mütecânis/
homojen bir toplum olduğunu söylemek oldukça zordur.48

Kur’ân’da, Mekke müşriklerinin ahirete inandığına dair doğrudan bir ayet 
bulunmaması, ayrıca Mekke müşrikliğinin karakteristik bir özelliği olarak 
ahiret inancının olmadığının vurgulanmasının yanı sıra onların bu inancı 
kabullenmeye dair git-geller yaşadığı da ifade edilmektedir.49 Bu kabilden 
ayetlerin başında َعُموَن ِمْنَها  ُهْم  َبْل  ِمْنَها  َشّكٍ  ُهْم ِفي  َبْل  ْااٰلِخَرِة  ِعْلُمُهْم ِفي  اَرَك  ادَّ  Ahiret“ َبِل 
(gününün gerçekleşeceği) hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile) onlara 
peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğru-

44 Şirk, Allah’a bazı varlıkların ortak edilmesinin Kur’ân’daki adıdır. En’âm (6), 94, 100, 136-
137; Arâf (7), 195; Yunus (10), 28, 34-35, 66; Kehf (18), 52. Bunlar Allah’a ortak edilir ki, 
müşrik tasavvuruna göre panteonun en tepesinde Allah Teâlâ bulunmaktadır. Bkz. Resul 
Öztürk, “İslam Öncesi Arap Toplumunun Tanrı Tasavvuru ve Bu Tasavvurun İslam’ın Tanrı 
Tasavvuruna Etkisi Sorunu”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VII (2007), sayı: 1, s. 
151-152.

45 Örneğin bkz. Bakara (2), 126, 177, 228, 232; Âl-i İmrân (3), 114; Nisa (4), 38-39, 59, 162.
46 Ali b. Hüseyin el-Mesûdî (v. 346), Mürûcu’z-Zeheb ve Meâdini’l-Cevher, Beyrut, Mektebetü’l-

Asriyye, 2005, II, 98; Arap coğrafyasında ise, tüm Arapların inanç hususunda birleştiği ko-
nuların dahi oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Cevad Ali, Mufassal, VI, 34.

47 Muallaka şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın “hesap günü” ve Antere b. Şeddâd’ın “Cen-
net”, “Cehennem”den bahsetmesi ahirete dair bilgi ve inanca sahip olanların varlığını gös-
termektedir. Bkz. Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenî, Şerhu’l-Muallakâti’s-Seb’, y.y., Dâru’l-
âlemiyye, t.y., s. 77; Galip Türcan, Kur’an’da Ahiret İnancı, Ankara, Aziz Andaç Yayınları, 
2006, s. 21. Ahiretle ilgili kelimeleri zikreden diğer bazı şiir-şair ve hatipler için bkz. Cevad 
Ali, Mufassal, VI, 132-133; Ömer Faruk Yavuz, Kur’ân ve Kıyâmet, İstanbul, Marifet Yayın-
ları, 1997, s. 20-21. Buna mukâbil ahireti reddettiklerine dair bkz. Cevad Ali, Mufassal, VI, 
126-127; Harun Öğmüş, Câhiliyye Şiirine Göre Arap Yaşantısı ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim, 
Konya, Aybil Yayınları, 2012, s. 193-195.

48 Şu ayetlerde onların ahiret bilgisine sahip oldukları fakat buna dair şüphe taşıdıkları ifade 
edilmektedir: Nahl (16), 62; Kehf (18), 36; Neml (27), 66-68; Fussilet (41), 50, 54; Duhan 
(44), 49-50; Câsiye (45), 32; Kâf (50) 15; Zâriyât (51), 8-13; Nebe (78), 1-3. Cahiliyye toplu-
munda öldükten sonra dirilmeye inanan kişilerin olduğu ve dirildikten sonra binmek üzere, 
kabrin yanına bir deve konulup susuz bırakılarak ölmesinin sağlandığı “beliyye” uygula-
ması için bkz. Cevad Ali, Mufassal, VI, 129, 133-135; Mahmûd Şükrî Âlûsî (v. 1342/1924), 
Bülûğu’l-Ereb fî Marifeti Ahvâli’l-Arab, tsh. Muhammed Behçet el-Eserî, 2. Baskı, y.y., t.y., II, 
307-309. Onca Kur’ân ayeti karşısında ahiretten bahseden şiirlerin bulunmasının, bunların 
sıhhati hakkında birtakım şüpheler uyandırdığı, beliyye uygulamasının lokal bir mahiyet arz 
edebileceği, şiirlere konu olan ahiret inancı ve beliyye uygulamasının yaygınlığı durumunda 
ise bunun, Kur’ân’ın çerçevesini çizdiği ve sorumluluk şuurunu aşılayan bir ahiret inancın-
dan farklı olması gerektiğine dair bir değerlendirme için bkz. Harun Öğmüş, Câhiliyye Şiirine 
Göre Arap Yaşantısı ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim, s. 196-198.

49 Bu kafa karışıklığına sebep olan unsurun Yahudilikte ahiret ve ahvaline dair açık beyanat ve 
net görüşlerin olmaması, Mekke müşriklerinin de onlardan bu hususta etkilendikleri oldu-
ğuna dair bir bilgi için bkz. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı I, s. 383. 
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su onlar ahiretten yana kördürler.”50 ayeti gelmektedir.51 Görüldüğü üzere, 
Mekke müşrikleri ahirete dair malumat sahibi olmakla birlikte, ahiretin ger-
çekleşeceğine dair şek içerisindedirler. Hatta böyle bir bilgiye dair akıl tutul-
ması/körlüğü yaşamaktadırlar. Bu ayetlerin devamında ise onlar, kendile-
rine vadedilen bu şeylerin süregelen bir masaldan öteye geçemediğini iddia 
etmektedirler.

Müşriklerin yaşadığı tereddütün ifade edildiği diğer bir ayet ise şudur: ۤاَال 
-Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüp“ ِانَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقۤاِء َرِبِّهْم
he içindedirler.”52 Ayette geçen mirye kelimesi tereddüt manasına gelip şek 
kelimesinden daha özel bir anlamdadır.53 Onların ahirete dair içinde bulun-
dukları durumu ifade eden ve mirye ile aynı kökten müştak iftiâl formundaki 
imterâ kelimesi de ِانَّ َهٰذا َما ُكْنُتْم ِبِه َتْمَتُروَن “İşte bu (Cehennem), tereddüt göstererek 
hakkında tartışmaya girdiğiniz şeydir.”54 ayetinde zikredilmektedir. Yine on-
ların karmaşık bir şüphe/lebs içerisinde oldukları aktarılmaktadır.55 Mekkî 
surelerden olan Zâriyât suresinin baş tarafında Mekke müşriklerinin ahirete 
inanmayışları konu edilirken, onların çeşitli sözleri zikredilmektedir. Ayetin 
siyâk-sibâkına ve müfessirlerin yorumlarına baktığımızda bu farklı sözlerin 
ahirete inanç hususunda zihnî tereddütlerinin bir ifadesi olduğu söylenebi-
lir. Râzî, onların haşre inanmamakla birlikte atalarının izlerinden gitmelerini 
bu duruma örnek vermektedir.56 Bu bağlamda zikredebileceğimiz ayetlerin 
sonuncusu Nebe suresinin başında yer almaktadır. Müşriklerin nebe-i azîm 
(ba’s) hakkında çeşitli görüşlere sahip olduklarını belirten üçüncü ayetin tef-
sirinde Beğavî’nin, ba’si tasdik eden veya yalanlayan Mekkelilerin bulundu-
ğunu ifade ettiği görülmektedir.57

Mekke müşriklerinin teslîmî bir uslûbla, “velev ki ahiret olsa bile biz ora-
da da buradaki gibi hayır ve güzellikle karşılanacağız” şeklindeki ifadeleri de 
ahiretin gerçekleşeceğine dair ufak bir ihtimal taşıdıklarını gösteren ifadeler 
olarak okunabilir.58

B. Mekke Müşriklerinde Sevap-Cezâ İnancı

Şirk, Allah inancını bünyesinde barındıran bir inançtır. Nitekim Kur’an, 
Allah’a bazı ortaklar edinmeleri sebebiyle Mekkelileri “müşrik” olarak vasıf-
landırırken; onların, gökleri ve yeri yaratan, koruyup kollayan bir Allah inan-

50 Neml (27), 66.
51 Neml ayeti, Mekke müşriklerinin ahirete dair bilgi sahibi olmadıklarını beyan ettikleri, Câsiye 

(45), 32 (“Size: ‘Allah’ın vâdi gerçektir, kıyamet (dirilme) saati mutlaka gelecektir’ denildiğinde 
siz: ‘Kıyamet neymiş bilmeyiz, biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz, ama biz kesin 
bir tarzda ona inanmayız.’ demiştiniz.”) ayetine verilmiş bir cevap gibidir.

52 Fussilet (41), 54. 
53 Bkz. Isfahânî, Müfredât, II, 603.
54 Duhân (44), 50.
55 Kâf (50), 15.
56 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVIII, 197-198.
57 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, VIII, 311.
58 Bkz. Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, V, 26. Ayetler için bkz. Nahl (16), 62; Kehf (18), 36; Fussilet (41), 

50.
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cına sahip olduklarını da aktarmaktadır.59 Mekke müşriklerinin Allah’ı, gök-
leri ve yeri yaratan ilah olarak görmekle birlikte onun himâye edici vasfına 
dair taşıdıkları inanç, onların deist bir inanışın oldukça uzağında olduklarını 
da açıkça göstermektedir. Değilse, ne şirk inançlarının temelinde var olan ve 
Allah’ın kızları olarak tasavvur ettikleri melekleri Allah ile aralarında aracı 
olarak kabullerinin ne de inayetini isteyerek Allah’a yakarmalarının bir an-
lamı kalırdı.60

Müşriklerin yaşantılarına baktığımızda onların sadece itikâdî esaslar içe-
ren bir dinlerinin olmadığını, ibadet/ritüellere yönelik de bir takım kurallar 
bütününe sahip olduklarını görmekteyiz. Bunların başında Mekke’yi Mek-
ke yapan ve ticaretlerinin sürekliliğini sağlayan hac ibadetini zikredebiliriz.61 
Yine onların bazı hayvan ve ekinleri putlarına ve Allah’a adamasını, bu adak-
lardan kimlerin istifade edebileceklerine dair bir takım kurallar ihdas etmele-
rini de dini inanç ve yaşantılarının bir parçası olarak zikredebiliriz.62

Mekke müşriklerinin ahirete inanmamakla birlikte bazı kulluk biçimleri-
ni yerine getirmeleri; emir ve yasaklara riayetlerinin bir karşılığını bekleyip 
beklemediklerini, bekliyorlarsa da bu karşılığı nerede ve ne zaman bekledik-
leri sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun cevabını Kur’ân’da aradığı-
mızda, onların yaptıkları iyi şeyler hususunda bir karşılık beklentisi içinde 
olduklarını ve bunun da bu hayatta (el-hayâtu’d-dünyâ63) rahmet64, ikrâm65, 
nimet66, hayır67, mal ve evlat68 şeklinde tezahür ettiğine dair bir inanç besle-
diklerinden bahseden ayetlerle karşılaşmaktayız.69 Aynı ayetler, nimete ka-
vuşan müşriğin bunların kendi hakkı olduğu için kendisine ikram edildiği, 
kıyametin kopacağını sanmamakla birlikte Rabbine döndürüldüğünde daha 
iyileri ile karşılaşacağı zannında olduğunu, kötülüklerin kendisinden gitme-
sine sevinerek şımardığını, yan çizdiğini, böbürlendiğini, yüz çevirdiğini ve 
hayrı engellediğini de haber vermektedir.70

59 Zümer (39), 38; Ankebut (29), 61; Zuhruf (43), 87; Ankebut (29), 63.
60 Nahl (16), 56-60; Saffât (37), 149-158; Zuhruf (43), 15-24; Lokman (31), 32.
61 Enfâl (8), 35.
62 Enâm (6), 136, 138-139.
63 “el-hâyâtü’d-dünyâ / الدُّنَْيا  .terkibinin, şu an sürülen hayatı ifade etmesine dair bkz ”اَلَْحٰيوةُ 

Ömer Faruk Yavuz, “Kur’an Perspektifinde Dünya-Ahiret Bütünlüğü”, Dinbilimleri Akademik 
Araştırma Dergisi, VI (2006), sayı: 3, s. 162.

64 Hûd (11), 9; Fussilet (41), 50; Şûrâ (42), 48.
65 Fecr (89), 15.
66 Hûd (11), 10; Fecr (89), 15; Fussilet (41), 51; İsrâ (17), 83.
67 Meâric (70), 21.
68 Kalem (68), 8-15; Müddessir (74), 11-25; Meryem (19), 73.
69 Cevad Ali, Mufassal, VI, 128; Güngör, “Kur’an Bağlamında İslam Öncesi Mekke Toplumun-

daki Tanrı ve Ahiret İnancı”, s. 23; Mesut Okumuş, “Kur’an’a Göre Dünya Ahiret İlişkisi”, 
VIII. Kur’an Sempozyumu: Günümüz Dünyasında Müslümanlar, Ankara, Fecr Yayınları, 
2006, s. 124.

70 Hud (11), 10; İsra (17), 83; Fussilet (41), 50; Şura (42), 48; Mearic (70), 21; Fecr (89), 15.
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Kötü bir davranışın karşılığını ise; rahmetin çekilip alınması71, zarara uğ-
ramak72, rızkın daraltılması73, şer dokunması74, kötülük isabet etmesi75 gibi 
hallerde bulduklarını da yine ayetlerden okumaktayız. Bunlar karşısında ise, 
Rabbinin kendisini aşağıladığını düşünerek bol bol dua etmekte, ümitsiz, 
nankör, karamsar bir hale bürünerek sızlanıp durmaktadır.76

Fecr suresinin 15 ve 16. ayetleri bu bağlamda okunabilir: “İnsana ge-
lince, ne zaman Rabbi onu (varlıkla) sınayıp ona ikram edecek ve nimetlere 
gark edecek olsa, hemen (Allah’ın kendisinden hoşnut olduğunu düşünerek) 
‘Rabbim bana ikram etti’ der. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise ‘Rab-
bim beni aşağıladı’ der.” Ayette konu edilen şahsın, Allah’ın kendisine nimet 
verdiğinde, bu nimete yaptığı işlere karşılık ulaştığını, en azından yapıp et-
tikleriyle doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu; nimeti kıstığında 
ise, kendisini artık dikkate almadığı, yanlış bir yolda olduğunun bir ifadesi 
olarak nimeti azalttığı şeklinde bir algıya kapıldığı haber verilmektedir.77

Ayetin başında yer alan insân kelimesindeki lâm-ı tarifin cins ifade ettiği 
ve bu gibi inançta olan her insanı içine aldığı zikredilmektedir.78 Bununla 
birlikte ilk Mekkî surelerde yer alan bu ifadenin Mekkelileri tavsif ettiği orta-
dadır. Zira hicretten önce inen ayetlerdeki el-insân kelimesiyle nüzûl ortamı 
müşriklerinin kastedildiği bilinen bir tefsir kâidesidir.79 Nitekim ayetin inme-
sine sebep olanlar arasında Utbe b. Rebîa, Ebû Huzeyfe b. Muğîre, Übeyy b. 
Halef veya Ümeyye b. Halef gibi ileri gelen Mekke müşrikleri zikredilmektedir.80 
İşte Kur’ân’ın nazil olduğu ortamdaki müşriklerin kendilerine bol rızık veril-
mesi veya rızıklarının daraltılması hususundaki tasavvurları bu yöndeydi. 
Onlar, yaşam tarzlarının Allah tarafından onaylanması durumunda Allah’ın 
kendilerine bolca rızık ve imkânlar bahşettiğini, aksi durumda ise rızıkları-
nın daraltıldığını vehmediyorlardı. Dolayısıyla, iyi yaşamlarının da, kötü ya-
şamlarının da karşılığını bu dünyada bol veya sınırlı nimet ile görüyorlardı.81

Mezkur ayetler, bir olgunun ifadesi bir tasavvurun tasviri olmakla birlikte, 
nazmı ve yapısı itibarıyla, bu anlayışın reddini yine içinde barındırmaktadır. 
Zira her iki ayetin ilk kısmında izâ mebtelâhu Rabbuhû ifadesi yer almakta 
ve “aslında durum o insanın vehmi gibi değil, tüm bunlar Rabbinin birer im-

71 Hûd (11), 9.
72 Hûd (11), 10; Fussilet (41), 50.
73 Fecr (89), 16.
74 Fussilet (41), 49, 51; İsrâ (17), 83; Meâric (70), 20.
75 Şûrâ (42), 48.
76 Hud (11), 9; İsra (17), 83; Fussilet (41), 49, 50; Şura (42), 48; Mearic (70), 20; Fecr (89), 16.
77 Benzer bir ifade için bkz. Hûd (11), 9-10.
78 Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (v. 671), el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân ve’l-Mübeyyinu limâ 

Tedammenehû mine’s-Sünneti ve Âyi’l-Furkân, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 2006, XXII, 
276. Ahireti inkar etme vasfıyla muttasıf her insanı ifade ettiği de zikredilmektedir. Bkz. Râzî, 
Mefâtîhu’l-Ğayb, XXXI, 171.

79 Bkz. İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXX, 326.
80 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXXI, 171.
81 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, XXII, 276.
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tihanıdır” mesajını vermektedir.82 Bu iki ayetin hemen devamında bulunan 
ve durumun böyle olmadığını, bu şekilde düşünen/davranan kişileri bu du-
rumlarından sakındırmak ve engellemek için kullanılan red’ ve zecr manasın-
daki kellâ ifadesinin de bu vurguya ilave olarak zikredildiği görülmektedir.83

Bu vadide zikredilebilecek diğer bir ayet “İnsan hayır istemekten usan-
maz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzü-
lüverir. Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rah-
met tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, 
Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O’nun katında benim için daha 
güzel şeyler vardır, der.”84 ayetidir. Bu ayette de görüldüğü üzere Allah bir 
müşriğe, kendisine verdiği bir sıkıntıdan sonra rahmeti tattırsa o müşrik he-
men bunun kendisine hasseten gelen bir durum olduğunu ifade eder. Ayette, 
bu kısımdan hemen sonra “kıyametin kopacağını zannetmiyorum” denilerek, 
sözün öteki hayatın inkârına getirilmesi, Allah’ın insanlara iyi veya kötü kar-
şılığı bu dünyada verdiğine, bu sebeple iyi veya kötü karşılığın alınacağı baş-
ka bir hayata/ahirete ihtiyaç olmadığı inancıyla doğrudan alakalıdır. Muhal 
veya muhtemel bir durumun ifadesi olarak aynı kişi, eğer Rabbine döndürü-
lecek olsa orada da güzel bir karşılığının olacağını iddia etmektedir.

Mekke müşriklerinin bu zanlarının doğru olmadığı, Allah’ın nimet ver-
mesinin kişinin ve yaşam tarzının onaylandığı, yaptığından razı olunduğu 
anlamına gelmediğinin bir ifadesini ise “Kendilerine bol bol verdiğimiz mal 
ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına 
varmıyorlar!”85 ayetinde bulmaktayız.86

Allah tarafından bahşedilen nimetleri, kendilerinin onaylandığına yoran 
Mekke müşrikleri, bunun verdiği sevinç ve rehavetle; Allah’ı anmak, O’nun 
rızasını kazanmak amacıyla yaptıkları fiilleri sekteye uğratmaktaydılar: “İn-
sana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar 
ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer.”87 Aynı ayetin devamında, 
bu kişinin, kendisine kötü bir şey geldiğinde ise me’yûs bir şekilde karam-
sarlığa büründüğü aktarılmaktadır. Benzer ifadelere Hûd suresinde de yer 

82 Bu ifade sarâhaten Enbiyâ (21), 35. ayette yer almaktadır: “Bir deneme olarak sizi hayırla da, 
şerle de imtihan ederiz.”

83 Bkz. İsmail b. Ömer b. Kesîr (v. 774), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, y.y., Dâru Tîbe, t.y., VIII, 398.
84 Fussilet (41), 49-50.
85 Mü’minûn (23), 55-56.
86 Ali b. Muhammed el-Hâzin (v. 741), Lübâbu’t-Te’vîl fî Meân’t-Tenzîl, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 2004, III, 273.
87 İsrâ (17), 83. Benzer ayetler için bkz. Şûrâ (42), 48. İnsanın sürekli nimete kavuşmasının, 

Allah’ı unutturabileceği Kur’ân’ın başka ayetlerinde de zikredilmektedir: “Sen onlara ve ata-
larına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda (seni) anmayı unuttular ve helâki hak eden bir 
kavim oldular.” [Furkân (25), 18], “Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler 
de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.” [Nuh 
(71), 21], “Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında 
zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri), insanları senin yolundan 
saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler, diye mi (verdin)?” [Yunus 
(10), 88].
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verilmiştir: “Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da sonra 
bunu ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olur. Eğer kendisine 
dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette ‘Kötülükler 
benden gitti’ der. Çünkü o (bunu derken) şımarıktır, kibirlidir.”88 Bu şımarık-
lık ve böbürlenmenin, Allah’ın kendilerini takdir ettiğine yönelik bir algının 
sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

Ayetlerde zikredilen şımarıklık ve böbürlenmenin, bu nimetlere kavuşa-
mayanlara karşı yapıldığını ve yine Allah’ın kendilerine verdiği nimetleri, on-
lara ulaşamayanlardan sakındıklarını ise “Gerçekten insan, pek hırslı (ve 
sabırsız) yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. 
Ona imkân verildiğinde ise bu hayrın başkalarına ulaşmasını hep engeller.”89 
ayetinden anlamaktayız.90 Kendisine verilen herhangi bir nimetin başkala-
rına ulaşmasını engellemesi altında yatan inanç, bu nimetlere ulaşamayan 
kişinin Allah’ın iradesi sonucu mahrum bırakıldığı, dolayısıyla sahip olunan 
nimetleri muhtaç kişilere ulaştırmanın Allah’ın iradesine aykırı davranmak 
olacağıdır. Miskinin doyurulmasının teşvik edilmemesi91, en ufak bir hayrın 
dahi sakın(dır)ılması92 ve cimriliğin emredilmesi tavrı93 bu tasavvur ile anlam 
bulmaktadır. Değilse Arapların şöhret bulan cömertliği ile bu tavır arasın-
daki mütenâkız/paradoksal durumun izahı hayli zor hale gelmektedir.94 Bu 
tasavvur Yasin sûresi 47. ayetinden rahatlıkla okunabilir: “Onlara: ‘Allah’ın 
size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın.’ denildiği zaman, o kâfir 
olanlar, iman edenlere şöyle dediler: ‘O kimseye biz mi yedireceğiz ki, Allah 
dileseydi ona yiyeceğini verirdi? Siz (Allah’ın iradesine aykırı teklifte bulun-
makla) ancak apaçık bir sapkınlık içindesiniz.’” Bu tasavvura sahip olan kişi 
için, muhtaç kimseleri doyurmak ile köle azad etmek aynı mesabede idi. Na-
sıl ki yetim, miskin vb. bu durumlarına müstehak ise, köle de bulunduğu 
sosyal konumunu dünyada yaptıklarının bir karşılığı olarak almaktaydı. Be-
led suresi 11-16. ayetler bu durumun bir ifadesidir: “Fakat o, sarp yokuşu 
aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Bir köleyi hürriyetine kavuşturmak 
veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut yeri yatak (göğü yorgan ya-
pan, barınacak hiçbir yeri olmayan) miskini doyurmaktır.” Bu inancın, o gü-
nün toplumunda var olabilmenin yegane his ve şuuru olan asabiyetin gerek-
tirdiği şeyleri yapmaktan alıkoyduğunu, yetim bir yakını gözetmemelerinden 
anlamaktayız. Yerlerde sürünen bir miskini görmemeleri ise bu inancı diri 
tutmak uğruna geldikleri noktayı göstermektedir.

88 Hûd (11), 9-10.
89 Meâric (70), 19-21.
90 Ayrıca bkz. Kâf (50), 22-27; Kalem (68), 12.
91 Hâkka (69), 33-34; Fecr (89), 18; Mâûn (107), 3.
92 Mâûn (107), 7.
93 Hadîd (57), 24.
94 Konuya dair müstakil bir çalışma için bkz. İsmail Demir, “Câhiliyet ve İslâm’ın İlk dönemle-

rinde yaşamış bazı cömertler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2002, sayı: 
18, s. 208-222.
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Özel manada mal-evlat genel manada ise iyi bir sosyo-ekonomik duru-
mun, nüfuz veya kutsanmışlığın göstergesi olduğuna dair algı, tarih boyunca 
var olagelmiştir. Nuh kavminin ileri gelenleri, Hz. Nuh’a uyanların en aşağı 
tabakadan olduklarını, bu sebeple onları yanından uzaklaştırmadan kendi-
siyle müzakerede bulunmayacaklarını dile getirmişlerdir.95 Kavminin büyük 
kısmı Hz. Nuh’un peygamberliğini kabul etmeyerek96, mal ve evlada sahip 
olan birtakım nüfuz sahibi kişilerin peşinden gitmişlerdir.97 Bu tutumun he-
men her toplumun şımarmış kişileri tarafından sergilendiği “Biz hangi ülkeye 
bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size 
gönderilmiş olan şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir. Ve dediler ki: Biz malca ve 
evlâtça daha çoğuz, biz azaba uğratılacak da değiliz. De ki: Rabbim, dilediği-
ne bol rızık verir ve (dilediğinden) kısar; fakat insanların çoğu bilmezler. Sizi 
huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlâtlarınız.” ayetin-
den anlaşılmaktadır.98

Mekke müşriklerinin tasavvuruna göre mal, evlat vb. imkânlara sahip ol-
manın, Allah yanındaki iyi konumun ve doğru yolda olmanın birer göstergesi 
olduğuna yukarıda değinmiştik. Yine onlar, inanç ve uygulamalarının yanlış 
olması durumunda Allah’ın kendilerini mal, evlat vb. imkanlardan mahrum 
bırakarak bu iradesini ihsas edeceğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla dünya-
da bu karşılığa ulaşmak, alternatif veya ek bir karşılığa ulaşma zaman ve 
mekânını (ahireti) gereksiz ve anlamsız kılmaktaydı. Bu dünyada nimetlere 
sahip olmak, gerçekleşmesi muhtemel bir ahiret hayatında daha iyi nimetle-
re kavuşmanın da ispatıydı. Kehf suresindeki pasaj, bu tasavvuru sarahaten 
ortaya koymaktadır: “Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan 
birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, 
aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiç-
birini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştık. Bu 
adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle 
dedi: «Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da sen-
den daha güçlüyüm.» (Böyle gurur ve kibirle) kendisine zulmederek bağına 
girdi. Şöyle dedi: «Bunun, hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin 
kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem de, hiç 
şüphem yok ki, (orada) bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum.»”99

95 Hûd (11), 27-31; Şuarâ (26), 111-115. Hâlbuki Allah’a ve Hz. Nuh’a itaatin kendilerine verilen 
nimetlerin yokluğuna değil, artacağına sebep olacağını Hz. Nuh kendilerine bildirmektedir. 
Bkz. Nuh (71), 11-12.

96 Hz. Nuh’a çok az kimse iman etmiştir. Bkz. Hud (11), 40.
97 Nuh (71), 21.
98 Sebe (34), 34-37.
99 Kehf (18), 32-36. As b. Vâil’in “Eğer öldükten sonra dirileceksek orada mal ve evladım olacak” 

şeklindeki sözü üzerine Meryem 77. ayet indirilmiştir. Bkz. Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, V, 253; 
Abdülhak b. Ğâlib b. Atiyye (v. 541), el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, Beyrut, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001, IV, 30. Firavun ve adamlarının onca mal ve mülke sahip olma-
larına karşın uğradıkları helakin Mekkî surelerde zikredilmesi, Mekke müşriklerine, servetin 
rıza göstergesi olmadığını hatırlatır gibidir. Mesela bkz. Zuhruf (43), 51; Duhân (44), 25-29.
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Buna mukabil, muhtemel bir ahiret durumunda, bu hayatta sosyo-
ekonomik durumları kötü olanların orada da aynı akıbete uğrayacakları ke-
sindi. Bunu, sosyo-ekonomik durumları sebebiyle bir rahmete kavuşamaya-
caklarına dair yemin ettikleri Cennetlik zayıf Müslümanların ahirette kendi-
lerine gösterilerek “Allah’ın, kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair 
yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?”100 denilmesinden anlamaktayız.101 Ay-
rıca onların, kendilerini kötü kimselerden addettikleri kişileri Cehennem’de 
göremeyip “Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada 
niçin görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa (buradalar da) 
onları gözden mi kaçırdık?”102 demeleri de, dünyada sosyo-ekonomik duru-
mu kötü olan kişilerin, ahirette de benzer bir akıbete uğramaları gerektiği 
inançlarını ortaya çıkarmaktadır.103

Mal ve evlada sahip olan kişinin yaptıklarına karşı sosyo-ekonomik du-
rumunda olumsuz yönde bir değişme olmuyorsa, bu durum kişide yanlış bir 
şey yapmış olma ihtimalini düşünmesine engel teşkil etmekteydi. Velid b. 
Muğire özelinde indirilmiş şu ayetler, kendisinin mal ve evlada sahip olması-
nın onu ne gibi hareketleri umursuzca yapmaya sevk ettiğini göstermektedir: 
“Sakın uyma: Servet ve oğullar (hanedan) sahibi diye, o bol bol yemin eden, 
değersiz adama! O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırga-
na, günaha dadanmışa! Şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana! Ona âyetlerimiz 
okunduğu zaman o, «Öncekilerin masalları!» der.”104

Müşrikler, iman edenlerin kendilerine ilahi hakikatleri hatırlatmaları kar-
şısında kendilerinin daha iyi bir makam ve taraftara sahip olduklarını “İki 
topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve 
topluluğu daha güzeldir?”105 diyerek ifade ediyor, kendilerine bu nimetleri 
bahşeden Allah’ın kendilerini sevdiğini ve yaptıklarını hak olarak gördüğünü 
iddia ediyorlardı. Bu sebeple kendilerine nimet vererek zengin kılıyor, diğer-
lerini ise mahrum bırakarak fakir kılıyordu.106 Bu ayetin sibakına bakıldı-
ğında, Ebu Hayyan’ın da ifade ettiği gibi, yeniden dirilişi inkâr eden kişinin 
bu tasavvuru sonucunda Cehenneme müstehak olduğu anlaşılmaktadır.107 
Allah Teala makam ve taraftara sahip olmanın, iyi halin bir göstergesi olma-

100 Arâf (7), 49. Bu bağlamda müşriklerin Müslümanlara söylediği diğer bir ifade şudur: “Aramız-
dan Allah’ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı!” Enâm (6), 53.

101 Müşriklerin Allah’ın rahmetine eremeyeceklerini iddia ettikleri kişilerin Selmân-ı Fârisî, 
Bilâl-i Habeşî, Habbâb b. Eret, Süheyb-i Rûmî gibi zayıf Müslümanlar olduğuna dair bilgi 
için bkz. İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, VIII, 146. 

102 Sâd (38), 62-63.
103 Razi, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVI, 222.
104 Kalem (68), 8-15; Beğavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VIII, 266. Sebeb-i nüzulünde yine Velid b. 

Muğire’nin zikredildiği (Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr, IV, 491) benzer bir pasaj için bkz. Müd-
dessir (74), 11-25. İbn Âşûr “mal ve evlat sahibi” kullanımı ile müşriklerin ileri gelenlerinin 
kastedildiğini belirtmektedir. İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXIX, 76.

105 Meryem (19), 73.
106 Ebu Hayyan Muhammed b. Yusuf (v. 745), el-Bahru’l-Muhît, Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1993, VI, 198.
107 a.y.
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dığını devamında zikrettiği “Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından 
daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.” kısmıyla ifade etmektedir.

Yukarıdaki tasavvurun, Hz. Peygamber’in peygamberliğini inkârda dahi 
dile getirildiğini görmekteyiz. Mekke müşrikleri Hz. Peygamber’in içinden 
ırmakların çağladığı hurmalıklara, bağlara, altın bir eve ve hazineye sahip 
olması gerektiğini108, bunların Allah katındaki iyi halin birer göstergesi oldu-
ğuna dair taşıdıkları inanca binaen dile getirmekteydiler. Sosyo-ekonomik 
durumu Hz. Peygamberden iyi olan Mekke’li Velid b. Muğire ve Taif’li Urve 
b. Mesûd es-Sekafî’yi kastederek peygamberliğin bu kimselerin hakkı olabi-
leceğini “Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?”109 
diyerek ifade etmekteydiler.110

Bu başlığı nihayete erdirmeden zikretmemiz gereken diğer bir husus şu-
dur: Kur’ân’da bazı amellerin karşılığının iyi veya kötü olarak bu dünyada 
alınabileceğini belirten ayetler de bulunmaktadır.111 Ancak Mekke müşriğine 
yapılan itiraz, onun iyi veya kötü tüm karşılığı bu dünyaya hasretmesidir. 
Kur’ân Müslümanlara ‘Rabbimiz! Bize dünya ve ahirette iyilik ver’112 şeklinde 
bir duayı tavsiye etmekte, burada karşılığa kavuşmanın ahirette de kavuş-
maya; ahirette kavuşulacak olmanın burada da kavuşulmasına engel olma-
dığına dair bir zihin inşa etmektedir.

C. Mekke Müşriklerinin Hayra Engel Olmaları

Kur’ân, özellikle ilk inen sûrelerinde Mekke müşriklerinin Allah’ın kendi-
lerine rızık olarak verdiği şeyleri, ekonomik durumu iyi olmayan kişilerden 
esirgediklerinden bahsetmektedir. Kur’ân’da bu bağlamda müşrik profiline; 
hayrı engelleyen113, cimrilik edip cimriliği emreden114, miskini doyurmaya teş-
vik etmeyen115, açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş 
bir yoksulu doyurmayan116, yetime ikram etmeyen117, yetimi itip-kakan118, en 
ufak bir hayrı bile engelleyen119 gibi vasıfların eklendiği görülmektedir.120 

Mekkeli zenginlerin cömertlikleriyle iştihar etmelerine rağmen fakirlere 
yardım etmeyip, varlıklı kişilere ikramda bulunmaları, menfaat beklentileriy-

108 İsra (17), 90-93; Furkan (25), 7-8.
109 Zuhruf (43), 31.
110 Beğavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VII, 211. Hz. Musa için yapılan benzer bir itiraz için bkz. Müminûn 

(23), 47; Zuhruf (43), 53. Detaylı bilgi için bkz. Halil İbrahim Bulut, Kur’ân Işığında Mûcize 
ve Peygamber, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2002, s. 154.

111 Örneğin bkz. Tevbe (9), 55, 74, 85; Ra’d (13), 34; Nahl (16), 30, 41; Hac (22), 9; Neml (27), 4-5; 
Ankebût (29), 27; Sâffât (37), 104-110; Zümer (39), 10; Fussilet (41), 16.

112 Bakara (2), 201. Benzer bir ifade için bkz. A’râf (7), 156.
113 Kâf (50), 25; Kalem (68), 12; Meâric (70), 21.
114 Hadîd (57), 24.
115 Fecr (89), 18; Mâun (107), 3.
116 Beled (90), 14-16.
117 Fecr (89), 17.
118 Mâun (107), 2.
119 Mâun (107), 7.
120 Bunlara “yetimi ezen”, “el açıp isteyeni azarlayan” vasıflarını da ekleyebiliriz. Zira, Duhâ 

sûresinde Hz. Peygamber özelinde Mekke müşriklerine yetimi ezmemeleri, el açıp isteyeni 
azarlamamaları buyurulmaktadır. Duhâ (93), 9-10.
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le açıklanabilir.121 Ancak başkalarını yardıma teşvik etmemeleri122, cimrilik 
etmenin yanında cimriliği emretmeleri123, ayrıca durumu iyi olmayanlara in-
fak teklifini “dalalet” olarak nitelendirerek engellemeye çalışmaları124, davra-
nışlarını itikâdî bir temele oturttuklarını göstermektedir.

Kur’ân’da “hayra engel olmak” kullanımı Kâf (50), 25; Kalem (68), 12 ve 
Meâric (70), 21 ayetlerinde zikredilmektedir. Kâf ve Kalem sûresinde ِلْلَخْيِر  َمنَّاٍع 
kullanımı görülmekte ve bağlamları itibarıyla ahiret inancına sahip olmayan 
bir inkarcı profili resmedilmektedir.125 Ayrıca iki ayetin de inişine sebep olan 
kişinin Velîd b. Muğîre olduğu zikredilmektedir.126 Ayetteki kullanım “hiçbir 
hayırda bulunmayan” manasına gelmekle birlikte127, Elmalılı’nın da belirttiği 
gibi, kişinin başkasına engel olması manasından da uzak değildir.128 Ayrıca 
cimrilik etmekle birlikte cimriliği emretmek ve muhtaç kişilerin doyurulması-
na teşvik etmemek de bu tavra benzer tavırlardır. Yine müşrikler, kendilerine 
infak etmelerini söyleyen iman edenlere “Allah’ın dilemesi durumunda doyura-
bileceği bir kimseyi biz mi doyuralım? Doğrusu siz apaçık bir dalalettesiniz.”129 
diyerek de bir başka şekilde hayra engel olmaktaydılar.130

121 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXVI, 312; XXIX, 73.
122 Fecr (89), 18; Mâûn (107), 3.
123 Nisâ (4), 36-38; Hadîd (57), 23-24. Her iki ayette de geçen َفُخور ifadesinin, Hûd (11), 9-10 

ayetlerinde müşrikleri karşılamakta olduğu görülmekte, bu bakımdan cimriliği emreden pro-
filin müşrik profiline tetabuk ettiği anlaşılmaktadır.

124 Yâsîn (36), 47.
125 Kâf sûresi ayetindeki ُمريٍب kelimesinin ahirete dair duyulan şüphe olduğuna dair bkz. Râzî, 

Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVIII, 166. Kalem sûresi ayetinin, ahiretin inkarı bağlamı ise ِليَن  اََساِطيُر ْاالَوَّ
kullanımında ortaya çıkmaktadır. Bu kullanımın ahiretin inkarı manasına geldiğini gösteren 
ayetler için bkz. Neml (27), 67-68; Mü’minûn (23), 82-83.

126 Mukâtil her iki ayetin de, Velid’in ailesini İslam’a girmekten men etmesi bağlamında indi-
rildiğini zikretmektedir. Mukâtil, Tefsîr, IV, 113. Bununla birlikte ayetlerde zikredilen الَخْير 
kelimesinin özelde Allah ve insanların hakkı olan malı, genel olarak ise isteyen kişiden men 
edilebilecek herhangi bir hayrı ifade ettiğine dair müfessirlerin kanaati bulunmaktadır. Bkz. 
Taberi, Câmiu’l-Beyân, XXI, 439; XXIII, 160; Beğavi, Meâlimu’t-Tenzîl, VII, 361; İbn Atiyye, 
Muharrerü’l-Vecîz, V, 164; Suyuti, Dürru’l-Mensûr, XIV, 628; Alusi, Rûhu’l-Meânî, XXIX, 27; 
İbn Aşur, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXIX, 73.

127 Taberi, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 160; Semerkandi, Bahru’l-Ulûm, III, 272; Suyuti, Dürru’l-
Mensûr, XIV, 628; Alusi, Rûhu’l-Meânî, XXVI, 185.

128 Elmalılı Hamdi Yazır (v. 1942), Hak Dîni Kur’an Dili, İstanbul, Çelik-Şura Yayınları, 1993, 
VIII, 25. Ayrıca bkz. Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVIII, 166.

129 Yâsîn (36), 47. Bu ifadenin Yahûdîler’e ait olduğuna dair Hasan-ı Basrî’ye ait bir görüş için 
bkz. Abdurrahman b. Muhammed b. İdrîs b. Ebî Hâtim er-Râzî (v. 327), Tefsîru’l-Kur’âni’l-
Azîm, Riyad, Mektebetü Nezâr Mustafa el-Bâz, 1997, X, 3197. Zenâdika’ya ait olduğuna dair 
Katâde’nin bir görüşü için bkz. Ali b. Muhammed el-Mâverdî (v. 450), en-Nüket ve’l-Uyûn, Bey-
rut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y., V, 21. Ebussuûd da, ayetin zenâdika hakkında indiği görü-
şündedir (Ebussuûd b. Muhammed (v. 982), İrşadü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’l-Kerîm, 
Riyad, Mektebetü’r-Riyâdi’l-Hadîse, t.y., IV, 508). Kurtubî, zenâdikanın evreni yaratan bir ilahı 
kabul etmeyenler manasına geldiğini ifade etmektedir (Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmu’l-Kur’ân, 
XVII, 458). İbn Habîb, zenâdikadan olan Kureyşlilerin isimlerini saymaktadır. Bkz. Muham-
med b. Habîb (v. 245), Muhabber, Beyrut, Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, t.y., s. 161. Bu bağlamda 
Mekkelilerden ahireti reddedenlerin zenâdikadan olduğuna dair bir değerlendirme için bkz. 
Mehmet Azimli, Cahiliyye’yi Farklı Okumak, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s. 80.

130 Ayetin iniş sebebi hakkında Kurtubî de yer alan bir rivayet şu şekildedir: Hz. Ebubekir fa-
kir Müslümanlara yardım ederek doyurmaktaydı. Bir gün Ebu Cehil ona “Ey Ebubekir! Sen 
Allah’ın bunları doyurmaya kadir olduğunu iddia etmiyor musun?!” şeklinde bir soru yönelt-
miş, Hz. Ebubekir’in de “evet” cevabı vermesi üzerine Ebu Cehil, onları Allah’ın niçin doyurma-
dığını sormuş, Hz. Ebubekir de “Allah bir kavmi fakirlikle, bir kavmi zenginlikle imtihan eder, 
fakirlere sabrı, zenginlere vermeyi emreder” demesi üzerine Ebu Cehil “Vallahi Ey Ebubekir 
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Müşrikler, maddi durumun kötü olmasını, Allah’ın iradesinin yansıması 
olarak görmekteydiler. Onların inancına göre, Allah bir kişiye mal vermiyor-
sa o kişinin fakir kalmasına dair bir iradede bulunuyordur. Yani müşrikler 
Beğavî’nin de ifade ettiği gibi “Allah’ın doyurmadığı kişiyi biz de doyurmaya-
rak Allah’ın meşietine muvafakat ediyoruz.” şeklinde bir inancı haizdiler.131 
Râzi’ye ait diğer bir ifadeyle, müşrikler Allah’ın aç kalmasını istediği kişiyi 
doyurmanın, Allah’ın bir fiilini iptal etmeye çalışmak olması hasebiyle infaka 
yanaşmamaktaydılar.132 Bu sebeple onun doyurulması veya doyurulmasının 
teşvik edilmesi, Allah’ın iradesine aykırı davranmak olacağından, ayetin son 
tarafında ifadesini bulduğu gibi “dalâlun mübîn/apaçık bir dalalettir”133 Do-
layısıyla onlar, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerin, başkalarının 
değil kendilerinin hakkı kılındığını düşünüyorlardı.134

İbn Atiyye, Arapların devesini otlatıp münbit topraklarda devenin semiz 
hale gelmesi veya çorak arazide cılız bir hal alması sebebiyle “Allah’ın ikram 
ettiği varlığa ikram etti, Allah’ın ikramını kestiği varlığa ikramı kesti.” şek-
linde bir söz söylediklerini aktarmakta ve bu düşünceden hareketle Mekke 
müşriklerinin Allah’ın rızık vermediği kimseye rızık vermeyecekleri görüşünü 
taşıdıklarını, vecizelerinde de bunu “kün me’allahi ke’l-müdebbir/müdebbir 
gibi (davranarak) Allah’la beraber ol” şeklinde ifade ettiklerini aktarmaktadır.135

İbnü’l-Cevzî’nin, İbnü’s-Sâib’den aktardığı şu olay Mekke müşriğinin taşı-
dığı bu inancın bir tür dışa vurumudur: As b. Vâil’e bir dilenci geldiğinde ona 
“Rabbinden iste! O, sana benden daha yakındır.” der ve içinden “Allah onu 
mahrum etmiş, ben mi doyuracağım!” derdi.136

sen ancak dalalettesin! Allah bunları doyurmaya kadir olduğu halde doyurmuyor da sen mi 
doyuruyorsun?!” demiştir. Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, XVII, 457-458. Mukâtil b. 
Süleyman ise ayeti, müminler Mekke’deki Ebu Süfyan ve bazı Kureyşlilere, “miskinlere vermek 
üzere Allah ve ilahlarına ayırdığınız ekin ve hayvanlardan fakirlere infak edin” dediklerinde, 
önceden Allah’a ayırdıkları payı alıp ilahlarına verdikleri ve Allah’ın kendi payını ayıracağına 
inandıkları için “miskinleri ilahlara ayırdıklarımızla mı doyuracağız, hâlbuki Allah dilese onları 
doyurur” dedikleri tarihi bir bağlama yerleştirmiştir. Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr, III, 580-581.

131 Beğavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VII, 20. Ayrıca bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, VI, 580; Güngör, “Kur’an Bağ-
lamında İslam Öncesi Mekke Toplumundaki Tanrı ve Ahiret İnancı”, s. 23-24.

132 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVI, 86.
133 Bu ifade için iki anlama şeklinin bulunabileceğini belirten Taberî, bunlardan ilkinin bu sö-

zün Mekke müşriklerine ait olup Müslümanlara yönelttiği; diğerinin ise sözün Allah’a ait 
olup Mekke müşriklerine yönelttiği şeklinde anlaşılabileceğini ancak ilkinin tercihe şayan 
olduğunu ifade etmektedir. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XIX, 450. Mukâtil b. Hayyân ve İbn 
Abbas’ın da zikretmesi hasebiyle daha öncesinde dile getirilen bir görüşe göre de bu sözü 
müminler müşriklere yöneltmektedir. Abdullah b. Abbâs (v. 68), Tenvîru’l-Mikbâs min Tefsîri 
İbn Abbâs, nşr. Fîrûzâbâdî, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992, s. 467; Ebû İshâk Ahmed 
es-Salebî (v. 427), el-Keşf ve’l-Beyân, Beyrut, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 2002, VIII, 130.

134 Bkz. Salebî, el-Keşf ve’l-Beyân, VIII, 130. Zemahşerî aynı değerlendirmeyi sadece zikre değer 
görmekte, kendisi müşriklerin bu ifadesini, bir tasavvur/inançlarının dışa vurumundan öte, 
müminlerle alay etmek için sarf edilmiş alay cümleleri olduğunu kaydetmektedir. Zemahşerî, 
Keşşâf, V, 181.

135 İbn Atiyye, Muharreru’l-Vecîz, IV, 456.
136 Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzî (v. 597), Zâdü’l-Mesîr fî İlmi’t-Tefsîr, y.y., 

Mektebetü’l-İslâmî, t.y., VII, 24. Ayrıca bkz. Hâzin, Lübâbü’t-Te’vîl, IV, 9.
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Yâsîn sûresi 47. ayetin hemen devamında müşriklerin ahiretin ne zaman 
olduğuna dair istihzâî sorularının yer alması, onların iyi ve kötü fiillerin kar-
şılığının bu dünyada alındığına, yardıma muhtaç olanların da bu şekilde ce-
zalandırıldığına dair güttükleri inançlarının, ahireti inkar etmeleri ile olan 
yakın ilişkisini ortaya koymaktadır.137

Bu ayetteki müşriklerin ifadesi esasında, Kur’ân’ın da sık sık vurgu yaptı-
ğı ve kainâttaki idârenin Allah’ın meşîeti gereği olduğu gerçeğiyle tetâbuk et-
mektedir. Lâkin burada eleştiri konusu yapılan ifadenin zahiri manası olma-
yıp, bu doğru sözün içinin, Allah’ın yoksul kişinin doyurulmaması şeklinde 
bir iradesinin bulunduğuna dair yanlış algı ve ahireti inkar gibi yanlış inanış-
larla doldurulması sebebiyledir.138 Nitekim Münâfikûn sûresinde münafık-
lar Hz. Peygamber’e geldiklerinde, yemin ederek kendisinin Allah’ın resulü 
olduklarını ifade etmelerine karşılık, sözleriyle düşüncelerinin uyuşmaması 
sebebiyle Allah onların yalancı olduğunu ifade etmektedir.139

Hayrın men edilmesi ile ilgili diğer ayet Meâric sûresinde “ُه اْلَخْيُر َمنُوًعا /َوِاَذا َمسَّ
Ona hayır dokunduğunda da başkasından engeller.”140 şekliyle yer almakta-
dır. Buradaki zamir iki ayet öncesinde zikredilen el-insan kelimesine gitmek-
tedir. Bu kullanım genel bir kullanım olmakla birlikte tarihsel ve metinsel 
bağlamı itibariyle Mekke müşriğini141, hayır kelimesi de engellenen malı ifade 
etmektedir.142

Hayır kelimesiyle birlikte kullanılmasa da, “herhangi bir yardım” anlamına 
gelen mâûn kelimesinin de men etmek fiiliyle Mâûn sûresinin son ayetinde 
birlikte kullanıldığı görülmektedir.143 Bu sûrede, müşriklerin ahireti yalan-
lamaları sebebiyle, sosyo-ekonomik düzeyi kötü olan kişilere karşı takındığı 
bazı tavırlar göze çarpmaktadır.144 Bunlardan ilki itip-kakmaktır. Râğıb, َفٰذِلَك 
-ayetindeki de‘a fiilinin şiddetli bir şekilde defetmek anlamına geldi الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم
ğini ifade etmektedir.145 İkinci tavır, teşvik etmemektir. Ahireti yalanlayan bu 

137 Matürîdî bu cümle ile öncesindeki kısım arasında, müşriklerin azapla korkutulmasına dair 
bir ifade olması ve bunun sonucunda bu cümleyi kurduklarını söylemektedir (Muhammed b. 
Muhammed el-Mâtürîdî (v. 333), Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 2004, 
IV, 205). Bunun muhtemel olmasıyla birlikte ilk ayetin sonunda Müslümanları açık bir dala-
lette olmakla suçlamalarının, onların ahiretin olduğunu kabullenmeleriyle alakalı olduğu ve 
bu sebeple sözlerini kuvvetlendirmek için bu itirazı/meydan okumayı yaptıkları söylenebilir.

138 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVI, 85.
139 Münâfikûn (63), 1. Bkz. Zemahşerî, Keşşâf, VI, 122.
140 Meâric (70), 21.
141 İbn Atiyye, Muharreru’l-Vecîz, V, 368; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXX, 128-129; Kurtubî, el-

Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, XXI, 236.
142 Mukatil, Tefsîr, IV, 437; Taberi, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 267; Zemahşeri, Keşşâf, VI, 209; Ha-

zin, Lübâbü’t-Te’vîl, IV, 341.
143 Ebu Ubeyde Mamer b. Müsennâ (v. 210), Mecâzü’l-Kur’ân, Kâhire, Mektebetü’l-Hancî, t.y., II, 

313. Mâûn (ماعون) kelimesinin, yardım manasına gelen meûnet (معونة) veya اعان fiilinin ism-i 
mefûlünden türetildiğine dair bir bilgi için bkz. Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXX, 243.

144 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXX, 565.
145 Hüseyin b. Muhammed Râğıb Isfahânî (h. V. asrın ilk çeyreği), el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, 

y.y., Mektebetü Nezâr Mustafa el-Bâz, t.y., دع md., I, 226.
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kişi genel olarak hayra, özel olarak ise ayetteki ifadesiyle miskini doyurmaya 
teşvik etmez. Sonuncu tavır ise menetmektir. Burada kendini mâûn denen 
en ufak bir temel ihtiyaç malzemesini vermekten engellemek yani cimrilik 
etmek manası anlaşılmaktadır.146

Yukarıdaki ayetler ve bağlamlarından anlaşıldığı kadarıyla, Mekke müş-
riği kendisine Allah tarafından verilen rızkın kendisinin hakkı kılındığını ta-
savvur etmektedir. Maddi durumu kötü olan kişilerin ise bu akıbete Allah’ın 
iradesi gereği uğradıklarını, dolayısıyla Allah’ın muradının bu kişilerin ol-
duğu halde bırakılarak kendilerine yardım edilmemesi olduğunu iddia et-
mektedirler. Onlara yardım ederek durumlarını düzeltmek, Allah’ın iradesine 
karşı gelmenin bir ifadesi olacağından her zaman ve zeminde hayrı engel-
leyip, cimrilik etme yoluna gitmektedirler. Onlar, yoksulun doyurulmasına 
teşvik etmeyerek, cimriliği emrederek ve maddi durumu kötü olan kimselere 
yardımda bulunmayı “dalalet” olarak isimlendirerek başkalarının hayrına da 
engel olmaktaydılar. Bu tavır da temelde iyiye de kötüye de karşılığın bu ha-
yatta verilmesi inancına istinad etmektedir.

Müşrikler bu tasavvur ve uygulamalarını savunup sürdürürken, güçle-
rini bazı gelenek ve inançlarından almaktaydılar. Bunlar arasında öncelikle 
zikredebileceğimiz, atalar kültüdür. Onlar atalarının bu uygulamalarda bu-
lunmalarını en büyük dayanak kabul etmekteydiler.147 Yine onlar, Allah’ın 
kendilerinin sosyo-ekonomik durumunda kötü yönde bir değişiklik yapma-
masını da, Allah’ın bu uygulamalardan razı olduğuna yormaktaydılar. Değil-
se Allah kendilerini bundan çevirir ve buna dair uygulamalarını zorlaştırarak 
razı olmadığını izhar ederdi. İşte, “Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de 
atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”148, “Allah dileseydi O'ndan başka 
hiçbir şeye ne biz ve ne de babalarımız kulluk ederdi ve O'nsuz hiçbir şeyi 
haram kılmazdık”149, “Rahmân dileseydi biz onlara/meleklere tapmazdık”150 
ayetlerinin arka planında yukarıdaki tasavvur yatmaktadır.151 Zikri geçen 
En’âm sûresi ayetinde açıkça ifadesini bulduğu üzere, öncekilerin de buna 
benzer iddialar öne sürdükleri ve nihayetinde Allah’ın azabını tattıkları hatır-
latılmış, kendilerine henüz azabın gelmemiş olmasının Mekke müşriklerinin 
uygulamalarının onaylandığı anlamına gelmediği ima edilmiştir.152

146 Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIV, 670-677.
147 Mâide (5), 104; A’râf (7), 28; Lokman (31), 21.
148 En’âm (6), 148.
149 Nahl (16), 35.
150 Zuhruf (43), 20.
151 Taberî, Câmiu’l-Beyân, IX, 649; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XIII, 237; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-

Tenvîr, VIII, 146-147. Mekke müşriklerinin, Kur’ân’ın tehditlerini, önceki kavimlerin aniden 
helak edilmesi şeklinde bu dünyada bekleyip, azabın kendilerine gelmediğini gördüklerinde 
mesajı reddetmeyi sürdürmeleri de aynı tasavvurun bir yansımasıdır. İzzet Derveze, Kur’an’a 
Göre Hz. Muhammed’in Hayatı I, s. 385. 

152 Nahl 35. ayetindeki benzer bir ifadenin de aynı manayı tazammun ettiğine dair bir yorum için 
bkz. İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XIV, 147.
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Burada kaydedilmesi gereken diğer bir husus, Mekke müşriğinin bu hare-
ketinde zâhiren dini his ve şuurunun etkili olduğu görünse de, bu tavrın teme-
linde ekonomik seviyesi düşük olan kişilere yardım ederek onların seviyelerini 
iyileştirmekle, kendi menfaat ve kazanç kapıları olan kölelik, hizmetkârlık, iş-
çilik gibi ihtiyaçlarına ket vurulacağı gerçeği bulunmaktadır. Bu gerçek “Allah 
kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını, elleri 
altında bulunanlara verip onları da geçim bakımından kendilerine eşit etmez-
ler, Allah'ın nîmetini bile bile inkâr mı ederler?”153 ayetinde de açıkça ifade edil-
mektedir. Bu yaklaşım, tamamen ekonomik bir kaygının, teo-politik bir kaygı 
halinde servis edilmesidir. Dolayısıyla erken dönem Mekkî sûrelerde sıklıkla 
bu konuya yer verilmesinin, salt sosyo-ekonomik bir probleme dikkat çekmek 
değil, aksine zihinlerdeki kökleşmiş bir inancın tashih ve tadili olduğu anlaşıl-
maktadır. Söz gelimi Duhâ suresinde, Hz. Peygamber’in yetimken barındırıl-
dığı, afallamışken yol gösterildiği, fakirlikten mala kavuşturulduğu vurguları 
ve akabinde gelen yetimi ezmemesi, el açıp isteyeni azarlamamasına yönelik 
uyarıların, Hz. Peygamber’in şahsında, o toplumda yetimin, fakirin bulunduk-
ları halde kalmalarının Allah’ın rızasına muvafık bir hareket tarzı olmadığının 
erken bir ikazı olduğu anlaşılmaktadır.

Allah’ın rızasının, ekonomik statü bakımından alt seviyelerde olan in-
sanların, bulundukları halde kalması olmadığını bildirebilecek ve bunu 
Mekke müşriklerinin zanlarına bırakmayacak yegane müessesenin elçilik 
müessesesi olduğu açıktır. Zira nebîler Allah’ın rızasının ne olduğunu in-
sanlara bildirebilecek yegâne kişilerdir. Bunu bilen Mekke müşrikleri, in-
sanların Peygamber’in dediklerinin peşine düşmemeleri için Hz. Peygamber’i 
karalama kampanyaları başlatmışlar, türlü türlü sıfatlarla tavsif ederek 
hakaretlerde bulunmuşlar ve kendisinden olağanüstü şeyler göstermesini 
istemişlerdir.154 Hatta Hz. Peygamber’in zengin olmamasını da Allah’ın bu 
vasıflardaki bir kişiye vahiy indirmeyeceğinin sebebi olarak göstermekten 
de geri durmamışlardır.155 Aslında bu isteklere panoramik bir bakış açısıy-
la baktığımızda bunların inanmak için birer vasıta kılınmasından çok, Hz. 
Peygamber’in toplum nezdinde zor duruma düşmesi ve kendi dünya görüşle-
rinin daim olmasına yönelik girişimler olduğu anlaşılmaktadır.

153 Nahl (16), 71.
154 İsrâ (17), 90-93.
155 Furkan (25), 7; Zuhruf (43), 31. Bkz. İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXV, 200.
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Sonuç

Mekke müşrikleri, gökleri, yeri ve tüm insanları yaratıp idare eden müteâl 
bir varlığa inanmaktaydılar. Bununla birlikte Allah’a yakınlaşmak için 
Allah’ın kızları olduğuna inandıkları melekleri de ilah olarak görmekteydiler. 
Allah ve putlar olarak teşekkül eden bu panteon, dinlerinin temelini oluştur-
maktaydı. Onlar, gerek put inancı gerekse hac, kurban gibi ritüellerin Allah 
tarafından konulmuş kurallar bütünü olduğunu ve bu kuralları ataların-
dan tevarüs ettiklerini iddia etmekteydiler. Yazılı bir vahye sahip olmamaları 
(ümmiyyûn) ve bir süredir kendilerine peygamber gönderilmemesi nedeniyle 
dini telakkilerinin yegane kaynağını ataları oluşturmaktaydı.

Dinî kurallar bütününe sahip olan Mekkeliler, bu ritüelleri yerine getirir-
ken, bunlardan bir karşılık da ummaktaydılar. Lakin onlar, ahiretin gerçek-
leşeceğine dair duydukları büyük şüphenin sebep olduğu inkâr nedeniyle 
hayatı sadece bu dünya ile sınırlandırmakta dolayısıyla amellerinin karşılı-
ğını da bu dünyada alacaklarına inanmaktaydılar. Dindarlıklarının yegâne 
amacı, dünyada başlarına gelmelerinden endişe ettikleri bela ve musibet-
lerden emin olmak, güven içinde hayatlarını idame ettirmekti. Dolayısıyla 
onlar, kötülüklerden uzak bir hayat sürmeyi ayrıca mal, evlat vb. imkânlara 
sahip olmayı, Allah’ın kendi inanç ve fiillerinden razı olduğunun birer gös-
tergesi olarak değerlendirmekteydi. Bunlardan mahrumiyet ise, kötü fiillerin 
bu dünyadaki karşılığıydı. Bu inanç, başlarına gelen her iyi şeyi Allah’ın rıza-
sına, her kötü şeyi ise Allah’ın hoşnutsuzluğuna yormalarına neden oluyor-
du. Kur’ân’ın müşrik profilinde arz ettiği musibetler karşısındaki ümitsizlik, 
karamsarlık ve sızlanma halinin de bu inanç ile anlam bulduğu söylenebilir.

Mekkeli müşrikler sosyo-ekonomik durumu kötü olan kişilerin Allah’ın 
cezalandırması ile bu akıbete uğradıklarını düşünmekteydiler. Dolayısıyla, 
onlara yardım ederek bu hallerini iyileştirmeye çalışmak, Allah’ın onlar hak-
kında takdir ettiği cezâyı iptal etmek olacağından kabul edilemez bir davra-
nıştı. Bu sebeple hayrı men ediyorlar, cimrilik etmekle birlikte başkalarına 
da cimriliği emrediyorlar, yoksul kişileri doyurmaya teşvik etmiyorlar ve baş-
kalarına yardım tavsiyesinde bulunanları da dalalette olmakla nitelendiri-
yorlardı. Bu tespitlerden hareketle, nüzûl dönemi Mekke vasatında bulunan 
miskin, yetim, fakir, köle gibi sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan sınıfların 
hor görülmelerinin, itikâdî bir saike istinad ettiği söylenebilir.

Sosyal hayata yansıyan bu inancın esasında Mekke müşriklerinin pek 
çok itikadi tasavvurlarına da dayanak teşkil ettiği görülmektedir. Öyle ki, 
Kur’ân’ın en temel problem olarak gördüğü ve büyük bir kısmını ayırdığı şirk 
meselesi dahi, Mekke müşriklerinin mal, evlat vb. imkanlara sahip olmanın 
Allah’ın kendilerinden razı olduğuna dair inançlarının bir sonucu olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Onlar Allah’ın dilese kendilerinin şirk koşmayacağını, 
aynı şekilde herhangi bir teşride bulunmayacaklarını iddia ederken, Allah’ın 
kendilerine nimet vermeye devam etmesini yahut kendilerini bu nimetlerden 
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mahrum etmemesini delil gösteriyor, şirk inançlarını devam ettirme gücünü 
de bu tasavvurdan alıyorlardı. Onlara göre, Allah bu şirk düzeninin yanlış 
bir şey olduğunu düşünseydi, kendilerini bu nimetlerden mahrum ederek 
bundan razı olmadığını ima ederdi.

Karşılığın bu dünyada görüleceği şeklinde kurgulanan bu inanç sistemi, 
dünyada yapılan amellerin karşılığının görüleceği başka bir yaşamın olma-
sını da gereksiz ve anlamsız kılmaktaydı. Çünkü zaten kişi yaptıklarının 
karşılığını tam olarak bu dünyada almaktaydı. Buradan hareketle Mekkeli 
müşrikler, ahiret hayatının gerçekleşmesi durumunda, bu dünyadaki iyi ko-
numlarının kendilerine verdiği güçle, daha iyi bir karşılığa kavuşacaklarını 
iddia etmekteydiler.

Mekke müşriğinin sosyo-ekonomik durumu kötü olanları itip-kakma, 
azarlama, ezme gibi zulümlerine dayanak yaptığı bu inancına sahip çıkma-
sının temel sebebi, atalarını bu inanç üzere bulmasıdır. Ancak bunda ısrar 
etmesi ve etrafındaki kişilere de bu inançta sebat etmelerini salık vermesinin, 
kaybetmekten korktuğu ekonomik imkanlar ve sosyal statü sebebiyle olduğu 
söylenebilir.

Ahireti inkar şirkin karakteristik bir özelliği olmadığı gibi, nüzul ortamın-
da ahireti inkar eden her müşriğin hayra engel olduğunu söylemek de ol-
dukça zordur. Ancak Kur’ân’da zikredilenler özelinde vakıaya bakıldığında, 
ahireti inkârın, şirkin her zamanki arkadaşı olduğu görülmektedir. Mekke 
müşriklerinin ahiret inancı ve buna dair uygulamalarından bahseden ayet-
lerin sebeb-i nüzulleri de ayetlerin inişine sebep olan kişilerin daha çok 
Mekke’nin ileri gelenleri olduklarını göstermektedir. Yeri gelmişken, tarihi 
veriler ile Kur’ân’dan hareketle Mekke müşriklerinin inanç dünyalarına dair 
telif edilen bazı çalışmalar arasındaki olası çelişkinin, şahsî kanaatlerin ge-
nelleştirilmemesi ile izale edilebileceğini söyleyebiliriz.

Kur’ân’da bazı amellerin karşılığının dünyada alındığından bahseden bir-
takım ayetler de bulunmaktadır. Ancak Kur’ân’ın Mekke müşriğine itirazı, 
onun iyi veya kötü tüm karşılığı dünyaya hasrederek nihâî karşılığın alına-
cağı ahiret hayatını reddetmesi ve buna bağlı olarak zulmünü idame ettirme-
sinedir. Bu tasavvurun karşısında Kur’ân; dünyada karşılığa kavuşmanın 
ahirette de kavuşulmasına; ahirette kavuşulacak olmanın dünyada da kavu-
şulmasına engel olmadığına dair bir zihin inşa etmektedir.

Toplumda oluşturduğu büyük bir güvensizlik ve zulmün yanı sıra, kurgu-
lanan bu sistemin Allah’ın meşietine dayandırılması tolere edilemez olduğun-
dan, Kur’ân’ın ilk inen sûrelerinde kıyâmet ve ahiret hayatından bahseden 
ayetlerin kesafet arz ettiği görülmektedir. Öte yandan Kur’ân, servetin Allah’a 
yakınlığın, yokluğun ise uzaklığın göstergesi olduğu inancını reddetmekte; 
mal, evlat vb. imkânların Allah’ın rızasının birer göstergesi olmadığını; bun-
ların, ahiret hayatı için imtihan vesilesi olduğunu dile getirmektedir.
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