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Öz 

Bu çalı�mada, Hz. Peygamber dönemi ya�anan toplumsal de�i�imin öne çıkan bazı yönleri irdelenmeye 
çalı�ılmı�tır. Bu dönemde ya�anan kapsamlı ve köklü de�i�imde tedricilik, temel bir prensip olarak 
de�erlendirilmektedir. Tedrici yürütülen bu süreç, de�i�imin unsuru muhataplarla da isti�are edilerek danı�ma-
dayanı�ma kültürü geli�tirilmi�, gönüllü ve istemli katılım sa�lanmı�tır.Hz. Peygamber dönemi ya�anan toplumsal 
de�i�imin merkezinde ise ilkesel olarak �slâm dini vardı. Kur’an, bu de�i�im sürecinin etkin ve yönlendirici faktörü 
olarak görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, toplumsal de�i�me, tedricilik, danı�ma kültürü, vahiy süreci, �slam 
Dini. 

 
Abstract 

In this study, some highlights aspects of the social changes in the period of the Prophet Muhammed has 
been studied. Comprehensive and fundamental changes taking place in this period, gradualism is regarded as a 
fundamental principle. This process carried out gradually, in consultation with the change of the elements of the 
consulting partner-developed culture of solidarity is provided volunteers and voluntary participation. Islam had in 
principle at the center of social changes in the period of the Prophet Muhammed.  The Qur'an is considered effective 
in guiding this process of change and as a factor. 

Keywords: Prophet Muhammed, social change, gradualness, consultations culture, the process of 
revelation, Islam. 

 

 

Giri� 
De�i�me, belirli bir dönem içinde, toplumsal ve do�al ya�am ile insan tutum ve davranı�larında 

gerçekle�en farklıla�mayı tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Sosyolojik açıdan toplumsal de�i�me ise 
toplumun yapısını olu�turan unsurların ve bunları belirleyen kurumların tarihsel bir süreç içerisinde 
de�i�mesini kapsamaktadır. Bu de�i�meler birey ve grupların davranı�larına yansımakta ve toplumsal norm 
ve de�erlerin farklıla�masına yol açmaktadır. Sosyal yapının mevcut birimlerindeki rollerin, kodların veya 
normların yapısı ve do�asındaki de�i�meler de toplumsal de�i�me disiplini içerisinde de�erlendirilmektedir 
(Smith, 1996: 47). 

De�i�me, hayatın sürekli bir kanunu, insanlık tarihinin bir gelene�idir. Zaman içinde her �ey 
de�i�im geçirmekte ve bir önceki durumuna göre farklıla�maktadır. Yunan filozofu Herakleitos da, her �eyin 
güçler arasındaki etkile�im ve yasalara (logos) göre bir de�i�im halinde oldu�unu ifade etmi�tir(Skirbekk 
veGilje, 2006: 27). De�i�im, toplumlar içinde bir zorunluluktur. Toplumsal de�i�me, toplumun tabiatının bir 
gere�i oldu�u gibi toplumun bekası için de kaçınılmaz ve evrensel bir fenomendir. Toplumlar hiçbir zaman 
statik olmamı�lardır. Bu nedenle devamlı hareket eden ve de�i�en bir varlık görünümündedirler(Kızılçelik, 
2011: 152). “ Toplum kaskatı bir kristal olmayıp, de�i�ebilen ve sürekli olarak de�i�en bir organizma” dır 
(Marx, 2000: I, 17).Hiçbir birey veya toplumsal grup de�i�imden kaçınamaz. Toplumsal de�i�menin yönü ve 
boyutu, yönü ve sebepleri fark etmeksizin tüm toplumlarda görülür(Kızılçelik, 2011: 152, Okumu�, 2013: 
136). De�i�meyen toplum görmek mümkün de�ildir. “Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun her 
toplum ve her kültür sürekli de�i�im içindedir (Fichter, 1996: 194).”Toplumda de�i�iklik göstermeyen, 
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dura�an herhangi bir unsura rastlamak da mümkün de�ildir. Kültürler, de�erler, zihniyetler, ideolojiler, 
kurumlar, yapılar, sistemler de�i�im durumundadırlar(Kızılçelik, 2011: 152). 

Toplumsal de�i�me kavramı ilerleme, kalkınma ve geli�me kavramlarıyla yakından ili�kili bir 
�ekilde kullanılmaktadır (Akkaya, 1979: 9). Bu kavramlarla ili�kili olmakla birlikte toplumsal de�i�me 
kavramı, anlam açısından önemli farklılıklar ta�ımaktadır. Öncelikle toplumsal de�i�me, bilimsel ve nesnel 
bir kavramdır. Bu yüzden iyilik, kötülük gibi herhangi bir de�er yargısı ta�ımaz. Her türlü öznel durumu 
kapsayan evrensel ve nesnel bir terimdir(Kongar, 2012: 59). “Toplumsal de�i�me, toplumbilimin tüm dalları 
ile ilintilenen bir olgudur (Erkilet, 207: 10).”  

Toplumsal yapıda ortaya çıkan de�i�ikliklerin toplumsal de�i�im olarak tanımlanabilmesi için bu 
de�i�ikliklerin kalıcı ve köklü olması gerekmektedir. Geçici ve yüzeysel de�i�iklikler toplumsal de�i�im 
kapsamına girmezler. Toplumda meydana gelen bir de�i�imi toplumsal de�i�im olarak niteleyebilmek için 
de�i�imin bir süreklili�inin bulunması ve kollektif olması yani aile, cemaat, ekonomi gibi kalıcı birliktelikleri 
ifade eden grup veya kurumlar temelinde ortaya çıkması gerekmektedir. Buradan da anla�ılaca�ı üzere 
toplumsal de�i�im, toplumun yapısını olu�turan sosyal ili�kiler a�ının ve bunları belirleyen sosyal 
kurumların de�i�mesi olarak tanımlanabilir (Okumu�, 2013: 137). Ayrıca toplumsal de�i�meyi “kültür 
de�i�meleri” �eklinde nitelendirmenin de eksik kalaca�ı görülmektedir. Toplumsal de�i�me, kültür 
de�i�melerinin de yanında “yapısal ve i�levsel de�i�im” leri de kapsayabilmektedir (Günay, 2010: 31). 

Toplumsal de�i�mede dinlerin, dini önder ve Peygamberlerin fonksiyonel rolleri söz konusudur. 
Peygamberler, içinde bulunmu� oldukları toplumda seçkin konumlarının olmasının yanında ilahi bir 
takdirle yetenekli ve donanımlı kılınan ki�iler olarak kabul edilmektedirler. Bu özellikleri sebebiyle 
getirdikleri din ile beraber toplumda hızlı bir de�i�imin ba�lamasını sa�larlar ve belli bir zaman diliminde 
bu de�i�imi gerçekle�tirirler (Tu�lu, 2001: 326). 

Peygamberlik, dini terminolojinin en çok kullanılan kavramlarından biridir. Belli bir büyüklü�e 
sahip bütün kültürlerde bu kavramın bir �ekilde yer buldu�u görülmektedir. Bu nedenle insanlık tarihindeki 
toplumsal de�i�imlerde peygamberlerin do�rudan birçok etkilerinin varlı�ı söz konusu olmu�tur. Bu 
çerçeveden de�erlendirildi�inde; Peygamberler insanlı�ın toplumsal ve kültürel tarihine damgalarını 
vurmu� olan figürler olarak görünmektedirler(Toker, 2011: 28). 

Weber, dinin sosyal de�i�me üzerindeki olumlu ya da olumsuz veya muhafazakâr yahut yaratıcı 
etki ve rollerini daha iyi aydınlatmak üzere, dini önderlerin bir tipolojisini çıkarmaya çalı�mı�tır. Bu 
kapsamda Weber, özellikle “peygamber” ve “rahip” tipleri üzerinde duruyor. Bunlardan rahip, aslında 
yerle�mi� ve i�leyen bir sistemin parçasını olu�turmakta; bu bakımdan da onun esas fonksiyonu 
yaratıcılıktan ziyade kurumsalla�mı� geleneksel bir düzenin devamına yönelmektedir. Buna kar�ılık, 
aristokrat ve okumu� insanlar içinden de�il, bizzat halkın içinden çıkan geleneksel bir çevrede güçlü bir 
reformcu ve de�i�meyi gerçekle�tirme misyonu ile hareket eden Peygamberler, yeni ve orijinal dini tecrübesi 
ile yerle�mi� modelini de�i�tirme çabasıyla taraftarlarının geleneksel kültürü ve toplumsal yapısı üzerinde 
köklü de�i�imlere yol açmaktadır (Günay, 2007: 42). 

Weber’in terminolojisinde Peygamber, karizmatik liderli�in dini bir tezahürüdür. Karizma terimi, 
liderin insanlar üzerinde icra etti�i cazibe gücünü ifade etmektedir. Peygamber bu güç sayesinde taraftarları 
nezdinde reformcu bir zihniyet olu�turur. Böylece geleneksel bir çevrede dini liderin karizmatik etkisi 
reformcu bir kimlikle de�i�meyi gerçekle�tirecek bir fonksiyon icra eder. Peygamberler, toplumun genel 
hatlarını tamamlayıcı, talimat ve yön verici (normatif), ideolojik ve kültürel anlamları topluma mal edici 
yönleriyle de�i�imlere kapı aralamı�lardır(Tu�lu, 2001: 327). Ayrıca karizmatik bir ki�ilik olan Peygamber, 
getirdi�i mesajı destekleyenlerle gerçekle�tirdi�i köklü de�i�imlerin yanında, kar�ı olanlarla girilen çatı�ma 
ortamıyla da toplumsal de�i�imi sa�lamaktadır ( Bilgin, 2005: 130). 

Peygamber, insanların özel ihtiyaçlarını ve isteklerini gidermek üzere çalı�ma yürüten liderlerden 
farklı olarak, ruhsal bir yönlendirmeyle daha genel ve toplum için temel önem ta�ıyan bir mesaj iletir. 
Ya�adı�ı dönemin ele�tirisini yapar, yenilikçi ya da yanlı� gördü�ü mevcut toplum düzenini de�i�tirici 
ilkeler getirir. Kendi kabilesine veya kavmine seslenebilece�i gibi, mesajını hayata geçirebilece�i yeni bir 
toplum in�a eder. Weber’in deyimiyle “ideal tip” olarak Peygamber, yerle�ik kutsal kurallar ı�ı�ında 
toplumu içinden ele�tirir. Böylece, Peygamber’e ait bir görev olan ulûhiyeti tebli� ihtiyacı, büyük toplumsal 
sonuçları olan bir olay olmaktadır (Çelik, 1996: 52). 

Weber, Peygamberlerin toplumsal de�i�imdeki rollerini, büyük ıslahatçıların insanlık tarihi boyunca 
ya�anan de�i�imlerdeki etkilerinden ayrı tutmaktadır. Weber bu ayrımı; ıslahatçıların temelde yeni bir vahyi 
getirme ya da belli bir ilahi güç adına konu�ma iddiasında bulunmamaları gerçe�ine dayandırmaktadır 
(Toker, 2011: 30). 
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Peygamberlerin tebli�lerinde genel olarak toplumda yerle�ik bütün kurum ve gelenekleri 
reddettiklerini söylemek mümkün görünmemektedir. Daha çok Peygamber’in getirmi� oldu�u mesajla 
örtü�meyen durumların ele�tirisi söz konusudur. Bu sebeple Peygamberler, mevcut her �eyi kökten 
reddeden bir yakla�ımla de�il de toplumun idealize edilebilecek geçmi�inden kaynaklanan geleneksel 
normlara ve sembollere de dayanırlar. Bu durum onların toplumsal de�i�medeki rollerini de güçlendirici ve 
kolayla�tırıcı bir unsur olmu�tur (Çelik, 1996: 53). 

Hz. Peygamber Dönemi Toplumsal De�i�me 
�slâm dini, Hz. Muhammed’in yirmi üç yıllık peygamberlik görevinden hareketle Medine’de Ashabı 

ile birlikte in�a etti�i medeniyette de�i�imin temel etkenidir. Atalarının geleneksel dinine ve dünya 
görü�üne kar�ı yeni bir inanç ve anlayı�la ortaya çıkan �slâm dini, politeist bir inanç ve uygulamaların hâkim 
oldu�u Mekke toplumunda �iddetli tepkilerle kar�ıla�mı�, ama taraftar bulmakta da gecikmemi�tir. 
Mekke’de putperestlerin özellikle aristokrat sınıfın bu yeni dine ve taraftarlarına kar�ı baskı ve �iddetle 
kar�ılık vermeleri sonucunda Hz. Peygamber ve ashabı Medine’ye hicret etmi� ve �slâm dini orada 
geni�leme imkânı bulmu�tur. Hicret sonrası Hz. Peygamber önderli�inde on yıllık mücadele sadece Hicaz 
yöresinin de�il, hemen hemen bütün Arabistan’ın yeni dini, sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal olu�umun 
etki alanına girmesi ile sonuçlanmı�tır. Bu ba�lamda Arabistan’da köklü bir toplumsal de�i�menin 
gerçekle�ti�i görülmektedir. Bu de�i�im, dini, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, ahlâki, hukuki bütün 
alanlarda etkili olmu�tur (Okumu�, 2013: 137, Günay, 2007: 41-52 ).  

Medine’de, daha önce monoteist bir inanç ekseninde Mekke’de temelleri atılan yeni bir toplum in�a 
edilmi�tir. Bunun için öncelikle Müslüman insanlar arasında karde�lik sözle�mesi ile anlamlı bir bütünlük 
kurulmu� sonrasında ise toplumun di�er erkleri de dâhil edilerek yazılı bir anayasa ile toplumsal uzla�ı ve 
düzen sa�lanmı�tır. �slâmi kültür ve ö�retilerin süreklili�i için küçük grup yapıları, uzla�ının esas alındı�ı 
büyük toplum yapısına kavu�turulmu�tur. Dini, sosyal prensiplerin süreklilik arz etmesi için bu �ekilde 
büyük toplum yapılarının hedeflenmesi kaçınılmazdı (Bilgiseven, 1986: 196). Medine dönemi gerçekle�en 
toplumsal de�i�im ve dönü�üm, ayrı ayrı yerlerde ya�ayan küçük kabile ve cemaatlerin ümmet çatısı altında 
toplanması ile ba�lamı�tır. 

Hz. Peygamber’in hicreti sonrası Medine, kendi içerisinde önemli köklü de�i�imler ya�arken, 
Medine dı�ındaki Müslümanların da buraya hicret etmeleri te�vik ediliyordu. Bu yönlendirmeler ile 
Medine’ye hicret, adeta dini bir zorunluluk gibi algılanmı�tır. Mekke’nin fethine kadarki süreçte Arap 
Yarımadası’nın farklı yerlerinden Müslüman olan insanlar Medine’ye göç ettiler. Farklı kabile ve soylara 
mensup bu insanlar Medine’de ümmet çatısı altında bütünle�erek tek bir siyasi ve idari yapıda 
birle�mi�lerdir. Kabilelerin farklılı�ı ve halkların çe�itlili�i, kabile ve soy ırkçılı�ını da yava� yava� 
etkisizle�tirmi�tir. Aynı zamanda bu te�vik, Müslümanları bir araya getirip güçlendirme, dinlerini daha 
rahat bir ortamda ö�retme ve ya�atma amaçları yanında, bedevilerin yerle�ik hale getirilmesi ve 
medenile�tirilmesi a�amalarını da içeriyordu (Akyüz, 2007: 200). Böylece dı�arıdan buraya yerle�en insanlar 
da toplumsal de�i�imin bir faktörü haline geliyorlardı. Bu husus, din eksenli bir toplumsal de�i�im ya�anan 
Medine’de, de�i�imde egemen rolün Müslümanlar olmasında da etkili olmu�tur. 

Hz. Peygamber’in gerçekle�tirmi� oldu�u sosyal de�i�imin temel doktrinini insanların varolu�sal 
e�itli�i ilkesi olu�turmakta idi. Bu ilkeyi veda hutbesinde; “Ey insanlar, hepinizin atası birdir, kimsenin 
kimseye üstünlü�ü yoktur, üstünlük ki�inin kendi çabası ile gerçekle�en takvadadır ” (Beyhakî, 2003: VII, 
125) �eklinde ifade etmi�tir. Kabileler ve soylar arası e�itlik, kadın ve erke�in hak ve sorumluluklar 
çerçevesinde e�itli�i, bireysel de�erlerin ön plana çıkarılması, toplumsal de�i�imdeki öz nitelikleri 
olu�turuyordu. Sosyal de�i�imin temel ilkeleri evrensel de�erlere sahipti. Nitekim Medine döneminin 
önemli sava�larından biri olan Hendek sava�ında Hz. Peygamber, acem1olan Selman-ı Farisi’nin görü�ünü 
benimsemi�tir. Bunu yapmakla insanların zihnindeki Arap ve acem yani ben ve öteki anlayı�ı yeniden 
yorumlanmı�, bunun yerine evrensel bir ölçü hedeflenmi�tir. Bu prensibe göre insan olmaları sebebiyle 
bütün herkesin e�itli�i ve saygınlı�ı anlayı�ı egemen kılınmaya çalı�ılmı�tır (�bn Hi�am, 1985: III, 311). 

Hicret hareketi ile Medine merkezli ba�layan sosyal de�i�im, �slâmiyet’in “cahiliye dönemi” diye 
adlandırdı�ı bir devirden medeniyet dönemine geçi�in bir ifadesi olmu�tur. Bu toplumsal de�i�imi, sözlü 
kültüre dayalı kabile düzeninden kitâbi kültüre dayalı toplum yapısına, �ehir medeniyetine bir geçi� olarak 
tanımlamak da mümkündür. Ya�anan bu sosyal de�i�imler ile �slâm ümmetinin/milletinin ve toplumunun 
ana dokusu da olu�turulmu�tur. Hicret sonrası ya�anan bu toplumsal de�i�me mevcut toplumun sosyo-
kültürel dinamikleri dikkate alınarak tedricilik esasına göre planlı ve programlı bir �ekilde yapılmı�tır 
(Okumu�, 2007: 329). 

                                                      
1Bilindi�i üzere o günün toplumunda Arap soyundan olmayanlara acem denirdi. 
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Toplumsal De�i�me ve Tedricilik Esası 
Hz. Peygamber dönemi ya�anan toplumsal de�i�imin önemli hususlarından birinin de de�i�imde 

tedricilik esası oldu�u görülmektedir. Bu prensibin uygulanması ile çok önemli sosyal de�i�imler toplumsal 
krizlere sebebiyet verilmeden gerçekle�tirilmi�tir.  

Toplumsal de�i�imin belirleyici etkeni Kur’an’ın ini�i tedricilik esasına dayalı olarak yirmi üç yıl gibi 
bir sürede tamamlanmı�tır. Kur’an’da bu durum �u ayetlerle ifade edilmi�tir;  

“Hem o vahyi, insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur’an dersleri halinde 
indirdik” (�sra 17/106).“Kur’an yeri ve gö�ü yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmi�tir”(Taha 20/4) “�nkâr 
edenler: Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli de�il miydi? Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerle�tirmek için 
böyle (parça parça indirdik) yaptık ve onu ayet ayet ayırarak okuduk.”(Furkan 25/32) 

Toplumsal de�i�imin en önemli �artlarından biri de o toplumun tüm durumlarını dikkate almaktır. 
Kur’an’ın nüzul sürecinde de ba�ta Müslümanlar olmak üzere muhatap toplumun seviyesi ve durumu 
dikkate alınmı�tır. Bu yüzden Kur’an, toptan bir anda de�il, yirmi üç senede toplumun seviyesine, 
ihtiyaçlarına, anlayı�larına ve de�i�imdeki durumlarına göre peyderpey inmi�tir. Böylece toplum, ilk defa 
kar�ıla�tıkları kurallarla bir anda ba� ba�a kalmamı�tır. Parça parça inen Kur’an ayetleri de�i�im sürecinin 
her seviyesinde etkili olmu�tur (Halis, 2012: 49). 

Kur’an’ın, Hz. Peygamber’e tedricen indirilmesi toplumun hem teori hem de pratik anlamda 
yeti�tirilmesi hedefi olarak yorumlanmı�tır. Muhataplarının önemli bir kısmının bedeviler oldu�u 
dü�ünüldü�ünde bu insanların bir anda kar�ılarında buldukları bir kitabın ya�amın her ünitesini ba�tan 
sona yeniden dizayn edecek kural ve kanunlarını bir anda hazmetmeleri olanaksız gibi gözükmektedir 
(Mevdudi, 1997: 83). Ayrıca Kur’an, tedricilik esasına dayalı olmaksızın birden nazil olsaydı, Müslüman olan 
kimseler Kur’an’ın hüküm ve kuralları ile �slâm’ın ba�langıcında topluca muhatap olacaklardı. Örne�in 
Müslümanlar sayıca ve güç bakımından çok zayıf oldukları ilk dönemde cihat emri ile sorumlu 
tutulacaklardı. Fakat Kur’an peyderpey indirildi�i ve muhatapların içselle�tirme sürecine dikkat edildi�i için 
bu tür olumsuzluklarla kar�ıla�ılmadı�ı gibi Kur’an’ın inzal süreciyle beraber Müslümanlar güçlenmi�tir 
(Halis, 2012: 58). 

Hz. Peygamber, toplumsal sorunlarda getirmi� oldu�u Kur’anî çözümleri �ok uygulamalarla de�il, 
uzun bir sürece yaygın �ekilde gerçekle�tirmi�tir. �htiyaç duyulan sosyal çözümlerin zamanından evvel veya 
sonra uygulanması ideal neticelerin alınmasını güçle�tirecektir. Bu yönüyle de�erlendirildi�inde tedrici 
üslup, ihtiva etti�i kavramsal anlamın aksine toplumsal de�i�ime ivme kazandıran bir etkiye sahip oldu�u 
görülmektedir. 

Toplumsal de�i�imi öngören kural ve kanunlar, bireylerin ve toplumların içselle�tirmesi neticesinde 
süreklilik kazanır. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber, özellikle o günkü toplumun hayat tarzı haline 
gelmi� yanlı� uygulamaları, alı�kanlıkları, âdetleri ve gelenekleri ortadan kaldırıp, onların yerine yeni 
toplum düzeninin kurallarını yerle�tirirken tedrici bir yol takip etmi�tir. Örne�in, �slâm’ın ilk tebli� ve tesis 
döneminde faizin bütünüyle yasaklanması on be� yıl kadar bir süre almı�, önce Mekke’de insanlara artarak 
geri dönsün diye verilen borç paraların Allah katında artmayaca�ı buyrulmu� (Rum, 30/39), sonra 
Medine’de faizi yasaklayan ayetler gelmi�, bütün faizli uygulamaların kaldırılması ise Veda Haccı’nda 
gerçekle�mi�tir. Hz. Peygamber, bir yandan faizi bu �ekilde kaldırırken, di�er yandan eski düzene alternatif 
yeni ekonomik sistemini kurmu�tur. 

Hz. Peygamber, köklü sosyal de�i�imleri gerçekle�tirmezden önce toplumda kamu vicdanını bu 
de�i�imlere hazır hale getirmeyi hedefledi�i görülmü�tür. Zina ve fuh�un yasaklanması bu esasın öngörüsü 
ile belli zaman aralıklarında gelen ayetlerle gerçekle�mi�tir. �çki yasa�ı da on yıla yakın bir zaman almı� ve 
dört a�amada gerçekle�mi�tir. Toplum refleksleri e�itici faktörlerle uyarılarak de�i�im için hazırlanıyor ve 
bir kanun uygulamaya konulmadan, emir ve yasak gelmeden önce insanlar o kanun, emir veya yasa�ı 
bekler hale geliyorlardı. Tesettür emrinin uygulamasında ve içkinin yasaklanmasında bu durumu görmek 
mümkündür. 

De�i�im sürecinde öncelikle Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe vs. iman 
esasları ile ilgili konular üzerinde duruldu�u görülmektedir. Tedrici bir olgunla�ma ve içselle�tirme süreci 
sonrasında ise ibadetlerle ilgili meseleler gündeme gelmeye ba�lamı�tır. �badetlerle ilgili hususlar da tedrici 
bir yöntemle uygulanmı�tır. Örne�in namaz ibadeti, ilk önce Mekke’de sabah ve ak�am olmak üzere iki 
vakit olarak me�ru kılınmı�tır. (�sra 17/78, Müzzemmil 73/1-4, Alak 96/9-10, Enam 6/72 vb.) Günümüzdeki 
�ekliyle be� vakit namaz kılınması ise Miraç gecesinde emredilmi�tir. Oruç ve zekât ibadetleri ise namaz 
ibadetinden daha sonra emredilmi�tir. (Saka, yt: 147) 
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Oruç ibadetinin farz kılınmasında da aynı tedrici metodu görmek mümkündür. Hz. Peygamber, 
Medine’ye hicret ettikten sonra A�ure gününde ve her aydan üç gün olmak üzere oruç tutulmaktaydı. Daha 
sonraki zamanlardaysa bu günkü �ekliyle uygulanan Ramazan orucu tutulmaya ba�landı. (Saka, yt: 147) 

Zekât ibadetinin uygulanmaya ba�laması da toplumda bedeni bazı ibadetlerin yerle�mesi sonrası 
tedrici bir üslupla olmu�tur. �slam’ın Mekke döneminde zekât ibadeti ilk önceleri sadaka ve infak �eklinde 
uygulanmı�, Medine döneminde ise bu günkü anlamında zekât ibadeti tam olarak uygulanmaya ba�lamı�tır. 
(Saka, yt: 147, Ala 87/14, �brahim 14/31) 

Hz. Peygamber’in sosyal de�i�imde uyguladı�ı tedricilik metodun önemli özelliklerinden biri de, 
detaydan de�il esastan ba�lamasıdır. Önce birey bazlı inanç gönüllere sa�lam bir �ekilde yerle�tikten sonra 
yava� yava� pratik prensipler uygulanmaya ba�lamı�tır. Altyapı hazırlı�ı olarak da tanımlanabilecek bu 
safha da atalarından tevarüs eden yanlı�lar bir anda yasaklanmamı�, öncelik namaz, oruç, zekât gibi 
ibadetlerin emriyle ve hayata geçirilmesiyle ba�lamı�tır. Yasaklama öncesi yapılagelen yanlı�lara alternatif 
do�rular sunulmu� ve vicdanlar de�i�ime hazır hale gelince de yeni düzene ait kurallar vazedilmi�tir( Saka, 
2001: 69). 

Hz. Peygamber’in sosyal de�i�imde tedricili�i esas alan metodunun bir di�er özelli�i de, de�i�imi ve 
uygulaması kolay olan konulardan daha zora do�ru kademeli bir de�i�imin gerçekle�tirilmesidir. Bireye ve 
topluma zor gelecek konular tedrici bir sürece bırakılmı� ve öncelik kolaylı�ı olan konulara verilmi�tir. 
Örne�in zekât ibadetinin ilk emredildi�i dönemlerde Hz. Peygamber zekât memurlarına, ya�lı, kusurlu ve 
ya�ı küçük hayvanların alınması ve halkın gözünden ayırmadı�ı seçkin hayvanların alınmaması talimatını 
vermi�tir. Yine farklı bir zamanda bir grup insan Hz. Peygamber’e gelerek; “ya Râsûlullah bizler Müslüman 
olmak istiyoruz. Fakat bize zekât ve cihat çok zor gelmektedir. Bizi bunlardan muaf tutarsan Müslüman 
oluruz” demi�ler, Hz. Peygamber de onlara; “ siz �imdi �slâm’a girin, uygulayabildi�inizi yapın, di�erlerini 
de siz isteyerek yaparsınız” demi� ve onların Müslüman olmalarını sa�lamı�tır ( Saka, 2001: 71). 

Hz. Peygamber, bir taraftan bütün temel sosyal kurumlarda köklü de�i�imler gerçekle�tirmi�, di�er 
taraftan da de�i�tirilmesini ve kaldırılmasını gerekli gördü�ünün dı�ında �slâm öncesi zamanlardan beri 
uygulanagelen bir takım adet ve geleneklerin devam ettirilmesine izin vermi�tir (Okumu�, 2007: 330-331). 
Böylece insanların yeni sosyal düzene uyumları kolayla�tırılmı�tır.Bunun yanında eski Arap toplumunun 
bazı uygulamaları tashih edilerek yeniden düzenlenmi� ve sosyal akı�kanlı�a paralel bir strateji ile devam 
ettirilmi�tir.Örne�in �slâm öncesi kavim merkezli bir ya�amın önceli�i olan asabiyet gibi davranı�lar kümesi 
tadil edilerek sıla-i rahim dü�üncesine ba�lanmı�tır. �slâm dininden önce Arapların namazı farklı bir tarzda 
da olsa bildikleri, oruç tuttukları bilinmektedir. �slâm dini ile birlikte bu önemli iki ibadet vahiyle vaz 
edildi,sünnetle de detayı belirlendi. Bir ibadet biçimi olarak secdeetme, kurban kesme, mübarek mekânları 
ziyaret etmegibi uygulamaların datadil edilerek devam ettirildi�i görülmektedir ( Bilgin, 2005: 136). 

Toplumsal De�i�me ve Danı�ma Müessesesi 
Medine’ye hicretle birlikte Müslümanlar burada yeni bir toplumsal örgütlenme sürecine girdiler. 

Mekke’de bireysel tabanlı e�itici ve yeti�tirici bir yöntem üzere hareket etmek durumunda kalan Hz. 
Peygamber Medine’de öncelikli olarak toplumsal örgütlenmeyi, sonrasında da siyasi ve idari örgütlenmeyi 
gerçekle�tirmi�tir (Akyüz, 2007: 197). Mekke’deki bireysel tabanlı hareket Medine’de fertleri yeni bir toplum 
olu�turmaya do�ru götürmü�tür. Çünkü tek ba�ına yetki ve sorumluluklarla donatılan birey, bir üst birli�in 
yani toplumun da üyesi olma bilincine eri�ecektir. Bireysel tabanlı hareketten yeni bir toplumsal birlikteli�e 
geçi�te do�al bir sonuç olarak me�veret ve �ura ihtiyacı belirmi�tir Aydın, 1992: 101).  

 Hz. Peygamber sosyal de�i�im sürecinde alınacak kararları, icraat ve uygulamaları Kur’an’ın da 
emriyle (Ali �mran 3/159,  �ura 42/38) yakın çevresi ile isti�are ederek yapmı�tır. Katılımcılı�ı esas alan bu 
yakla�ımla insanlar de�i�ime gönüllü ve istekli bir �ekilde taraftar olmu�lardır. Kendisine vahiy nazil 
olmasına ra�men Hz. Peygamber’in i�lerini danı�arak yürütmesi, kendini ifade edebilen bireylerin 
omuzunda özgür bir toplum in�a etmeyi hedefledi�i �eklinde de�erlendirilmi�tir. “Onların i�leri aralarında 
me�veret iledir”(�ura 42/38) prensibi esas alınmı� ve tarihin çok erken döneminde günümüzün ifadesiyle 
katılımcı demokrasi denebilecek bir yönetim modeli hayata geçirilmeye çalı�ılmı�tır (Erkol, 2011: 19). 

Hz. Peygamber, sosyal düzeni in�a ederken danı�ma müessesini hayata geçirmi�, vahiy dı�ındaki 
konularda çevresindeki Müslümanların görü�lerini alarak hareket etmi�, ço�unlu�un görü�ünü 
benimsemese de ona tabi olmu�tur. Bedir sava�ında en yakın kuyuyu karargâh yapmayı çevresindekilerle 
yaptı�ı isti�are sonucu belirlemi� ve bir sahabenin teklifini kabul ederek karargâhı oraya kurmu�tur. Uhud 
sava�ında arkada�larıyla yaptı�ı isti�are sonucunda kendi görü�üne aykırı olan Medine dı�ında meydan 
sava�ı yapılması kararına tabi olmu�tur(�bn Hi�am, 1985: III, 83). 

Uhud sava�ı, Hz. Peygamber dönemi isti�are kültürünün önemini göstermesi açısından önemli bir 
olaydır. Bu sava� öncesi Hz. Peygamber yakın çevresi ile sava�ın nasıl yapılaca�ı hususunda me�verette 
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bulunmu� ve Medine’de kalıp savunma sava�ı yapılması yönünde fikir beyan etmi�tir. Ancak ço�unlu�un 
Medine dı�ında saha sava�ı yapma fikri üzerine onların görü�lerini benimsemi�tir. Me�veret sonucu alınan 
bu karar neticesinde sava�ta Müslümanlar kısmen de olsa yenilgiye u�ramı�lardır. Bu sava� sonrası inen 
ayetlerde yenilgiye u�ranmı� olmasına ra�men me�verete devam edilmesi emredilmi�tir. “�nsanlara yumu�ak 
davranman da Allah’ın merhametinin eseridir. E�er katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından 
da�ılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet, onlar için ma�firet dile ve i�leri onlarla mü�avere et (danı�)! Bir kere 
de azmettin mi, yalnız Allah’a tevekkül et! Allah muhakkak ki Kendisine dayanıp güvenenleri sever” (Ali �mran 
3/159).Ayette “danı�” anlamında kullanılan “�âvir” kelimesi, mü�avere mastarından türemi� emir kipidir. 
Sözlükte mü�avere arı kovanından bal almak, danı�ıp görü� almak, i�aret almak gibi anlamlara gelir ve aynı 
kökten olan �ûra ile e� anlamlıdır. �sim olarak �ûra ise toplanıp görü� alı� veri�inde bulunan cemaat 
anlamına gelir. Bu ayet ile Hz. Peygamber’in �ahsında tüm �slâm toplumuna özellikle de yöneticilere �ura ve 
me�veret esası emredilmi�tir (Karaman vd., 2012: I, 700, 701). Hz. Peygamber buradaki davranı�ı ile ideal bir 
toplum in�a ederken Kur’an’ın da emri danı�ma kültürünün örne�ini kendi �ahsında göstermi�tir (Köksal, 
2007: III-IV, 492). 

Danı�ma kültürü sayesinde Uhud sava�ında ya�anan sıkıntılar gibi birçok olumsuz durumda, 
sorunlar toplumsal bir krize dönü�meden kolayca çözümlenmi�tir. Ki�isel inisiyatiflerle hareket edilmesi 
durumunda ayrılıkların ve bölünmelerin ya�anması kuvvetle muhtemel olan birçok hadise de tam tersi 
olmu� ve kenetlenme, dayanı�ma kültürünün arttı�ı gözlemlenmi�tir. 

Toplumda danı�ma kültürünün, �uranın ve me�veretin egemen olmasıyla dayanı�ma ve kenetlenme 
kültürü de geli�mi�tir. Çünkü danı�ma kültürü do�al olarak beraberinde dayanı�ma kültürünü de 
getirmi�tir. Danı�ma ve dayanı�ma kültürü birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Güven ortamının ve 
toplumsal bilincin güçlenmesiyle danı�ma ve dayanı�ma bilinci de geli�ir. Sa�lam temellere dayalı bir 
toplum yapısı gücünü bu unsurlardan alır. Bu nedenle Hz. Peygamber, in�a etti�i toplumda bu noktaya 
oldukça önem vermi� ve Müslüman toplumu her hangi bir organı acıdı�ında bu acıyı tüm bedenin hissetti�i 
tek bir vücut �eklinde tanımlamı�tır (Buhari, Edeb 27, Kara, 2007: 467). 

Hz. Peygamber’in me�veret esaslı yönetim anlayı�ıyla Medine dönemi toplumsal de�i�im sürecinde, 
birlik ve bütünlük duygusu Müslümanlar da hâkim olmu�tur. Böylece sosyal de�i�imin her safhasında 
toplumun tüm bireyleri Hz. Peygamber’in devamlı yanında olmu� ve Onu her konuda desteklemi�lerdir. 

Toplumsal De�i�me ve Devam Eden Vahiy Süreci 
Kur’an’ın Hz. Peygamber’in peygamberlik hayatı süresince yirmi üç yıllık bir zaman diliminde 

tedricilik esasına dayalı bir �ekilde indirildi�i daha önce ifade edilmi�ti. Bu süreçle ilgili tarihi veriler 
ı�ı�ında bir de�erlendirme yapılacak olursa �unlar ifade edilebilir; Mekke’de Hz. Peygamber’in do�umunun 
41. Yılında ramazan ayının on yedinci günü nazil olmaya ba�layan Kur’an, hicretin onuncu senesi, 
do�umunun 63. yılında veda haccında tamamlanmı�tır. Vahyin ba�langıcı ile sona ermesi arasındaki süre 
yakla�ık 23 yıldır. “…��te bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din 
olarak �slâm’ı seçtim…”(Maide, 5/3) ayetinden sonra artık hüküm icra eden ba�ka ayet nazil olmamı�tır. Hz. 
Peygamber’in Mekke hayatı yakla�ık on üç yıllık bir süreçtir. Bu dönemde inen mekkî2 ayetler Kur’an’ın 
yakla�ık % 70–75 ini olu�turmaktadır. Medine hayatı ise yakla�ık on yıldır ve burada da Kur’an’ın geri kalan 
% 25-30 luk kısmı indirilmi�tir.3 

Kur’an’ın indirili� süreci ile ya�anan toplumsal de�i�im beraberce olmu�tur. Sürecin yönlendirici 
etkin faktörü Kur’an, de�i�imin hiçbir safhasını bo� bırakmamı�tır. Bu nedenle Kur’an’ın indirili� sürecinde 
Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatta kar�ıla�tıkları hadiselerin ayetlerin ini� sebeplerinde etkili 
oldu�u görülmektedir (Hamidullah, 2011: 697-701). Cuma namazı esnasında gelen bir ticaret kervanı 
sebebiyle Müslümanların mescidi terk etmeleri ve kervana ko�maları sebebiyle uyarılmaları (Cuma 62/2), 
Hz. Peygamber’in önüne geçilmesini, O’nun yanında sesin yükseltilmesini ve O’na uzaktan ba�ırılmasını 
yasaklayan Hucurat süresindeki ayetler (Hucurat 49/5), Mekke fethini gizlice Mekkelilere haber vermek için 
mektup gönderen Hâtıp b. Belta isimli sahabenin yaptı�ı bu davranı� üzerine gönderilen ayetlerle Hz. 
Peygamber’in uyarılması (Mümtehine 60/1-3) ve Uhud’da kendilerine emredilen yerden ayrılan 
Müslümanları uyaran Ali �mran süresindeki ayetler (Ali �mran 3/152-153)ya�anan hadiselerin ayetlerin ini� 
sebeplerindeki etkisineörnek olarak verilebilir(Halis, 2012: 72). 
                                                      
2 Tefsir ve usul âlimlerinin ço�u hicretten önce nazil olan ayetleri mekkî, hicretten sonrakileri de medenî ayetler �eklinde tanımlamı�tır. Mekke’de 
inen ayetlere mekkî, Medine’de inen ayetlere medenî diyenler de vardır. Bk.: Yusuf �evki Yavuz, Abdurrahman Çetin, “Âyet”, Türkiye Diyanet Vakfı 
�slâm Ansiklopedisi (D�A), c. IV, �stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991, s. 243, �smail Cerraho�lu, Tefsir Usulü, Ankara: Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, 1989, ss. 59-60  
3 Yaygın görü�e göre surelerin seksen altısı mekkî, yirmi sekizi medenîdir. Mekkî surelerin içinde medenî, medenî surelerin içinde de mekkî ayetlerin 
olması mümkündür. Bk.: Abdülhamit Birı�ık, “Sure”, Türkiye Diyanet Vakfı �slâm Ansiklopedisi (D�A), c. XXXVII, �stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 2009, s.538, Hanefi Palabıyık, “Hz. Peygamber’in Devlet Kurma Faaliyetleri (Tarihi Arka Plan ve Te�ri Açısından)”, Atatürk Üniversitesi 
�lahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 17, 2002, s. 95. 
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Mekke dönemi Müslümanların siyasi ve sosyal durumları ile Medine’ye hicret sonrası durumları 
arasında önemli farklar vardır. Mekke’de bireysel tabanlı, ancak küçük bir hareket olu�turabilen 
Müslümanlar, Medine’de güçlü bir toplum ve devlet yapısına kavu�tular. Bu nedenle Mekke’de kar�ıla�ılan 
hadiseler ile Medine’de kar�ıla�ılan hadiseler farklılık göstermekteydi. Sosyal de�i�imin etkin unsuru vahiy 
süreci de bu farklılı�a göre konu ve hükümlerde de�i�iklik göstermi� ve mekkî ayetler- medeni ayetler 
ayrımı ortaya çıkmı�tır. 

Kur’an’ın Mekke döneminde nazil olan ayetleri iman ve teslimiyete dair mesajları içermekteydi. Bu 
ayetler çok yalın, keskin, çarpıcı, etkileyici ve ikna edici tarzda gelmi�tir  (Ünver, 25.8.13).Çünkü Mekke’de 
de�i�im daha çok inanç ve ahlak sahasındaydı. Hz. Peygamber’in tebli�i de bu alanlarda yo�unla�mı�tı. 
Sosyal de�i�imi etkileyecek tarz te�ri hükümleri mekkî ayetlerde çok az bir yere sahipti  (Palabıyık, 2002: 
95).Mekkî ayetlerde, olumsuz tavır ve davranı�larının reddedilmesi, ahlâkî meziyetlere özendirilmesi, sabrın 
tavsiye edilmesi, nefsin, malın, aklın, namusun ve dinin korunması �eklinde özetlenebilecek temel ve genel 
te�ri esaslarından söz edilmi�tir (Ünver, 25.8.13). 

Yakla�ık on üç yıl süren bu dönemin ardından ba�layan Medine döneminde nazil olan ayetler ise 
Müslümanların hicretle kavu�tukları yerle�ik düzene paralel tondadır. Vahiy artık bu dönemde sosyal 
içeri�i a�ırlıklı olarak gelmektedir. Yeni bir toplumun olu�ması için gereken prensipler hicretten sonra 
ayetlere konu olmaya ba�lamı�tır. Sosyal düzeni ve toplumsal bütünlü�ü sa�lama, rol ve statüleri belirleme, 
sosyal ahlâki ili�kileri düzenleme ön plandadır. Mekke döneminde temelleri atılan inanç esasları 
do�rultusunda sosyal organizmalar yeniden in�a ediliyor, vahyin gölgesinde yeni bir de�i�im ya�anıyordu. 
Böylece inanç de�erleri ile donatılmı� bir bireyin bu do�rultuda rahatça ya�ayabilece�i sosyal yapı da 
gerçekle�tirilmi� oluyordu (Aydın, 1992: 108). Vahiy süreci ile paralel gerçekle�en bu toplumsal de�i�imde, 
siyasi, sivil ve sosyal haklar ve ilkeler �slâm medeniyetinin çekirde�ini olu�turmu�tur  (Bilgiseven, 1985: 
196).  

Hz. Peygamber döneminden itibaren �slâm medeniyetinin dü�ünce ve eylemleri Kur’an ve Sünnet 
ekseninde �ekillenmi�tir. Kur’an ve Sünnet,  yeni olu�um ve yorumların temel referansı oldu�u gibi 
de�i�imlerde denetim aracı olma konumunu da korumu�tur. �slâm medeniyetini olu�turan Müslüman 
toplumların uyması gerekli kanun ve ölçüler dini kurallarla tanzim edilmi�tir. Toplumların temel kurumları 
olan siyasi, askeri, ahlâki, iktisadi vb. tüm kurumlar da Kur’an ve Sünnet esaslarına göre �ekillenmi�tir  
(Kazıcı, 2010: 40, Sarıçam, 2010: 34-35). 

Sonuç ve De�erlendirme 
Tarihi süreç içerisinde dini önder ve Peygamberler önemli toplumsal de�i�imlerde aktif rol 

almı�lardır. Peygamberler, “karizmatik” ve “kutsal” ki�ilikleri ve de yeni- orijinal dini tecrübeleri ile 
toplumun yerle�mi� geleneksel kültürü ve sosyal yapısı üzerinde köklü de�i�imler gerçekle�tirmi�lerdir. 
Peygamberlerin gönderili� gayeleri olan tebli� ve ir�at görevi, toplumun sosyo-kültürel yapısında de�i�imi 
zorunlu kılmaktadır. Peygamberler, ba�ta devlet olmak üzere aile, e�itim, hukuk, dini hayat ve daha birçok 
sosyal yapıyı yeniden in�a etmi�ler/etmeye çalı�mı�lardır.   

Getirmi� oldu�u yeni ve orijinal dini tecrübelerle köklü toplumsal de�i�imleri gerçekle�tiren 
Peygamberler arasında ilk sırada Hz. Muhammed’i saymak yerinde olacaktır. O’nun döneminde in�a edilen 
ilk �slam toplumunun kurulu� süreci toplumsal yapı itibariyle kabilecilik sistemine dayalı Mekke’de ba�ladı. 
Bu de�i�im ve dönü�üm mesajı ilk günden itibaren Mekkeli mü�riklerin, kabilelerin farklı seviyelerdeki 
tepkileriyle kar�ıla�tı. Bazı kabileler Hz. Peygamber’in bu de�i�im mesajına kar�ı sert veya orta dereceli 
muhalefet sergilerken, bazı kabileler ise tüm fertleri iman etmese de bu mesaja muhalefet etmeyip, pasif 
veya aktif O’nun yanında yer aldılar. Mekke’de ilk dönemde çok sert bir direni�le kar�ıla�an Müslümanlar 
burada toplumsal bir varlık gösteremediler. 13 yıllık bir mücadele sonrası Medine’ye gerçekle�tirilen hicret 
sonrası �slam toplumunun da in�a süreci yeni bir döneme girmi�tir. 

Medine’de Müslümanların göç etmesiyle birlikte yeni bir de�i�im süreci ba�lamı�tır. Din eksenli 
gerçekle�en bu de�i�im sürecinde toplumun, dini, sosyal, kültürel, iktisadi ve idari yapısı büyük oranda 
de�i�ime u�ramı�tır. A�ırlıklı olarak politeist bir dini inanca sahip toplum, �slamla�ma sürecine girmi� ve bu 
eksende sosyal yapı yeniden in�a edilmi�tir. Ya�anan bu köklü de�i�im Medine ile sınırlı kalmamı�, Arap 
yarımadasının tümünde etkili olmu�tur. Tedricilik esaslı yürütülen bu de�i�imler, de�i�imin unsuru 
muhataplarla da isti�are edilerek danı�ma-dayanı�ma kültürü geli�tirilmi�tir. 

Hz. Peygamber liderli�inde kısa bir dönemde gerçekle�en toplumsal de�i�imde �slâm dini, hem bir 
inanç ve ibadet sistemi olarak hem de yeni olu�an bir toplumun temel unsuru olarak yer almı�tır. Kur’an, 
toplumsal de�i�imin her safhasında etkin bir biçimde görülmektedir. 
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