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Kur’an’da 
Bilginin Engelleri

Muhammed Taki MisbahÇeviri: Nuri Dönmez

İ slam perspektifinde insani kemalle-
rin ve ahlaki erdemlerin elde edil-
mesinin kökü Allah’a iman etmek-

tir. Allah’a inanmanın şartı ise bilgidir. O 
halde ihtiyari bir olgu ve aracı bir hedef 
sıfatıyla bilgi elde etmek, imanın, kema-
lin ve ahlaki erdemlerin idealliği ışığında 
olumluluk kazanmaktadır. Çünkü bilgi, 
kendi başına bütün insani erdem ve yet-
kinliklerin temeli olan iman için bir ön-
cüldür. Bu hedefe ulaşmak için fizyolojik 
veyahut zihinsel olmak üzere uygun ça-
balar sarf etmeliyiz. Böylece sahih bilgi 
ve gerçek marifete ulaşmamız mümkün 
olacaktır.

Biz, bilinmeyen bir problemle karşılaş-
tığımız vakit, diğer bilgilerden istifade et-
mekte ve o bilinmeyen problemi çözecek 
şekilde o bilgileri düzenlemekteyiz. Buna 
mantık literatüründe düşünme denmekte-
dir. Bu olmadan insan için sahih bir bilgi 
hasıl olmayacaktır. Dolayısıyla da iman 
elde edilmeyecektir. Bu durumda yani 
imanın yokluğuyla da insanda ahlaki er-
demlerin yeşermesi ve gelişmesi için bir 

zemin oluşmayacaktır. Başta Kur’an-ı Ke-
rim ayetleri olmak üzere Hz. Peygamber 
(saa) ve Masum İmamların (as) beyanla-
rında düşünme, akletme ve bu gibi mef-
humlara vurguda bulunulmasının nedeni 
işte burada aydınlığa kavuşmaktadır. Bu 
konuda daha önce de açıklamalarda bu-
lunmuştuk ve burada ise bazı örneklere 
işaret etmek istiyoruz. Kur’an-ı Kerim, 
inkar edenlerin diliyle kıyamet gününde 
şöyle buyuruyor:

“Ve dediler ki: “Eğer söz dinleseydik ya-
hut düşünseydik, şu çılgın ateşin halkı 
arasında bulunmazdık!””1

Evet, inkar edenler pişmanlık ve has-
retle; eğer hakkı duysaydık ve onun hak-
kında düşünseydik böyle bir duruma yaka-
lanmazdık, diye söylemekte ve günahlarını 
itiraf etmektedirler. Bu günahın itirafı ve 
pişmanlık, eğer bu alemde gerçekleş-
seydi onlar için yararlı olabilir ve onları 
henüz imkanı olan bu alemdeki geçmiş 
1 Mülk/10
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günahlarını telafi etmeye itebilirdi. Ama 
diğer alemde bu imkan mevcut değildir, 
insanın itiraf ve pişmanlığının kendisi için 
hiçbir faydası olmayacaktır.

Bu ayetten iyice anlaşıldığı üzere bazen 
insan kendi düşünce ve aklına dayanarak 
ve bazen de başkalarının yardımı ve kıla-
vuzların yol göstericiliğine kulak vermeyle 
bilgi elde etmedeki saadet anahtarını ka-
zanmaktadır. Bunun her ikisi de sahih bil-
giyi derk etmenin araçları olacaktır. Ama 
“Eğer dinlesek veya akletseydik ateşin as-
habından olmayacaktık” cümlesinin mef-
humu gereğince, ne bizzat düşünen ve ne 
de ıslah edicilere, peygamberlere ve hida-
yete erdirenlere kulak vermeyen kimsele-
rin hiçbir surette saadet yüzü görmeyece-
ğini anlamak mümkündür. Zira bu yüzden 
onlar için ne bir bilgi hasıl olmakta ve ne 
de bir iman elde edebilmektedirler. Aksine 
onlar, cehenneme girmektedirler. Nitekim 
Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan 
birçoğunu cehennem için yarattık. On-
ların kalpleri vardır, fakat onunla ger-
çeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat 
onlarla görmezler. Kulakları vardır, fa-
kat onlarla işitmezler.”2

Yukarıdaki ayet-i kerime şu manayı 
ihtiva ediyor: İnsanların çoğunun cehen-
nem ehli olmasının nedeni, akli yetilerin 
ve diğer bilgi edinme araçlarının doğru 
kullanılmaması yüzündendir. Bu da on-
ların bu araçlar yoluyla elde edebilecek-
leri sahih bilgilerden yoksun kalmalarına 
yol açmaktadır.
2 A’raf/179

Bundan dolayı, insani kemal yönüne 
doğru adım atmak isteyen bir şahsın at-
ması gereken ilk adım akli yetileri, idrak 
araçlarını yani aklı, gözü ve kulağı iyi kul-
lanmasıdır. Bu da kendi başına ihtiyari bir 
fiildir. İnsan, kendi iradesi ve bilinçli ka-
rarıyla onları kullanmalı ve sonuçta güzel 
bir netice ve doğru bilgilere ulaşmak için 
sahih bir yolda onları yönlendirmelidir. 
Çünkü düşünmek salt dışsal etkenlerden 
etkilenmeden ibaret değildir; bilakis de-
runi ve akli bir faaliyettir. İnsan, düşünme 
esnasında özellikle de gaybi meseleler ve 
duyuların kapsamından uzak konular hak-
kında düşündüğünde çelişen ve rahatsızlık 
veren diğer işlerden ve o fırsatta kendisi 
için oluşabilecek bazı zevk ve lezzetler-
den uzak durup, kaçınmalıdır. Güzel bir 
manzarayı seyretmek, müzik dinlemek 
yahut evlilikle ilgili işlerle uğraşmak ve-
yahut uyumak, dinlenmek ve kaygısızlık 
bunlara birer örnek niteliğindedir. Bun-
lar tabii olarak sağlıklı düşünmeye engel-
dir. İnsan, düşünceye daldığında zorunlu 
olarak onları terk edecektir. Çünkü dü-
şünmeyle tüm bunlar bir araya gelemez. 
Zorunlu olarak ikisinden birisiyle uğraşı-
lacaktır; ya düşünülecek yada zikredilen 
bu iş ve zevkler ile uğraşılacaktır. Lezzet 
ve zevklere ulaşmış, onlara yönelik gönül 
bağı olan kimseler için düşünmek de la-
zımdır diye bir kaygı olmaz. Şartların ha-
zır olmasıyla onlar, kendi kendilerine ve 
bilinçsizce alıştıkları zevklere doğru çe-
kilirler. Çünkü bu duyusal zevkler ken-
dileri için meleke olmuş ve onlara gönül 
bağlamışlardır. Müzik dinleme adeti gibi. 
Buna alışık bir şahıs onun faydasının ne 
olduğu, daha iyi başka bir işin de yapılıp 
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yapılamayacağı veya alemde daha zevkli 
bir şeyin olup olmadığı hususunda düşün-
mez. Bilakis bu adet kendi kendine on-
ları çeker. Namahreme bakmayı adet edi-
nenler de böyledir. Onlar bir dakikalığına 
gözlerini kontrol etmek isteseler bu ken-
dileri için bir azaptır. Oysaki bunun gele-
ceği hakkında düşünmeksizin kendilerini 
onunla meşgul etmektedirler.

İnsanda oluşan bu adet ve alışkanlık-
lar, dış davranışlar veya bizzat insanın ih-
tiyari fiillerinin yahut ortamın etkisi altın-
daki ruhi alışkanlıklar 
ile irtibatlı olarak ne-
fiste meydana gel-
mektedir. Bunların 
hepsi, doğru bir şe-
kilde düşünmeye ve 
sahih neticelere ulaş-
maya engeldir. Ger-
çekte onun ile çeliş-
mektedir.

Bu çelişkiyi be-
yan ederken almak 
istediğimiz netice şu-
dur: İnsan bu çelişki-
den çıkmak ve bu iki 
yolun başında hareket 
etmek için seçim yap-
maya ve karar almaya ihtiyaç duymakta, 
kendi ihtiyar ve seçimiyle o iş ve çelişen 
zevkler yerine düşünmeyi tercih etmekte-
dir. Lakin bazen burada insanı bu tek ta-
raflı seçim ve tercihten alıkoyacak engel-
ler olabilir. Bu seçimin yapılması ve bir 
tarafın tercih edilmesi için bir dürtünün 
olması icap eder. Bu durumda düşünmek 
ve bilgi elde etmek için de daha ön bir bil-
giye ihtiyaç duyarız. 

“Benim için meydana gelmiş bu fır-
sattan salt maddi bir zevk olarak mı fay-
dalanmalıyım yoksa düşünerek ve düşün-
ceye dalarak mı? Elbette bu düşüncenin 
şimdilik benim için bir zevki ve lezzeti bu-
lunmamakta ve nereye ulaşacağı da ma-
lum değildir. Evet, benim için daha iyi 
ve faydalı olan anlık zevk mi yoksa dü-
şünce midir?” 

Doğal olarak fertler, yukarıdaki soruyu 
yanıtlarken ortak ve aynı şekilde karar ver-
memektedirler. Meseleye yüzeysel bakan-

lar ve anlık zevklere 
tabi olanlar zevki ter-
cih etmekte ve fır-
satı ganimet bilmek-
tedirler. Ama bazıları 
da düşüncenin an-
lık zevki olmama-
sına rağmen büyük 
eserleri olabileceğin-
den ve daha çok ve 
derin zevklere kay-
naklık edebileceğin-
den düşünmeyi anlık 
zevklere tercih etme 
gücüne sahiptirler. 
Fakat şüphesiz dü-
şüncenin bu büyük 
etkilerine teveccüh 

de bizzat düşünce yoluyla temin olmakta-
dır. Yani eğer kendimiz ve içinde yaşadığı-
mız evren hakkında düşünecek ve Allah, 
kıyamet ve peygamberlerin varlığı haki-
katine erişecek olursak, bizim için daha 
önemli kemaller, daha fazla lezzetler or-
taya çıkacaktır. Aynı zamanda bu telafi 
edilmesi imkânsız birçok zararları da or-
tadan kaldırır. 

İnsani kemal yönüne 

doğru adım atmak is-

teyen bir şahsın atması 

gereken ilk adım akli yetileri, 

idrak araçlarını yani aklı, gözü 

ve kulağı iyi kullanmasıdır. İn-

san, kendi iradesi ve bilinçli ka-

rarıyla onları kullanmalı ve so-

nuçta güzel bir netice ve doğru 

bilgilere ulaşmak için sahih bir 

yolda onları yönlendirmelidir. 
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Bu büyük etkilere teveccüh etmek, 
güçlü bir etken olarak insanın yolunu de-
ğiştirebilir. İnsanı aşağılık maddi lezzetler 
bataklığından kurtarabilir, varlık hakkında 
derin düşünceye sevk edip, insani kemal-
lerin zirvesine eriştirebilir. 

Bu hakikat, maddi hayat hakkında da 
insan üzerinde egemen konumdadır. İn-
san gelecekteki maddi lezzetler hakkında 
düşününce bir çok defa anlık ve geçici 
lezzetlerden el çeker ve gelecekte elde 
edebileceği daha fazla ve kalıcı lezzetler 
sebebiyle bir çok sıkıntılara da katlanır. 
Burada akıl, insan için ortaya çıkan lez-
zetleri birbiriyle kıyas etmesine hükmeder. 
İşte burada insan şöyle bir kıyaslamaya gi-
der; anlık lezzetleri terk ederek gelecekte 
daha fazla ve derin lezzetleri elde etmek 
bir çok uzun sıkıntılara neden olan anlık 
lezzetleri elde etmekten çok daha yeğdir. 
Eğer tecrübeler de insanın pişman olacağını 
ve geçmişteki duyarsızlıklarından dolayı 
sıkıntı çekeceğini, ahiret ve ebedi mutlu-
luk hakkındaki bu vurdumduymazlığından 
dolayı zorluklara düşeceğini gösteriyorsa 
akıl, insanın bu ihtimalleri değerlendiril-
mesine ve ciddiye almasına hükmetmek-
tedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bir 
çok faydalara ve sonsuz mutluluklara se-
bep olması muhtemel olan bir işi yapmak, 
şüphesiz insan için fani ve sınırlı kesin bir 
lezzetten daha değerlidir. Bu ihtimal her 
ne kadar zayıf da olsa sonsuz ve büyük 
faydalar içerdiği için yüce bir değere bü-
rünmektedir. 

O halde akıl da insana gelecek hakkında 
düşünmeyi ve bu anlık lezzetlerden geç-
mesi gerektiğini söylemektedir. Aynı za-
manlarda bu anlık lezzetlere gömülmenin 

bizi gelecekteki kalıcı lezzetlerden mah-
rum kılabileceği hususunda da uyarmak-
tadır. Aklın bu hükmüne uymak, bu maddi 
alemde insani değer, şerafet, azamet ve 
izzete neden olmaktadır. Bunun tam ter-
sine bu aklın hükmüne uymamak ve ge-
çici lezzet ve isteklere boğulmak insanın 
maddi ve toplumsal geleceğini yok etmek-
tedir. İnsanı değersiz ve istekler peşinde 
koşturduğu geçmişinden pişmanlık duyan 
bir varlık haline dönüştürmektedir. Bilin-
diği gibi insanın maddi ve manevi hayatı 
bu açıdan bir tek kanuna uymaktadır. İn-
sanın dünya ve ahirette maddi ve manevi 
hayatının mutluluk ve saadet anahtarı dü-
şünmek ve tefekkür etmektir.

Şimdi düşünce ve tefekkürün önemi or-
taya çıktıktan, aklın hükmü gereği düşün-
meyi kararlaştırdıktan ve bu karara aykırı 
anlık lezzetleri terk ettikten sonra ortaya 
başka bir soru çıkmaktadır. O da şudur:

“Biz hangi hususta ve ne hakkında 
düşünmeliyiz? Bu farklı hususlardan ön-
celikli olarak hangi konularda düşünme-
liyiz?” 

Bu sorunun cevabı da şudur; tabiatıyla 
burada başka bir tercih yapmak durumun-
dayız. Böylece hakkında düşünülmesi ge-
reken farklı konulardan sadece en önemli 
ve değerli konular hakkında düşünmüş olu-
ruz. Başka bir ifadeyle doğru bir karar ve 
tercihle anlık lezzetlerde boğulma yerine 
geleceğimiz hakkında düşünmeye başla-
mış oluruz. Ama geleceğimiz hakkında dü-
şünmenin örnekleri çoktur. Örneğin fazla 
servet elde etmek veya toplumsal bir ko-
num edinmek için neler yapmalıyız diye 
düşünebilir veya siyasi bir güç elde etmek 
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için düşünmeye koyulabiliriz. Aynı şekilde 
Allah ve kıyamet hakkında da düşünebi-
liriz. Hakeza İlahi nimetlere ve cennete 
erişmek veya Yüce Allah’ın azabından ve 
cehennemden kurtulmak için ne yapmak 
gerekir diye de düşünebiliriz. O halde dü-
şünce örneğinin aydınlığa kavuşması için 
başka bir tercihte bulunmak durumunda-
yız. Böylece daha önemli ve değerli hu-
suslar üzerinde düşünmüş oluruz.

Dikkat etmek gerekir ki bu aşamada 
bazı ruhsal etkenler insanın doğru düşün-
mesine engel olabilir, bu da doğru bir sonuç 
ve gerçek bir marifete erişmesini engelle-
miş olur. Yani servet, kudret ve toplum-
sal makam, mevki ve dünyevi hissedilir 
etkenler insan için daha çok hissedildiği 
ve müşahede edildiği için insanın yüzey-
sel düşüncesinde daha fazla bir çekiciliğe 
sahiptir ve insanın fikir, zikir, düşünce ve 
dikkatini kendine çekmektedir. Dolayısıyla 
insanın bir miktar vaktini Yüce Allah, kı-
yamet, cennet, cehennem, maddi olmayan 
metafiziki konular ve diğer gaybi husus-
lara ayırmaya hazırlıklı olması ve böy-
lece gaybe ve gaybi şeylere iman etmesi 
için nefisle ve nefsani içgüdülerle savaş-
ması gerekir.

Hakikatte maddi ve manevi güçler ara-
sında bir savaş baş göstermekte ve bu iki 
güçten biri galip ve egemen duruma geç-
mektedir. Eğer insanda maddi güç ve et-
kenler kuvvet bulacak olursa, artık insan 
hiçbir zaman manevi işler hususunda düşü-
nemez, aksine bütün gücüyle insanı meş-
gul eder ve muhalif olan manevi etkenleri 
gücü oranında zayıflatmaya ve hatta yok 
etmeye çalışır. Böylece insanın düşünce 
ve fikri tümüyle ortadan kalkar ve bütün 

fikir, zikir ve çabası madde, maddi hayat 
ve dünyevi menfaatler etrafında döner. İşte 
burada insan artık yok olmuş sayılır; an-
cak Yüce Allah mucizevi bir şekilde insa-
nın elinden tutmuş ve onu bu yokluk ba-
taklığından kurtarmış olsun.

O halde hatta ruhsal etkenlerle müca-
dele sahasında dahi doğru düşünmeye ha-
zırlıklı olmak için bir takım ön bilgilere 
sahip olmak zorundayız. Bu ön bilgiler 
esasınca gerekli hususlarda düşünmek için 
karar alabiliriz. Elbette bu muhalif etken-
lerin etki ve nüfuzundan kurtulduğumuz 
takdirde geçerlidir. 

İşte burada şöyle söylenebilir: Ne-
fis tezkiyesinin ve tezhibinin bir aşaması 
hatta bizzat ilim elde etmekten de önce-
liklidir. Dolayısıyla insan böyle bir güç 
elde etmeden, bazı isteklerini terk etme-
den ve geçici de olsa bu isteklerini ön-
lemeden asla kendisini doğru bir düşün-
ceye veremez. Belki de işte bu yüzden 
Kur’an’ın bazı ayetlerinde “Nefis Tezki-
yesi” eğitim ve öğretimden önce zikredil-
miştir. Veya en azından bunun etkenlerin-
den biri sayılabilir. 

O halde biz kemale ermek isteyen 
bir insan olarak ilk önce düşünceye en-
gel olan etkenlerle savaşmalı daha sonra 
da doğru düşünceye veya kutsal değer-
ler hususunda tefekkür etmeye mani olan 
faktörlerle savaşmak durumundayız. Bu 
savaş sayesinde irade ve kararlılıkla vak-
timizin bir bölümünü tefekküre ayırmalı-
yız. Eğer böyle yapmayacak olursak hiç-
bir hayır ümit edilemez. 

Kur’an bu hususta çeşitli engel fak-
törlere işaret etmiştir. Bizde gördüğümüz 
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kadarıyla bu faktörlerden bazılarını ince-
lemeye çalışacağız. 

Genel anlamda marifet ve bilgiyi engel-
leyen faktörler iki kısma ayrılmaktadır: 

Birincisi insanda düşünce ve fikrin or-
taya çıkmasına engel olan veya bu düşün-
cenin güçlenmesine engel teşkil eden bil-
gilerdir. Bu engellerden bazısı görüş ve 
bilgi türündendir. 

Bazı yönelim ve tercihler de doğru ma-
rifet elde etmeye veya bu marifetin güçlen-
mesine engel olmaya 
sebep teşkil etmekte-
dir. Yani bu engeller, 
yönelim ve tercihler 
türündendir. 

Burada ilk önce 
birinci türden engel-
lerden bazı örnekler 
verecek ve bu örnek-
leri incelemeye çalı-
şacağız. 

1- Hisçilik 
(Duyumculuk)

Bilgiye engel teş-
kil eden faktörlerden biri duyumculuktur. 
Bu duyumculukta bir tür düşüncedir;ama 
başka bir açıdan yönelimsel engellerden 
biri saymak mümkündür. Nitekim duyum-
culuk (hisçilik) ifadesinden de bu anlaşıl-
maktadır. 

Velhasıl tabiatın içinde yer alan insan 
hissedilir ve duyumsanır faktörlerle daha 
fazla bir alışkanlık ve ünsiyet içindedir. 
Bu ünsiyet insanın bilgilerinin daha çok 

his ve duyular kanalıyla elde edilmesine 
veya hatta bu bilgilerin duyumsanır fak-
törlerde hapsolmasına neden olur. Elbette 
insan akıl sahibidir ve aklı vesilesiyle de 
hissi derk türünden olmayan bir takım 
hakikatleri elde edebilir. İnsan varlıkların 
hissedilir ve duyumsanır unsurlarla sınırlı 
olmadığını anlama gücüne sahiptir. Ama 
insan tabiat ve his alemiyle daha çok ün-
siyet içinde olduğundan ve hiçbir sıkıntıya 
katlanmadan bu faktörlerle irtibat içine 
girebildiğinden dolayı hissedilmeyen ve 

hisler ötesi konularda 
da hislerinden isti-
fade edebilir. His-
sedilir işler etrafında 
gezinebilir ve hatta 
“İnsanın vehim ve 
kuruntuları doğru 
düşünmesine engel 
teşkil etmektedir” di-
yen bilge kimselerin 
maksadı da bu dedi-
ğimiz gerçektir.

Kur’an’da kendi-
lerine peygamberler 
gönderilen ve bu pey-

gamberlere iman eden 
kavimlerin varlığını ifade eden bir takım 
ayetler görmekteyiz. Ama bu kavimler 
doğru dürüst iman etmeleri gerektiği ve 
insani gelişimleri için sağlam adımlar at-
ması icap ettiği durumlarda kusur etmiş-
ler ve dolayısıyla da insani yüceliş seyrin-
den mahrum kalmışlardır. Bu kavimlerden 
biri Mısır’da büyük ilahi peygamber Hz. 
Musa’nın (as) önderliğinde Firavun’un 
köleliğinden ve zulmünden kurtuluşa eren 
İsrail oğullarıdır. 

Hakikatte maddi ve 

manevi güçler ara-

sında bir savaş baş 

göstermekte ve bu iki güç-

ten biri galip ve egemen du-

ruma geçmektedir. Eğer in-

sanda maddi güç ve etkenler 

kuvvet bulacak olursa, artık 

insan hiçbir zaman manevi 

işler hususunda düşünemez
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İsrail oğulları bu kurtuluş sayesinde ba-
ğımsız olma ve bağımsız bir ideoloji çer-
çevesinde yaşama imkanına kavuşmuştur. 
Ama Hz. Musa (as) Allah Teala, kıyamet, 
vahiy ve benzeri hakikatleri dile getirince 
İsrail oğulları Yüce Allah’ın peygamberine 
cevap olarak şöyle dediler:

“Allah’ı apaçık bir şekilde görmedikçe 
asla sana iman etmeyiz.” 3 

Onların bu yersiz ve akıldan uzak bek-
lentileri tabiatla iç içe olduklarından kay-
naklanmaktaydı ve dolayısıyla da haki-
katleri doğru dürüst düşünmelerine engel 
teşkil etmekteydi. Bu da peygambere iman 
etmelerine mani olmuştu. Evet, bu bilgi 
düşünce ve tefekkür alanındaki noksan-
lıktan kaynaklanmaktadır ve bunun kök-
leri de insanın duyumculuğudur.

Bu konuda diğer bir takım ayetlerden 
de istifade edilebilir. Peygamberlerin düş-
manları da bireylerin bu duyumculuk hale-
tinden istifade ederek onları doğru dürüst 
düşünmekten alıkoyuyor veya bizzat ken-
dileri bu haletin etkisinde kalarak hakika-
tin derkinden mahrum kalıyorlardı. Burada 
örnek olarak birkaç ayeti aktaralım. 

“Kendi kavminden, küfredip de ahi-
rete kavuşmayı yalanlayan ve kendile-
rine, dünya hayatında refah verdiğimiz 
önde gelenleri dedi ki: Bu, sizin ben-
zeriniz olan bir beşerden başkası de-
ğildir, kendisi de sizin yediklerinizden 
yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. 
Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere 
boyun eğecek olursanız, şüphesiz siz 
hüsrana uğrayanlar olursunuz.” 4

3 Bakara/55
4 Müminun/33-34

Bu ayette kavmin önde gelenleri bi-
reylerin duyumculuk haletinden istifade 
ederek peygamberlerin tıpkı kendileri gibi 
birer insan olduklarını, kendileri gibi gör-
düklerini, kendileri gibi yediklerini, ken-
dileri gibi içtiklerini telkin ediyorlardı. Bu 
kavmin önde gelenleri bu vesileyle maddi 
olarak hissedilmeyen hakikatleri, vahyi, 
peygamberleri ve bu konudaki doğru dü-
rüst bir değerlendirmede bulunmayı derk 
etmekten alıkoyuyorlardı. Böylece kendi 
siyasi ve iktisadi hedeflerine ulaşmış olu-
yorlardı. Nitekim bir ayette şöyle yer al-
mıştır:

“Çürümüş bozulmuşken, bu kemik-
leri kim diriltecekmiş? dedi. 

De ki: Onları, ilk defa yaratıp inşa eden 
diriltecek. O, her yaratmayı bilir.”5

Bu ayette, ahiretle ilgili hususta kemik-
lerin çürümesi duygusuyla ahiret inancının 
temeli hakkında şüphe edilmekte ve bu ha-
kikatin derk edilmesinden aciz kalınmak-
tadır. Yüce Allah ise onlara cevap olarak 
deliller ortaya koymakta ve onları tabiatın 
zahirine boğulma ve duyumculuk esare-
tinden kurtarmaya çalışmaktadır ve böy-
lece onları inanç temellerini doğru dürüst 
tanıma yolu olan dikkat, düşünce ve akli 
yorumlara doğru sevk etmektedir. 

Kur’an ayetleri tevhit, teoloji, ahiret, nü-
büvvet ve vahiy gibi temel İslami inançlar 
hususunda bazı kimselerin hissi idrakler 
esasına dayandığını beyan etmektedir. Bu 
temel ilkelerdeki duyu aletleri his olma-
dığı için bu hakikatlere ermek yerine bu 
kimselerde var olan duyumculuk yönelişi 
5 Yasin/78-79
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onların bu temel ilkeleri derk etmesine en-
gel teşkil etmektedir. Bu yüzden onları kı-
nama yerine söz konusu marifetlere eriş-
mek için insanı uygun ve doğru araçlardan 
istifade etmeye yönlendirmektedir. 

Elbette burada tümel bir hakikati de ha-
tırlatmamız gerekmektedir. Kur’an’da du-
yumculuğun kınanması, mutlak marifeti ve 
bilgiyi tanımaya engel olanın hissi idrak 
olduğu sebebiyle değildir,zira hissi idrak 
de kendi yerinde çirkin görülmemektedir 
ve insanı doğru bilgiden alıkoymamakta-
dır. Hatta hissi duyular bu temel ilkelere 
erişmek için zaruri ve gerekli bir öncül ko-
numundadır. Eğer bir kimse hissi duyulara 
sahip olmazsa bir çok itikadi marifetler-
den ve aklani yetilerden aciz kalacaktır. Bu 
durumda da şu soru ortaya çıkmaktadır:

“O halde insanı doğru marifetten alı-
koyan duyumculuk ne demektir?”

Bu soruya cevap olarak şunu söyle-
mek mümkündür: İnsanın marifete ve bil-
giye erişmesine engel olan duyumculuk 
iki şeydir: Birincisi hissi derklere oranla 
aşırı bir fikre yöneliştir. Öyle ki epistemo-
lojide bazı kimseler beşeri bütün idrakleri 
hissi idraklerde özetlemiş ve Duyumculuk 
ekolünü Akılcılık ekolü karşısında vücuda 
getirmişlerdir. Elbette bu boş ve anlam-
sız bir sözdür. İnsan oldukları ve zihinle-
rinde zihni kaideler hakim olması hase-
biyle her ne kadar bu sözleri etmiş ve bu 
ekolü meydana getirmişlerse de pratik an-
lamda buna bağlı kalamamışlardır ve as-
lında bağlı da kalamazlardı. Zira onlar da 
diğerleri gibi delil getiriyor ve delil ilke-
lerine bağlı kalıyorlardı. Burada artık his 
ve duyu söz konusu değildi. Eğer dikkat 

edecek olsalardı, bu söze bağlılığın beşeri 
marifetlerden ve bu marifetlere erişmekten 
mahrumiyet ifade ettiğini görmüş olurlardı. 

İkincisi ise hissi idraklerin aşırı pra-
tik yönelişleridir ki bunlar kendi asli gö-
revlerini eda etmekten mahrum kalmış-
lardır. Yani hakikatte idrakler veya hissi 
duyular birer ham madde konumunda ve 
akıl yorumcularının gücü ve etkisi altında 
bulunmaktadırlar. Bilgi ve marifet ile irti-
bat hususunda asıl görevleri akli delil yo-
rum ve çalışma ortamı sağlamalarıdır. Ha-
kikatte bir merdiven konumundadır. Biz 
bu basamaklarla yükselerek düşünce aşa-
masına ulaşmaktayız ve oradan da sonuç 
olarak doğru marifetler elde etmekteyiz. 
Şimdi eğer tefekkür ve marifet merhale-
lerine ulaşmak için birer vesile olarak is-
tifade etmek yerine bu vesilelerde boğu-
lacak olursak artık doğru düşünmekten ve 
değerlendirme yapmaktan mahrum kalırız. 
Bu durumda da hissi duyular bizleri yük-
selteceğine ve doğru inanç ve marifetlere 
ulaştıracağına bizleri bizzat bunlara eriş-
mekten alıkoyar ve doğru düşüncemize 
engel teşkil ederler bu da doğru marifet-
lere ulaşmamızı engel demektir. 

O halde burada gerekli ve zaruri olan 
şey, her şeyi yerli yerine oturtmaktır. Aksi 
taktirde duyumculuk bizleri sahih bir mari-
fete ulaştırmaya engel teşkil ettiği gibi hissi 
duyuların yokluğu veya hissi duyulara te-
veccüh etmemekte bizleri doğru marifet-
lerden ve idraklerden mahrum kılacaktır. 

Nitekim taklit ve zanna dayanma gibi di-
ğer engeller hususunda da bu riayetin göze-
tilmesi gerekir. Biz bu hususu da yeri geldi-
ğinde detaylıca açıklamaya çalışacağız. 
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2- Taklit

Düşünmeye ve doğru bir marifet elde 
etmeye engel olan şeylerden biri de taklit-
tir. Akıl ve düşünce zayıflığına maruz ka-
lan kimseler bizzat düşünecekleri, akıl ve 
fikirlerini doğru bir şekilde kullanacakları 
yerde, tümüyle diğerlerinin inançlarına gü-
venip, itikatlarını o kimselerle yoğurmak-
tadırlar. İnsanın en doğal mukalletleri yani 
örnek aldığı, babalarından ve atalarından 
veya bir toplumda bir neslin önceki nesil-
den etkilenmesi ve onları taklit etmesidir. 
Kur’an’ın bir çok yerinde farklı açıklama-
larla taklidin düşünceye engel teşkil ettiği 
belirtilmiş ve taklidin doğru marifetler ve 
inançlar elde etmeye engel olduğunu belirt-
miştir. Bu ayetlerden bazılarına işaret etmek 
gerekirse bir ayette şöyle buyurulmuştur: 

“Yoksa biz, bundan önce kendilerine 
bir kitap verdik de şimdi ona mı tu-
tunuyorlar?

Hayır, dediler ki: “Şüphesiz biz, baba-
larımızı (bizi terbiye eden alimlerimizi) 
bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve 
doğrusu onların izleri üzerinde (yürü-
yüp) doğru yolu bulmuşlarız.”

Senden önce hangi memlekete bir 
uyarıcı gönderdiysek, mutlaka oranın 
varlıklıları, “Babalarımızı bir ümmet 
(din) üzerinde bulduk, biz onların iz-
lerine uymuşlarız” dediler. 

(O uyarıcılar, ) “Ben size, babaları-
nızı üstünde bulduğunuz şeyden daha 
doğru olanını getirmiş olsam da mı?” 
deyince onlar, “Doğrusu biz, kendi-
siyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edici-
leriz.” dediler.” 6 

Bu ayette ataların taklit edilmesi şid-
detle kınanmış ve semavi kitap ve vahye 
uymanın karşısında beyan edilmiştir. İki 
yerde bu hakikate işaret edilmiştir. Birinci-
sinde şöyle buyurulmuştur: “Acaba onlar 
daha önce kendilerine verilmiş olan kitaba 
mı uyuyorlar?” daha sonra da bu inkara 
dayalı soruya cevap olarak şöyle denmek-
tedir: “Hayır onlar kendi atalarını taklit 
ederek bu doğru olmayan inançlarını ka-
bul etmişler ve yaymaya çalışmışlardır.” 
İkinci defa yeniden, “Biz atalarımıza uy-
maktayız” diyenlere cevap olarak Allah 
Resulü (saa) şöyle buyurmuştur: 

“Acaba sizlere, babalarınızın sahip ol-
duğundan daha çok hidayete erdirici ko-
nular getirmiş olsak da mı?”

Nitekim başka bir ayette şöyle yer al-
mıştır: 

“Ve derler ki: “Eğer dinlemiş olsay-
dık yada akıl etmiş olsaydık, şu çıl-
gınca yanan ateşin ehli arasında ol-
mayacaktık.” 7

6 Zuhruf/21-24
7 Mülk/10

Akıl ve düşünce zayıflığına maruz kalan kimseler bizzat 

düşünecekleri, akıl ve fikirlerini doğru bir şekilde kullanacak-

ları yerde, tümüyle diğerlerinin inançlarına güvenip, itikat-

larını o kimselerle yoğurmaktadırlar.
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Velhasıl insan, fıtratı gereği geleceği 
ve akıbetinden bizzat kendisi sorumludur. 
Öyleyse doğru düşünmeye ihtiyaç duyu-
lan doğru kararların ışığında amel ve dav-
ranışlarımızı gelecekte bizleri mutlu kıla-
cak şekilde düzenlemeliyiz. Aksi takdirde 
kendi geleceğimizi yok eden bizzat biz-
ler oluruz. Böylece şüphesiz mutsuzluğu-
muzu kendimiz temin etmiş oluruz. Dola-
yısıyla günahlarımızı başkalarının boynuna 
atmanın bizler için ne bir faydası vardır 
ve ne de buna bir hakkımız. Dolayısıyla 
kendimizden başkasını mutsuzluk nedeni 
ve suçlu kabul edemeyiz. Zira Allah Te-
ala bu gücü bizim fıtratımızda ve yaratı-
lışımızda karar kılmıştır. Şahsen hak ve 
batılı teşhis etmek gücüyle donatılmışız-
dır. Her ne kadar batıl ve hurafi şeylere 
gömülmüş veya bir toplumda ya da sa-
pık inançlara bağlanmış bir ailede büyü-
müş olsak da hak ve batılı seçebilme gü-
cüne muktediriz. Dolayısıyla böylesine 
önemli bir konuda kendimizi ve gelece-
ğimizi körü körüne diğerlerinin inançla-
rına ve fikirlerine teslim etmemeliyiz. Ak-
sine fıtri vicdan Allah vergisi akıl ve fıtri 
ölçülerle söz konusu düşünceleri tartmalı, 
doğru olanı yanlışından ayırt etmeli ve ta-
rihten ibret almalıyız. Bu sapık inançlara 
körü körüne teslim olmak elbette ki doğru 
değildir. Nitekim bu yüzden Allah Teala 
insanın bağımsız fıtratı hakkında şöyle 
buyurmaktadır: 

“Nefse ve ona bir düzen içinde bi-
çim verene... 

Sonra ona kötülüğü ve ondan sakın-
mayı ilham edene...” 8

8 Şems/7-8

Başka bir ayette ise şöyle buyurul-
muştur:

“Hani Rabbin, Adem oğullarının bel-
lerinden soylarını çekip aldı ve “Ben 
sizin Rabbiniz değil miyim?” diyerek 
kendilerini birbirine şahit tuttu da on-
lar “Evet, şahidiz” dediler. (Bunu) kı-
yamet günü “Bizim bundan haberimiz 
yoktu” demeyesiniz diye (yaptık).”

Delail’us Sıdk ve Menakıb-i İbn-i 
Meğazili’de yer aldığına göre Allah Re-
sulü Muhammed Mustafa (saa) şöyle bu-
yurmuştur:

“İnsanlar Ali’nin ne zamandan beri 
Müminlerin Emiri sıfatını aldığını bilse-
lerdi, onun faziletlerini inkâr etmezlerdi. 
Ali, “Müminlerin Emiri” sıfatını aldığında 
Adem (as) ruh ve ceset arasında idi.” 9

Veya “Daha önce babalarımız Allah’a 
ortak koştu, biz de onlardan sonra ge-
len bir nesildik (onların izinden git-
tik). Bâtıl işleyenlerin yüzünden bizi 
helâk edecek misin?” dememeniz için 
(böyle yaptık).” 10

Yukarıdaki ayet, her insanın Allah Teala 
vergisi bağımsız bir şahsiyeti olduğunu söz 
konusu etmektedir. Her konuyla uyumlu 
olarak bundan iki sonuç elde etmek müm-
kündür. Birincisi şudur; bu fıtri şahsiyet 
ışığında insan tarih ve toplum karşısında 
yüzde yüz kendisini kaybetmemekte ve 
onda eriyip, asimile olmamaktadır. 
9 Delail’us Sıdk ve Menakıb-i İbn-i Meğazili s. 

271-272
10 A’raf/172-173 
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Elbette biz onlardan asla etkilenmedi-
ğini söylemiyoruz, aksine diyoruz ki in-
san onda yok olmamakta ve kendi özgür-
lüğünü kaybetmemektedir. Bu esas üzere 
elbette tarihi determinizm ve felsefi top-
lum asaleti görüşü karşısında insan bu 
Kur’ani ve ilahi bakış açısından hakkıyla 
istifade edebilir. İlahi ve Kur’ani bakış açı-
sında insani fıtrat söz konusu edilmekte ve 
şahsiyet bağımsızlığı insanın tarihi akım 
karşısında durabileceği bir güce sahip ol-
duğu bir şekilde beyan edilmektedir. İn-
san bu bakış açısından kendi gönlünce 
kendi tercihi, özgür seçimi esasınca ib-
ret alarak ders çıkarabilir. Hatta öyle ki, 
tarihin akışını değiştirme gücüne sahip-
tir. Hakikatte insan kendi isteği üzere ta-
rihin akışını başka bir yöne yönlendirme 
gücüne de sahiptir. 

İkinci olarak insan körü körüne tak-
lidi asla tercih edemez. Bunu Yüce Al-
lah ve peygamberleri huzurunda bir özür 
ve mazeret olarak ortaya koyamaz. Zira 
insan bu fıtri ve bağımsız şahsiyeti sebe-
biyle böyle bir özrü ne bu dünyada ve ne 
de Allah’ın elçileri huzurunda beyan ede-
mez. Allah’ın huzurunda ve diğer alemde 
mazeret olarak ortaya koyamaz. 

Duyumculuk bahsinde de beyan etti-
ğimiz gibi ifrat ve tefritten sakınmak in-
sani hayatın ve gelişimin bir gereğidir. Biz 
şunu söylemek istiyoruz; taklit asla bizim 
hayatımızda hiç kimsenin görüşünden is-
tifade etmememiz ve başkalarının ilim, 
inanç, tecrübe ve fikirlerinin bağımsızlı-
ğına sahip olduğumuz ve taklidi kınama 
bahanesiyle çirkin olsun veya güzel, hak 
olsun veya batıl uzaklaşmak gerektiği an-
lamında değildir. Nitekim bazı aşırı giden 

kimseler özellikle de batılı düşünürlerin fi-
kirleri bağlamında bilhassa kendi bilginle-
rimizi kınarken birtakım mutlak ve olum-
suz yönelişler sergilemektedirler.

Oysa usulen böyle bir şey mümkün 
değildir. Zira insan türünün hayatı büyük 
ölçüde öyle bir uyum ve benzerlik içinde-
dir ki fert ve toplumlar kendi hayatlarına 
genellikle benzeri sorunlarla karşı karşıya 
gelmektedirler. Bu bağlamda çözüm yol-
ları da benzerlik arz etmektedir. İnsanın 
yolun yakınlaşması için başkalarının kat 
edilmiş yolunu ve ortaya koymuş fikirle-
rini dikkatle incelemesi, o fikir ve tecrü-
belerden hayatını tekâmüle erdirmesi ve 
toplumsal sorunların çözülmesi için isti-
fade etmesi makul ve doğal bir gerçektir. 
Doğal ve makul olmaktan da öte böyle ol-
mak zorundadır. Hiçbir dert veya topluluk 
başkalarının fikir, tecrübe ve metotlarından 
istifade etmediğini asla iddia edemez. En 
azından beşeri toplumlardaki düşünür ve 
reformistler beşeri marifet, ilim ve düşün-
celer bağlamında derin veya yüzeysel, ge-
niş veya sınırlı bir takım değişiklikler icat 
etmektedirler. Bazı metotları kemale erdir-
mekte yeni bir yol göstermektedirler. Yeni 
bir takım ilkeler ortaya koymakta veya bir 
seri bilinmezlikleri keşfederek bu ilimleri 
ve marifetleri artırmaktadırlar. 

O halde Kur’an’ın taklit olarak kına-
dığı ve bizim de burada açıkladığımız şey 
körü körüne taklit etmektir. Körü körüne 
taklit etmek aklani, fikri, manevi ve maddi 
gelişmemizi engellemektir. Öyle ki, insan 
bu taklit sebebiyle vahyin bereketli hida-
yetlerinden, hak marifetlerinden, semavi 
yüce gerçeklerden, doğru düşünce seyrin-
den, aklani ve sağlam kılavuzluklardan, 
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bireylerin doğru tecrübelerinden, insani 
yüce değerlerinden mahrum kalmaktadır. 

Yani tam tersine insan atalarının ve 
geçmişlerinin düşüncelerinden, fi-

kirlerinden ve doğru inançların-
dan kendi gelişimi, kalkınması, 

marifetler, maddi ve manevi 
istifadelerde bulunması ge-
rekirken ve bundan ibret 
alarak gelişmesi yolunda 
kullanması icap ederken 
tam aksine körü körüne 
bir taklide saplanmakta 
ve bu da insanın geri 
kalmasına ve yavaş ya-
vaş yok olmasına ne-
den olmaktadır. 

Taklit faktörü sa-
dece insanın atalarını 
taklit etmesiyle özet-
lenmemektedir. Ak-
sine birçok hususta 
bu gerçekleşmekte-
dir. Bir millet, maddi 
hayatında üstünlük sa-
hibi olan bir millet kar-
şısında bağımsızlık ve 
şahsiyetini kaybetmekte 
ve aklı zayıf kimseler bu 

gibi hususlarda maddi ha-
yatlarında onlardan elde 

ettikleri faydalı etkilerin 
tesirinde kalmakta, abarta-

rak ve mantıksız konuşarak 
şahsiyeti, hareketleri, davranış-

ları ve tarzları boyutunda onlara 
cezb olmakta ve korkusuzca bütün 

her şeyini o modern toplumdan almaya 
kalkışmaktadırlar. 

Bu taklidin en açık örneğini İslam Dev-
rimi öncesi gençlerde ve Pehlevi rejiminde 
görmek mümkündü. Bazı siyasetçiler baş-
tan ayağa Batılı olmak gerektiğini dile ge-
tirmekteydi. Tesettür yasaklanmış, İslam 
alimlerinin elbiseleri men edilmiş ve bü-
tün bir toplum bir tek elbiseye sokulmak 
istenmişti. Hepsinden de önemlisi genç-
ler tümüyle fikri ve kültürel açıdan Batının 
etkisine girmişlerdi. Öyle ki söylenilmesi 
bile utanç verici olan bir takım davranış-
lar ve işlere başvuruyorlar ve Avrupalıları 
taklit etmekle övünüyorlardı. Yürüme tarz-
ları, giyim tarzları, saç ve sakalları, evleri-
nin dekorasyonu ve bir çok hususta fikir 
ve düşünceleri tümüyle hiçbir delile da-
yanmaksızın Batılıların etkisi altında bu-
lunmaktaydı. Daha da ilginci Müslüman 
olanlar yani Hristiyanlıkla hiçbir ilişkisi 
olmayan kimseler bile yılbaşı gecelerinde 
Hristiyan Avrupalıları taklit ederek yılbaş-
larını kutluyorlardı. İsa Mesih’e (as) ve 
Hristiyanlığa inanmayan Avrupalılar bu 
günü sadece bir gelenek olarak kutlarken 
Pehlevi rejimindeki Müslümanlar ve bir-
çok İslam ülkesi maddi ve sanayi açısın-
dan ilerlemiş olma hasebiyle körü körüne 
Avrupa’yı taklit ediyor, hiçbir delil ve yo-
rum olmaksızın yılbaşı gecesi Hristiyan-
ların yaptıklarını yapıyorlardı. 

Biz Kur’an-ı Kerim’de milletleri taklit 
hususunda bir takım örneklere rastlamak-
tayız. Nitekim İsrail oğulları Mısır’dan ha-
reket edip mukaddes topraklara yönelince 
yol esnasında bir şehre uğradılar. O şehrin 
insanları refah içinde yaşıyorlardı. Yaptık-
ları güzel ve ihtişamlı bir put hanede put-
lara ibadet ediyor, putperestlik ibadetlerini 
yerine getiriyorlardı. Burada dans edip, 

Kur’an’ın 

taklit olarak 

kınadığı ve bi-

zim de burada 

açıkladığımız şey 

körü körüne tak-

lit etmektir. Körü kö-

rüne taklit etmek 

aklani, fikri, manevi 

ve maddi gelişmemizi 

engellemektir. Öyle ki, 

insan bu taklit sebe-

biyle vahyin bereketli 

hidayetlerinden, hak 

marifetlerinden, se-

mavi yüce gerçekler-

den, doğru düşünce 

seyrinden, aklani 

ve sağlam kılavuz-

luklardan, bireyle-

rin doğru tecrübe-

lerinden, insani 

yüce değerlerin-

den mahrum 

kalmaktadır
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sevinç çığlıkları atıyor, şarap içip, partiler 
düzenleyerek eğleniyorlardı. İsrail oğul-
ları bu manzarayı görünce oldukça şaşı-
rıp, beğenmişler, içlerine işleyen bu man-
zara karşısında kendilerinden geçmişlerdi. 
Kendi geçmiş sorunlarını unutarak Allah 
Resulü’nün sözlerini bir kenara itmiş ve 
Musa’dan (as) onların tanrısı gibi kendi-
lerine bir tanrı yapmasını istemişlerdi. Ni-
tekim bu ayıp Kur’an ayetlerinde şöyle 
yer almıştır: 

“İsrail oğullarının denizden geçmele-
rini sağladık. Putlara saygıyla tapın-
makta olan bir topluluğa rastladılar. 
“Ey Musa! Bunların birçok ilahları 
olduğu gibi sen de bize ilah yap” de-
diler, Musa, “Doğrusu siz bilgisiz bir 
topluluksunuz.” dedi. 

“Şüphesiz içinde bulundukları şey 
(putperestlik) yok olacak ve işledik-
leri boşa gidecektir.”

“O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben 
size Allah’tan başka bir ilah mı ara-
yacağım?” dedi. 

Hani size dayanılmaz işkenceler yapan, 
kızlarınızı sağ bırakıp, erkek çocukla-
rınızı öldüren Firavun ailesinden sizi 
kurtardık. Bunda Rabbinizden sizin 
için büyük bir imtihan vardı.” 11

Bu istek hakikatte taklit ruhunun bir 
başka tecellisiydi. Bu kavimde de taklit 
ruhu tecelli etmişti. Hz. Musa (as) onların 
kurtuluşu için büyük sıkıntılara katlanmış 
olduğundan bu sözlere kızdı ve onları bu 
cehaletleri, bilgisizlikleri, fikri donuklukları, 
11 A’raf/138-141

körü körüne başkalarının batıl fikirlerini 
taklit etmelerini kınadı. 

Bu isteğin ruhsal yorumu şudur; onlar 
söz konusu şehirdeki halkın refah içinde 
yüzdüğünü görmüş ve onların çok güzel 
bir şehre sahip olduklarını müşahede et-
mişlerdi. Yüksek tepeler üzerindeki put 
hane, ağaçlarla dolu bağlar, çeşitli mey-
veler, çeşmeler, havuzlar, akarsular, gü-
zel kadınlar ve ihtişamlı evler tabiatıyla 
onların dikkatini kendine çekmişti. On-
lar, bu durumu kendi durumlarıyla mu-
kayese ediyorlardı. Onlar, kendilerinin sü-
rekli avare olduğunu düşünüyor ve doğru 
dürüst bir hayata sahip olmadıklarını zan-
nediyorlardı. Zira onlar, bir zamanlar be-
devi idiler ve uzun bir müddet Mısırlıların 
kölesi olarak yaşamışlardı. Şimdi de Fi-
ravunların sultası altından kurtulmuş ol-
malarına rağmen yine de avare idiler. Ne 
bir evleri, ne bir şehirleri, ne bir mesken-
leri, ne bir bağları, ne bir bahçeleri, ne de 
bir gelecekleri vardı. Gelecekte başlarına 
neler geleceğinden hiçbir haberleri yoktu. 
Böyle bir durumda o şehir halkını müref-
feh ve modern bir hayat içinde gördükle-
rinde onlar gibi olmak arzusuna kapıldı-
lar ve onlar gibi yaşamak istediler. Ama 
o halkın en açık üstünlüğünü put hanede 
gördüler. Putlara tapmayı ve onların özel 
merasimlerine göz diktiler. Bu açıdan Hz. 
Musa’dan (as) onların putu gibi kendile-
rine bir put yapmasını ve yaşam tarzı, iba-
det, din ve kutsama gibi hususlarda onlar 
gibi olmayı istediler. Bu sebeple de Hz. 
Musa (as) cehalet ve bilgisizlikleri dola-
yısıyla onları şiddetle kınadı. 

Sonuçta sahih bir marifete ulaşmaya 
engel olan faktörlerden biri de mantıksız 
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ve körü körüne taklit etmektir. Bu taklit 
ister atalarının taklidi olsun, ister geçmiş 
tarihten olsun ve isterse de körü körüne 
bir taklit olsun hiç fark etmez. İnsan ata-
larını taklit yerine onlardan ibret almalıdır. 
Dolayısıyla insanın üstünlük gördüğü bir 
kimseyi veya toplumu körü körüne taklit 
etmesi şiddetle kınanmıştır.

3- Zanna Dayanmak

İnsanı doğru bilgiye ulaşmaktan alı-
koyan faktörlerden biri de zanna dayan-
mak âdetidir. Biz bugün bütün olayları ve 
cüzi hadiseleri bilme konumunda değiliz. 
Çeşitli konularda yakine erişmek oldukça 
zordur. Bu açıdan genellikle her konuda 
bilgi edinme zahmetine katlanmamakta-
yız. İşlerimizin kökeni daha az zahmetle 
elde ettiğimiz zanlara dayanmaktır. Ha-
reket edince, bir hedefe gitmek için ara-
baya binince bu arabanın bizi yüzde yüz 
hedefe ulaştıracağı hususunda kesin bir 
güven içinde değiliz. 

Aksine birçok engellerin bizleri hedefe 
ulaşmaktan alıkoyacağı ihtimalini de ver-
mekteyiz. Örneğin araba kaza yapabilir, 
bozulabilir veya bir takım başka sorunlar 
ortaya çıkabilir. Ama yine de bu araçtan is-
tifade etmek ve hedefe ulaşmak hususunda 
bir zan taşımaktayız. Bu zan harekete geç-
memizi ve hayat programımızı düzeltme-
mizi sağlamaktadır. Genellikle hayatımı-
zın diğer işleri de bu esas üzeredir. Yani 
biz hayattaki birçok işimizi zanna güven 
esasına dayandırmaktayız. Bu zanna gü-
ven bir alışkanlık olarak hayatımızın bü-
tün boyutlarını, hareketlerimizi ve duruş-
larımızı kapsamaktadır. 

Öte yandan sıradan ve maddi olaylarda 
zanna dayanmak bizler için büyük bir so-
run çıkarmamaktadır. Ama birçok zararlar 
buradan vücuda gelmektedir. Dolayısıyla 
da bu önemli konularda ilim ve yakin elde 
etme peşine düşmemekteyiz. 

Kur’an-ı Kerim bir çok yerde kâfir ve 
müşriklerin sorunlarının bu yersiz ve man-
tıksız zanna dayanmaktan kaynaklandığını 
belirtmekte ve onları zan ve vehimlerine 
dayandıkları için şiddetle kınamaktadır. 
Burada bazı ayetleri örnek olarak göster-
mekte yarar var ve bazı ayetler müşriklerin 
şirk koşmasının sebebinin zan olduğunu 
açıklamış ve şöyle buyurmuştur: 

“Yüce Allah, çocuk edindi” dediler. O, 
(bundan) yücedir ve O, hiç bir şeye ih-
tiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde 
ne varsa O’nundur. Kendinizde buna 
ilişkin ispatlayıcı bir delil de yoktur. 
Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi 
(nasıl) söylersiniz?” 12

Hakim Haskani’nin nakline göre İbn-i 
Abbas bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir: 

“Kendi aralarında tartışan topluluk, 
bu münakaşayı Hz. Peygamber’e (saa) 
götürdüler ve Allah Resulü (saa) bazı sa-
habelerine onların aralarında hüküm ver-
melerini istedi. Ama verdikleri hükme razı 
olmadılar. Daha sonra İmam Ali’nin hü-
küm vermesini istedi. Ali (as) onların ara-
sında hüküm verdi ve onlar onun verdiği 
hükme razı oldular. Bunun üzerine bazı 
münafıklar onlara şöyle dedi: “Falan kişi 
size hüküm etti, fakat razı olmadınız. Fakat 
Ali size bir hüküm verdi ve onun hükmüne 
12 Yunus/66
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razı oldunuz vay halinize!” Bunun muka-
bilinde Yüce Allah Ali hakkında mezkur 
ayeti indirdi.” 13

“Onların çoğu zanna uyarlar; zan ise 
şüphesiz, hiç bir şey ile (insanı) haktan 
müstağni kılamaz. Yüce Allah, yaptık-
larını şüphesiz bilir.” 14

Söz konusu ayetlerde şu hakikat ortaya 
çıkmaktadır; Allah Teâla, müşriklerin ba-
tıl inançlarını ve temelsiz şirk koşmalarını 
zan ve vehimlere dayandırmaktadır. Onla-
rın inançları ve amelleri zan ve vehimler-
den başka bir esasa dayanmaktadır. 

Bazı ayetlerde ise kıyametin inkar 
edilmesi ve bu maddi âlemden başka bir 
alemin varlığının reddedilmesi inancı da 
zanna dayandırılmakta, vehim ve hayal-
lerden kaynaklandığı belirtilmektedir.Ör-
neğin şöyle buyrulmaktadır: 

“Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi 
arasında bulunan şeyleri batıl olarak 
yaratmadık. Bu, inkârcıların zannı-
dır. Ateşten (görecekleri azaptan) do-
layı vay o inkâr edenlere!

Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapan-
ları, yeryüzünde bozgunculuk yapan-
lar gibi mi tutacağız? Veya (Allah’tan) 
korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sa-
yacağız?” 15

Yüce Allah, diğer ayetlerde bazı sapık 
inançların da bu zan ve vehme dayandı-
ğını belirterek şöyle buyurmuştur: 
13 Şevahid’ut Tenzil c. 1 s. 265
14 Yunus/ 35-36
15 Sad/27-28

“Doğrusu ahirete iman etmeyenler, me-
lekleri dişi isimlerle isimlendirirler. 

Oysa onların bununla ilgili hiç bir bil-
gileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uy-
maktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan 
yana hiç bir yarar sağlamaz.” 16

Şimdi de şu soruyu sormak gerekir; 
zanna güvenmekten maksat nedir ve ne-
den çirkindir? Özellikle de şu hakikatin 
göz önünde bulundurulması gerekir ki, 
şüphe ve zan kesin bir ilme ulaşmak için 
iki basamak ve iki adım konumundadır ve 
usulen kesin bilgiye ulaşma yolu şek ve 
zandır. Biz evvela bir şey hakkında şüphe 
etmekteyiz ve daha sonra da o konu hak-
kında doğal olarak derin düşüncelere da-
larak bir taraf gözümüzde güçlenmekte-
dir ve içinde olumlu ve olumsuz ihtimalin 
eşit olduğu şüphe haletinden yavaş yavaş 
dışarı çıkmaktayız ve daha sonraki aşa-
mada bu iki ihtimalden biri gözümüzde 
üstün konuma geçmektedir. Her ne ka-
dar karşı ihtimal yüzde yüz ortadan kalk-
mamış olsa dahi bu böyledir. Yani şekten 
sonra zanna ulaşmaktayız daha sonra da 
düşünerek ve inceleyerek yolumuza de-
vam etmekte ve üçüncü aşamada kesin-
liğe ulaşmaktayız.

Bu açıklamalar esasınca bir açıdan şöyle 
söylememiz gerekir; zanna dayanmak, ke-
sin ilme ulaşmak için gereklidir. Aslında 
böyle bir itimat ve güven içinde olmamız 
gerekir. Dolayısıyla yukarıdaki sorunun ce-
vabı bu konu incelendiğinde ve tümüyle 
açıklığa kavuştuğunda bir zaruret arz et-
mektedir. Yukarıdaki soruya cevap olarak 
şöyle söylemek mümkündür. Zan bazen 
16 Necm/27-28
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ruhsal bir halet veya bir inanç olarak kul-
lanılmaktadır ve insan yakin sahibi olma-
dığı için de tabiatıyla bu halet kendisinde 
olumsuz bir değer olarak algılanmamalı-
dır. Aksine yakin ve kesin ilme bir geçiş 
köprüsü olarak değerlendirilmelidir. 

Dolayısıyla bu haletin olumlu bir de-
ğeri vardır. Yani bu halet bir geçiş ve ke-
sin ilme ulaşma vesilesi olmalıdır. Ama 
zanna dayanmanın çirkin olduğu yerlerde 
bu çirkinlik, söz konusu haletten kaynak-
lanmamaktadır. Aksine bu haletin gerektir-
diği şeyler sebebiyledir. Yani zan her za-
man insanı yakine ulaştırmamaktadır ve 
yakine ulaşmanın öncülü vaki olmamak-
tadır. Birçok hususta insan zan sebebiyle 
gerçeklerden uzaklaşmaktadır. Bu durumda 
gerçekle uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. 
Bu açıdan da her ne kadar insan yakin et-
tiğini hayal etse bile bu yakinle hâsıl olan 
kendi kesin inancı gerçeklere aykırıdır. 
Kur’an-ı Kerim işte bunu zan olarak de-
ğerlendirmektedir. Zira batıl bir inanç hu-
susunda kesin bir inanca sahip olmak ha-
kikati elde etmeye engel teşkil etmektedir. 
Eğer insan akıl yoluyla dakik bir şekilde 
inceleyecek ve düşüncesini gerektiği gibi 
kullanacak olursa, bu inancının temelsiz 
olduğu açığa çıkacak ve böylece hakikatin 
tertemiz kaynağına ulaşmış olacaktır.

Bu bilgiler ışığında Kur’an’ın kına-
mış olduğu zanna itimat etmekten maksat 
iki şeydir. Birincisi her ne kadar kesin bir 
inanca dayansa da gerçeklere aykırı olan bir 
inanca güvenmek, ikincisi ise kesin olma-
yan bir inanca dayanmak yani zan içinde 
olmak. Bu her ne kadar gerçekle uyum 
içinde olsa da durum aynıdır. Zira ilk du-
rumda insan hakikate ulaşmamıştır, hakikati 

elde etmemiştir. Her ne kadar yakin içinde 
olsa da bu böyledir. İkinci hususta ise yol, 
metot ve haleti güvenilir değildir ve ge-
rekli sağlamlığa sahip bulunmamaktadır. 
Sıhhati hakkında hiçbir garantisi yoktur 
ve bu haleti insanı hakka ulaştırmamak-
tadır. Akıllı insan, hayatını hakikatler esa-
sına dayandırır. Vehimler ve hayaller esa-
sına değil. Özellikle itikadi konularda ve 
dünya görüşünün temel ilkelerinde gerçek-
leri kesin derk etmek ve kesin bir inanca 
sahip olmak gerekir. Yani gerçekleri derk 
eden bir ilim sahibi olmalıdır. Bu ilim de, 
doğru ve mantıki bir yolla elde edilmiş ol-
malıdır. Bu yolu insanlar, insani fıtratı ge-
reği hakikatleri keşfettiği bir esnada kat 
etmekte ve hedefe ulaşmaktadır. O halde 
kesin bir bilgi elde etmenin engellerinden 
biri de zanna dayanma haletidir. Biz gün-
lük hayatımızda bu zan üzere yaşamakta-
yız ve bu zannı adet haline getirmiş bulun-
maktayız. Bizler için bir alışkanlık haline 
gelmiştir. Öyle ki önemli ve temel konu-
larda bile kesinliği elde etme düşüncesine 
kapılmamaktayız. Kur’an-ı Kerim bizlere 
bu tür adetlerin tehlikeli olduğunu beyan 
etmektedir. Gerçi günlük olaylarda ve ha-
yatın sade konularında özellikle yakini bir 
ilim elde edilmezse, zan ile iktifa etmek 
mümkün olabilir. Ama bu tür adetler ister 
istemez önemli ve temel konularda da ke-
sin ilim elde etme yolunu kapamamalıdır. 
Aksi takdirde bu halet bizleri asla hakka 
ulaştırmaz ve birçok açıdan büyük zarar-
lar görmemize neden olur. 
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4- Çelişen Yönelimler

İnsanı doğru bir marifet elde etmek ve 
ilme ulaşmaktan alıkoyan engellerden biri 
de yöneliş ve eğilimler ile ilgilidir. Örne-
ğin insan, her ne kadar hak marifet ve öğ-
retiler elde etme yoluna girecek olursa, bir 
takım maddi menfaatlerden mahrum ka-
lacağını düşünecektir.

Genellikle dünyada refah ve bolluk içinde 
yüzüp, lezzet içerisinde yaşayan kimseler 
bu bulundukları duruma büyük bir bağlı-
lık ile sarılmışlardır. Öyle ki eğer bu du-
rumun tehlikeye dü-
şeceğini hissedecek 
olurlarsa, zihinlerini o 
şeyle meşgul etmeye 
yanaşmaz ve aksine 
ona karşı savaşmaya 
kalkışırlar. 

Genel olarak Kur’an 
ayetlerinde doğru dü-
şünmeyle ilgili olarak 
gözle görülür üç engel 
beyan edilmiştir: 

a) Anlık Lezzetler ve Hevesler

Bütün insanlarda icmali olarak bu halet 
mevcuttur. Elbette bazı kimselerde bu is-
tekler akıllıca ve belli bir çerçevede mev-
cut olduğundan farklıdır. Bu durumda söz 
konusu hal, insanın gerekli işleri ile uyum-
suzluk ve çelişki halinde bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla da insanın düşünmesine, 
fikrine ve geleceğini görmesine engel teş-
kil etmemektedir. Ama diğer insanlarda bu 
tür lezzet ve istekler tuğyan edip, sınır-
ları aşmakta ve insanın fırsatları kaybet-
mesine neden olmaktadır. Aynı zamanda 

insanın düşünmesini ve geleceğini basi-
retli bir şekilde görmesini engellemekte-
dir. İnsanın dünyevi veya manevi, ahlaki 
ve uhrevi geleceğini düşünmesine engel 
teşkil etmektedir. Başka bir ifadeyle, insa-
nın hayatı tümüyle hayvani ve içgüdüsel 
bir hayat haline dönüşmektedir. Bu ger-
çek birçok Kur’an ayetiyle sabittir. Biz 
burada yalnızca birkaç örneğe işaret et-
mekle yetineceğiz. Bir ayet-i kerimede 
şöyle buyrulmuştur:

“Biz cinler ve insanlardan birçoğunu 
cehennem için ya-
ratmışızdır. Onla-
rın kalpleri vardır, 
onlarla kavramaz-
lar; gözleri vardır, 
onlarla görmezler; 
kulakları vardır, on-
larla işitmezler. İşte 
onlar hayvanlar gi-
bidir; hatta daha 
da sapıktırlar. İşte 
asıl gafiller onlar-
dır.” 17

b)  Geleceğe Yönelik Aşırı Maddi 
Arzular

İkinci aşamada bazı kimseler aklını 
kullanmakta ve tümüyle anlık lezzet ve 
isteklere kapılmamaktadır. Ama düşün-
celeri, zikirleri ve fikirleri genel olarak 
dünyevi konularda özetlenmektedir. Ser-
vet elde etmek, kudret sahibi olmak, ma-
kam peşinde koşmak, dünyevi toplumsal 
bir konum elde etmek halleri bu kimseleri 
öylesine meşgul etmiştir ki, bu kimseler 

17 Araf/179 

Kur’an’ın kınamış olduğu 

zanna itimat etmekten 

maksat iki şeydir. Birincisi 

her ne kadar kesin bir inanca 

dayansa da gerçeklere aykırı 

olan bir inanca güvenmek, ikin-

cisi ise kesin olmayan bir inanca 

dayanmak yani zan içinde olmak.
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Allah’tan, kıyametten, maneviyattan ve ge-
leceklerinden tümüyle gaflete düşmüşler-
dir. Hakikatte bunların fikirleri birinci grup 
kimseler gibi ölmüş ve yok olmuş değil-
dir. Ama bunların fikirleri de dünyevi ve 
maddi yönelişlerin esareti altındadır. Mala 
tapınma, makam peşinde koşma, kudret 
aşığı olma gibi haletleri vardır. Hiç bir 
zaman bu maddi ve dünyevi yönelişlerin 
karanlık zindanlarından dışarı çıkamazlar. 
Ruh, reyhan, cennet nimeti, Allah’a yakınlık 
ve O’nun rahmetinden istifade edemezler. 

Elbette bu grup, Allah, Resul ve kıya-
met hakkında art niyetli de olmayabilir-
ler. Ama tümüyle mal, makam ve kudrete 
dalmış ve sonuç olarak da bu türlü konu-
lardan tümüyle gaflet etmişlerdir. Bu ko-
nuda da nice ayetler vardır ki onlardan ba-
zılarına işaret etmek gerekir. Örneğin bir 
ayette şöyle buyurulmaktadır: 

“Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oya-
ladı.” 18

Aynı şekilde şöyle buyurulmuştur:

“Rabbimiz! Bize dünyada ver. diyen 
insanlar vardır. Öylesinin, ahirette bir 
payı yoktur.” 19

Tabiatıyla ayette geçen “Yekulu” ke-
limesinden maksat sadece dille söylemek 
değildir. Aksine şu manayı ihtiva etmek-
tedir; onlar yalnızca bu dünyayı istemekte 
fikir, düşünce, plan, amel ve davranışla-
rını tümüyle bu hedefe ulaşmak için kul-
lanmaktadırlar. Bir başka ayette de şöyle 
yer almaktadır: 
18 Tekasür/1
19 Bakara/200

“İşte onlar, ahirette kendileri için ateş-
ten başka hiç bir şeyleri olmayan kim-
selerdir. Dünyada yaptıkları boşa git-
miştir ve yapmakta oldukları şeyler de 
(zaten) bâtıldır.” 20

c)  Allah, Peygamber ve Dine 
Düşmanlık

Üçüncü aşamada bulunanlar ise öyle 
kimselerdir ki, fikirleri yine de canlıdır ve 
birinci grup gibi değillerdir. Aslında bu tür 
konular hakkında hiç düşünmemektedirler. 
Allah ve Peygamber’ine düşmanlık içeri-
sinde ve bu konuda faaliyet göstermekte-
dirler. Her ne kadar bu inatları bir tür tepki 
mahiyetinde olsa da ve makam düşkün-
lüğü, dünya ve mal sevgisi gibi maddi ve 
olumsuz yönelişlerden kaynaklanan bu tür 
eğilimlerin ortaya çıkışı, Allah ve Allah’a 
tapanlara düşmanlık, yalanlama, sırt çe-
virme, cinayet ve kan dökücü olarak zu-
hur etmektedir.

Sonuçta bu üç tür yöneliş ve eğilim 
tümel bir yöneliştir ve her biri diğeriyle 
farklılık arz etmektedir. Ama her üç türü 
de; insanı, hakkında düşünmesi gereken 
konularda sahih bir düşünceden ve tefek-
kürden alıkoymaktadır. 

Biz, başka bir açıdan da doğru düşün-
ceye engel teşkil eden yönelimleri değer-
lendirebiliriz. 

Kur’an-ı Kerim, toplumda bir grubu re-
fah içinde yüzüp, israf edenler ve peygam-
bere karşı savaşanlar olarak tanıtmaktadır. 
Bir peygamber geldiği zaman bu kimse-
ler onların karşısına dikilmiş ve muhalefet 
20 Hud/16, İsra/18, Şura/20



Sonbahar 2012, Yıl: 1, Sayı: 2  | Kur’an’da Bilginin Engelleri | Misbah

25

etmişlerdir. Onların muhalefet etmesinin 
sebebi de, rahatlık ve refah içerisinde bir 
hayat istemişler ve kendi hayatlarında hiç 
bir eksiklik hissetmemişlerdir. Öte yandan 
inançları, eğer peygamberlerin yolunu ka-
bul edecek, onların davetine icabet edecek 
olurlarsa bu lezzet verici hayatları tehli-
keye düşecek ve yok olacak şeklindedir. 
Bu refah ve nimete tamah ve yöneliş on-
ların muhalefetine kaynaklık etmiştir.

İnsanoğlunu marifet elde etmekten alı-
koyan ikinci yöneliş ise toplumsal konuma 
karşı duyulan eğilimdir. Eğer insan Allah, 
kıyamet ve ahireti kabul etmenin kendi top-
lumsal konumuna zarar vereceğini düşü-
necek olursa, bu düşünce onu söz konusu 
konular hakkında düşünmekten mutlaka alı-
koyacaktır. Elbette insanlardan birçoğu top-
lumsal konum ve makamları, kendi maddi 
menfaatlerini temin etmesi için istemekte-
dirler. Böylece elde ettikleri başarıyla bir 

takım art niyetlere yönelmekte, haksız ta-
sarruflarda bulunmaktadır. Ama bu her du-
rumda geçerli değildir. Bazı kimseler için 
bizzat makam bir önem arz etmektedir. İn-
sanlar içerisinde bir tür itibar sahibi olmak 
da bazı kimseler için ruhsal yönelişlerden 
ve isteklerden biridir. Bazı kimseler ken-
disine lider denilmesini ve kendisine saygı 
duyulmasını arzu ederler. 

Bu kimseler birinci grubun tam aksine 
maddi menfaatleri tehlikeye düştüğü an 
makamlarının korunmasını isterler. Hatta 
birçok defasında makam, mevki ve şöh-
ret elde etmek için akıl almaz harcama-
larda bulunurlar. Bu eylem, makama karşı 
duyulan isteklerin kendi yerinde bağımsız 
bir yöneliş olduğunu göstermektedir. Do-
layısıyla da insanın doğru bir şekilde dü-
şünmesine engel teşkil etmektedir. İnsan 
bu yöneliş sebebiyle hakikat ve marifete 
ulaşmaktan mahrum kalmaktadır. Çünkü 
peygamberleri takip edecek olurlarsa bu 
makamları tehlikeye düşecektir.

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayetler bu 
konuya işaret etmektedir. En azından bu 
gerçeği anlamak mümkün olmaktadır. Ör-
neğin bir ayette şöyle buyrulmuştur: 

“Kendilerine güç (izzet) sağlasınlar diye, 
Allah’tan başka ilahlar edindiler.” 21

Allah Teâla bir başka ayette ise şöyle 
buyurmaktadır: 

“Onlar, iman edenleri bırakıp da 
inkârcıları dost edinirler. İzzeti onla-
rın yanında mı arıyorlar? Şüphesiz iz-
zet bütünüyle Allah’ındır.” 22

21 Meryem/81
22 Nisa/139

Kur’an-ı Kerim, toplumda 

bir grubu refah içinde yü-

züp, israf edenler ve pey-

gambere karşı savaşan-

lar olarak tanıtmaktadır. 

Bir peygamber geldiği za-

man bu kimseler onların karşı-

sına dikilmiş ve muhalefet et-

mişlerdir. Onların muhalefet 

etmesinin sebebi de, rahatlık 

ve refah içerisinde bir hayat is-

temişler ve kendi hayatlarında 

hiç bir eksiklik hissetmemişlerdir. 
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Bu ve benzeri ayetlerden şu neti-
ceyi ulaşmaktayız; önceden de yalancı 
tanrı ve putlara tapan kimseler, toplum-
sal konum ve izzete göz dikmiş kimse-
lerdir. Onlar bu makam düşkünlüğüne 
öylesine gönül vermişlerdir ki, artık bu 
kimseler hak, hakikat, Allah, kıyamet, 
vahiy ve nübüvvet hakkında düşünecek 
bir halde değillerdir. Zira bu tür düşün-
celer onların kendi toplumsal konumla-
rıyla çelişmektedir.

İnsanı doğru düşünceden ve marifetten 
alıkoyan üçüncü nefsani yöneliş ve ruh-
sal faktör ise kibir ve kendini büyük gör-
meye meyilli olmaktır. Bu da insanlarda 
şiddet ve zaaf olarak farklılık göstermek-
tedir. Bazen bu halet bir kimsede çok şid-
detli olabilir. Bu kimseler başka bir var-
lık karşısında tevazu göstermeyi bir utanç 
sayarlar. Hatta bundan da öte kendilerini 
ve bütün âlemleri yaratan karşısında dahi 
boyun eğmez, tevazu göstermezler ve bu 
da kibrin en üstün ve tehlikeli derecesi-
dir. Örneğin tarihte yer aldığına göre Taif 
Ehli kimseler Allah Resulü (saa) güçle-
nince kendilerini İslam dinini kabul etme 
mecburiyetinde hissettiler ve ona şu tek-
lifi sundular:

“Biz senin dinini kabul ediyoruz lakin 
sen bizi namaz ve secde etmekten maruz 
görmelisin. Bizleri Allah karşısında secde 
etmekle görevlendirme ve bil ki; bu iş biz-
lere çok ağır gelmekte ve bizler buna asla 
tahammül edememekteyiz.” 

Bu teklifin psikolojik tefsiri ancak şu 
olabilir; onlardaki tekebbür hali çok güç-
lüydü ve hatta Yüce Allah karşısında secde 

etmeye dahi yanaşmıyorlardı. Bu tür te-
kebbür şeytanda dahi yoktu. Zira Şeytan 
Allah Teala karşısında mütevazıydi. Şey-
tan altı bin yıl Allah Teâla’ya ibadet et-
memişmiydi.

Evet, Şeytan Allah Teâla karşısında sec-
deye kapanmayı bir utanç olarak görmü-
yor ve bunu uzun uzadıya yıllar boyunca 
yerine getiriyordu. Sadece Allah’ın emri 
üzere Âdem (as) karşısında secdeye ka-
panmayı bir utanç olarak değerlendirdi. İs-
yan etti ve bu isyan onun yok oluşuna ve 
çökmesine neden oldu. Dolayısıyla eğer 
bazı kimseler Allah’ın emri karşısında tes-
lim olmayı ve tevazu göstermeyi bir utanç 
olarak görüyorsa, tabiatıyla o kimse Şey-
tandan da daha kötüdür. 

“Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine 
yediremeyenler alçalmış olarak cehen-
neme gireceklerdir.”

Ama elbette kibrin daha küçük ve za-
yıf dereceleri de oldukça çoktur. Kur’an’da 
da bunun tarihi örneklerine birçok yerde 
işaret edilmiştir. Peygamberlere itaat et-
meyen önceki ümmetlere işaretlerde bu-
lunulmuştur. 

Sonuç olarak kendini beğenmek, bağ-
nazlık ve gurur da tıpkı tekebbür gibi 
doğru bilgi elde etmeye engel olan yöne-
lişlerden biridir. Örneğin ırkçı bağnazlık-
lar, milliyetçilik, fırkacılık yani tümüyle 
bütün bağnazlıklar batıl ve yersizdir. İn-
sanın kendi davranışları hakkında şekke 
düşmesine, düşünmesine ve bu düşünce 
yoluyla doğru ve sahih inançlara dayan-
masına engel teşkil etmektedir. 


