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GİRİŞ

İ nsan hakkında konuşmak veya yazmak bir cihetle kolay, bir cihetle zor-
dur. Çünkü insan, insana veya kendisine kimi zaman çok yakın iken, kimi 

zaman ise hayret edilecek derecede varlığından uzak ve yabancı bir varlıktır.

Bütün dinler, dünya görüşleri ve felsefî sistemler kendi insanını insanlı-
ğa örnek insan diye takdim etme gayreti içinde olmuşlardır. Bu düşüncele-
rin ortaya koyduğu tanım ve tanıtımlar, insanın dünyada kendisini tanıma ve 
bilme serüvenidir. Bu sebeple her bir din veya dünya görüşü neyi öncelemek 
istemişse, o özelliği ile insanını tanımlamıştır.

İnsan hakkında gerek tikel gerekse tümel manada birçok eser kaleme 
alınmıştır. İnsanoğlunun nitelikleri özellikle bir bilimin konusu olacak kadar 
araştırma konusu olmuş ve çokça da teferruatlandırılmıştır. Modern düşün-
ce; doğru veya yanlış, insanı anlamak, konumlandırmak ve ona değer biçmek 
bakımından ciddi mesafeler katetmiştir.

İslâm dünyasında insan hakkında İslâmî düşünce merkeze alınarak bü-
tüncül çalışmalar pek yapılabilmiş değildir. İnsan üzerine olan araştırmalar 

* Bu yazı; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan, Anlam ve Varlık Boyutlarıy-
la İnsan adlı kitabımızın özetidir. 
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ya modernitenin ulaştığı neticelere meşruiyet kazandırmak ya da modernite-
nin öngörülerini tamamen ret üzerine kurgulanmıştır.

Biz bu çalışmada insanı evrende ve kendi özelinde nasıl anlamamız ge-
rektiğini varlık, bilgi ve değer çerçevesinde anlatmaya gayret ettik. Çalış-
maya başlarken zihnimizde önceden ulaştığımız bazı bilgileri tasdik edecek 
sonuçlara ulaştığımız gibi, bildiklerimizden birçoğunun da yanlış olduğu-
nun farkına vardık. Bununla beraber insana ilişkin yeni anlamlandırmala-
ra da ulaştık.

A) İNSAN

1. “İnsan” Kelimesi

Kâinat yaratıldığında insanoğlu henüz yoktu.1 İnsanın yaratılmasıyla be-
raber kâinat mana ve değer kazanmaya başladı. Çünkü âlemde her şey insan 
için var kılınmıştı.2 Bu sebeple insandan bahsetmek, aynı zamanda kâinattan 
bahsetmek manasına gelmektedir. Yine insan olmasaydı cennet ve cehennem 
de yaratılmazdı.3 Anlaşılıyor ki, bütün güzellikler ve zorluklar ancak insan-
dan dolayı vardır.4

İnsanın, insan diye adlandırılmasının birinci nedeni, insanların birbirle-
riyle olan ünsiyetidir. İnsan, tabiatı (yaratılışı) gereği medenidir/sosyaldir. Yi-
ne insana insan denmesi; insanla beraber insanın her şeyle yani bütün kâinat-
la ilişki kurmasından ve ilişkili olmasından dolayıdır.5

İnsan teriminin ikinci anlamı ise nisyan kökünden “insiyân” şeklinde oluş-
muştur.6 Bu manasıyla insan; unutan, fark etmeyen, uzaklaşan anlamlarını 
içermektedir.

1. Meryem, 19/67; İnsan,76/1.
2. Kâinatın ve içindekilerin insanlar için yaratıldığı ile ilgili ayetler için bakınız: a) Yer 

ve gök ile içindekiler: Lokmân, 31/20; Câsiye, 45/13; b) Deniz ve gemi: İbrahim, 
14/32; Nahl, 16/14; Hac, 22/65; Câsiye, 45/12; Hayvanlar: Hac, 22/36-37; Zuh-
ruf, 43/15; d) Güneş, Ay, yıldızlar, gece-gündüz: A’râf, 7/54; Ra’d, 13/2; İbra-
him, 14/33; Nahl, 16/12; An-kebût, 29/61; Lokmân, 31/29; Fâtır, 35/13; Zümer,  
39/5.

3. Tâ-Hâ, 20/14; Câsiye, 45/22; Mülk, 67/2.
4. Enbiyâ, 21/35; A’râf, 7/168.
5. Ragıp el-İsfehanî, Müfredat, çev: Yusuf Türker, İstanbul 2007, s. 150. 
6. Ragıp, Müfredat, s. 150
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İnsan; ünsiyet anlam kökeniyle hemcinsleriyle uyum hâlinde yaşayan ve 
bilen bir varlık iken, nisyan anlam kökeniyle kavga eden, kan döken7, yeryü-
zünde fesat çıkaran8 varlığın adıdır.

Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Mümin ülfet eder, ülfet etmeyen 
ve kendisi ile ülfet edilmeyen kişide hayır yoktur.”9 İnsanın ontik doğasında 
hayrın, şerri öncelediğinin en önemli kanıtı Tîn sûresinde ifade edilmekte-
dir: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıla-
rın aşağısına indirdik.10 Öncelikle insanın tabiat olarak iyi yaratıldığını yani 
insanın özünün ünsiyet olduğu ve hakikati bilme (varlıklara ad verme)11 ye-
teneğinde olduğunu anlamaktayız. Ancak bazı insanlar, varoluşsal olarak bu 
özgün yani iyi olan özlerini kendi fiilleriyle ve iradeleriyle aşağılık seviyelere 
düşecek durumlara getirmektedirler.

İnsanın huzurlu olması için aklî ve hissî tercihlerini belirginleştirmesi gere-
kir. Çünkü insan, düşünme ve ayırt etme yetileriyle hayvanlardan ayrılmaktadır. 
Bu iki yeti kullanılmadığı zaman, insan ile hayvan arasında fark kalmamaktadır.

2. “İnsan”ın Tanımı

Gazzali insanı şöyle tanımlıyor: “İnsan, nutk sahibi (konuşan veya düşü-
nen) ve ölen canlıdan ibarettir.”12

Ölüm, insanın karşılaşacağı kaderi veya insan varlığının vazgeçilmezi ol-
masına rağmen –Aristoteles’ten beri– insan tanımına girmeyen ‘ölümlü in-
san’ tabirinin İslâm düşüncesiyle beraber insanî bir özellik olarak kabul edil-
mesi kayda değerdir. Gazzali’den önce insanı “ölümle kemale ulaşan varlık” 
diye tanımlayan ise İbn Sina’dır.13 Çünkü İslâm inancına göre ölümden son-
ra da insan yaşamaktadır, yani insan olma durumu devam etmektedir.14 İn-
san mutlaka ölecekse ve ölmek de insanın kemali ise bu kemali dikkate alarak 
yaşamak, ölüm sonrasına fikrimiz ve amelimizle önem vermemiz elzemdir.

7. Bakara, 2/30.
8. Rum, 30/41; Muhammed 47/22
9. El-Beyhakî, Şuabu’l-İman; Riyad, no:1423;10/441,442.
10. Şems, 91/7-8; Tîn, 95/4-5.
11. Bakara, 2/31.
12. Gazzali, (Mecmuetü’r-Resail li’l-imam el-Gazzali kitabı içinde) Beyrut, ?, s. 88.
13. İbn Sina; el-Havf mine’l-Mevt (Hasan Asi, Tefsiru’l-Kur’ânî ve Lüga-ti’s-Sufiyye, ki-

tabı içinde), Beyrut, 1988, s. 275.
14. Tevbe, 9/100; Zümer, 39/7-9; Hadîd, 57/10; Haşr, 59/8
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Modern zihniyete sahip olan büyük çoğunluk, bu dünyada ebedî yaşama 
arzusundadır. Bu dünya, bütün insanlar için cennet olmaya yeterli ve elveriş-
li olmadığından, bazıları dünyayı kendilerine cennet yapmaya girişince, bir-
çokları için dünya cehenneme dönüşmektedir.

Diyelim ki insan, ebedî yaşamayı keşfetti veya başardı, unutulmamalıdır 
ki, İblis de insanı melek olmak ve ebedî yaşamakla kandırmıştı.15 O zaman 
üzerinde yaşadığımız yerkürenin sınırlılığı ve bütün yaşayanlara yetmeyece-
ğinden, evrenin diğer yaşanabilir gezegenlerine insanlar bir şekilde gidecek-
lerdir ki, bugün gök bilimleri bu hususta epeyce mesafe almıştır. Ve yeni ke-
şiflerle âlemde yaşanacak her yeri insanlar keşfedip oraları fethetse/işgal etse, 
yine de sınırlı olan bu âlem sınırsızca yaşamak isteyen insanlara yetmeyecek, 
insan ölmese(!) de ebedî yaşamak adına evreni yok edecektir.

İnsanın kendi menfaati ve huzuru için Allah, ölümün ne zaman vuku bu-
lacağını insana bildirmemiştir. Eğer insan, ömrünün ne kadar olacağını bil-
se ve bu süre de kısa olsa, arzu ve istekle hayata sarılmaz, neslini devam et-
tirmez, yeryüzünü imar edecek hevesi kendisinde bulamaz. Bunun aksine in-
san, ömrünün çok uzun olduğunu bilse, bu defa da hiçbir sınır tanımaz, şeh-
vet ve arzularının peşinde koşar ve düşünmeden kendisini tehlikelere atar.16 
Ölümle hayat iç içe, ama zamanı ve mekânı belli olmadığından, insan kendi-
sini dengede tutmak zorundadır.

“Bu dünyada hiç kimse ebedî yaşamadığı hâlde, biz insanların duygu ve 
düşüncelerinde neden ebedî yaşama arzusu/hevesi vardır?” şeklindeki soru-
nun cevabı, tecrübe ile bu dünyada ebedî yaşayabilmek mümkün olmadı-
ğına göre, bu düşünce insan tabiatında fıtrat hâli olmalıdır. Allah’ın insan 
tabiatına yerleştirdiği ebedî yaşama arzusunun da bu dünyada değil, ebedî  
özelliği olan ahiret hayatında olması akla daha uygun ve münasip görün-
mektedir.

Hz. Ali ile bir müşrik arasında geçen şu konuşma ahirete inanmanın, onu 
inkâr etmekten daha aklî ve insani olduğunu bize göstermektedir. Müşrik bi-
ri Hz. Ali’ye, “Ey Ali, durmadan ibadet yapıyor, dünyevi zevklerden kendi-
ni mahrum ediyorsun, hâlbuki ahiret diye bir yer yoktur. Hz. Ali’nin ceva-
bı muhteşemdir: Ey falanca, eğer iş senin dediğin gibi ise ölümden sonra be-
nimle senin aranda bir fark yok demektir. Ancak eğer benim inancım doğru 
ise benimle senin eşit olman mümkün değildir.”17 Bu konuşma Hz. Ali’ye ait 

15. Araf, 7/20
16. Gazzali, Hikmetler Kitabı, çev: Halil Kandemir, İstanbul 2009, s. 72. 
17. Bkz. Mehmet Bayraktar, Pascal Oyunu, İstanbul 2014, s. 14, 23-24.
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olsun veya olmasın, buradaki akıl yürütme, ahirete inanmanın onu inkâr et-
mekten daha aklî olduğunu bize göstermektedir.

İnsan tanımının birinci bölümünde geçen “İnsan bilen varlıktır”ın18 anla-
mı ise, insanın kendi nefsini/kendisini bilmekle beraber başka şeyleri de ken-
disi vasıtasıyla bilmiş olması demektir. Çünkü insan, âlemin varlık ögelerini 
bünyesinde taşıdığı gibi, mücerret âleme ilişkin soyut akla ve ruha sahip olma-
sından dolayı da metafizik âlemi bilme imkânına kavuşmaktadır. İnsan; var-
lığı bilme özelliği üzerine temellenmiştir. Bu özellik ilk yaratılışındaki isimle-
ri bilebilme konusunda açıkça beyan edilmiştir.

Kendinden varlığa varış ve onu biliş, insanın kendisi ile varlık arasında 
varoluşsal ünsiyetin meydana gelmesine sebep olur. Böylece kendisi ile ba-
rışık olan insan âlemle barışık hâle gelmiş olur. Kendini ve âlemi bilmek ise 
insanı, kendisinin ve âlemin yaratıcısının kendisi ve âlem olmadığını bilme-
ye götürür ve bu anlamlı varlık, âlemin de yüce bir anlamdan tezahür ettiğini 
insana anlatır. Kendini bilen âlemi bilmiş olur ve böylece de Allah Teâlâ’nın 
yaratmasını ve kudretini tanımış olur.19

Az veya çok bilmek20 en önemli insani özelliktir. Bu sebeple insan bilen/
düşünen varlık olarak konumlandırılmıştır. Bununla beraber yalnızca bilmek, 
bütün insan hayatının anlamlılık kazanması için yeterli görülmemiştir. Bilmek, 
hayata ilişkin olduğu gibi ölümü bilmeye de ilişkin olmalıdır. Böylece ünsiyet 
ile nisyan arasındaki insan, şuurla akleden ve varlık olarak bilmenin bir gere-
ği olan ilâhî haberlere göre hayatını düzenler.

Bilmek, inanmak için çok önemli olmakla beraber, inanmak (hidâyet) mü-
min olmak için yeter şarttır. Çünkü bilmenin zıddı cehalet, inanmanın/iman 
etmenin zıddı ise küfürdür. Ancak modern çağlarda pozitivizmin bilimi ön-
celemesi, Batılı zihinleri ve kalpleri bulandırmıştır. Din hakkındaki bu arıza, 
müslümanları da etkilemiştir.

Bilimin din adına, zihnin yegâne merkezi hâline gelmesi insanın din hak-
kındaki tabii fıtratını bozmuştur.21 Bu hâliyle din, insanın her zerresini et-
kileyen bir inanç olmayıp, zihnin bir kurgusu hâline gelmektedir. Zihnî bir 
kurgu hâline gelmiş bir din, hiçbir insanı dindar olarak tanımlayamaz ve tat-
min de edemez.

18. Rahmân, 55/3-4.
19. Ragıp; Mutluluğun Kazanılması, çev. Lütfi Doğan, Fatih Gençlik Vakfı, İstanbul, 

1997. s. 24.
20. Yûsuf, 12/76.
21. Nisâ, 4/117-119.
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3. Beni Anlamlandıran, Anlamlı Kılan Nedir?

Var olmak, varlığa gelmek veya varlığa gelmemek insanın irade ve kud-
retinde olan bir yetki değildir. “Neden var oldum?” sorusu her insan tarafın-
dan sorulmasına rağmen bu soruya net ve açık cevap verebilmek çok kolay 
değildir. “Ben onları ne göklerin ne yerin ne de kendilerinin yaratılmasında 
hazır bulundurmadım.”22

Bir dine veya bir metafiziğe inananlar ise en başta kendilerinden daha 
güçlü ve daha akıllı/yetkin bir sebep ve dayanak kabul etmelerinden dola-
yı hayatlarını anlamlı kılma cihetine yönelmektedirler. Bunun için dinleri, 
dünya görüşlerini ve felsefî sistemleri araştırıyor, kendi varlık gerçeklikle-
rine veya varlık hakikatlerine uygun olan din veya dünya görüşünü seçme-
ye çalışıyorlar. İşte “Varlığımızı ve varoluşumuzu neye göre anlamlandır-
malıyız?”23 sorusu, yaşadığımız bu varlık âleminde kendimizden ve varlıkta-
ki anlamlı sebeplilikten hareketle nispeten cevabı verilebilecek bir soru hâ-
line gelebilmektedir. Bu sebeple kendimizi ve varlığı keşfetmek ve bu keş-
fe uygun varoluş/hayat ilkeleri belirlemek hayatımızın anlamlılığı için ge-
reklidir. Öğrenilen ve tecrübe edilen şeylerden hareketle doğuştan getiri-
len yetenekleri tatmin eden ve bizce meçhul olan sorularımıza cevap veren 
dine veya ideolojiye uymak çoğumuz için en doğru seçim olmuştur. “İnsa-
ni huzur ve mutluluğu bulduğumuz inanç, kuralları bize uygun gelen ideo-
loji veya dünya görüşü ile nasıl yaşamamız lazımdır?” sorusuna cevap veri-
riz. Çünkü “insani gerçekliğin aydınlatılması, dinî varoluşun çeşitli görüş-
leriyle ortaya çıkan kuşatıcı ve bütüncül bir umudu taşır.”24 İşte bu umut 
bizi meçhuliyetten kurtarır, varlığımızın anlamlı özünü, varoluşumuza an-
lamlı bir şekilde yansır.

“Bir dinin üstünlüğünün ölçüsü nedir?” sorusuna, “O dinin ferdi olarak 
bir insanın ve tümel olarak da insanlığın insani kabiliyetlerinin tamamına ve 
çoğunluğuna anlamlı bir şekilde hitap edebilme yeteneğidir.” diye cevap ve-
rebiliriz. İslâm, biz müslümanlar için bu konumdadır. O hem birey olarak bi-
zim bütün varlık ve varoluşsal ihtiyaçlarımızı gidermekte hem de geleceğe iliş-
kin, ölümden sonra ne olacak şeklinde örneklendirilebilecek endişe ve korku-
larımızı da bertaraf etmekte veya bu hususta en azından insana ilişkin önem-
li açıklamalarda bulunmakla bizi güvence altına almaktadır. Bu anlamda İs-

22. Zâriyat, 51/16.
23. Mutaffifîn, 83/191.
24. George Gusdorf, İnsan ve Tanrı, çev. Zeki Özcan, Bursa 2000, s. 73
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lâm, “Orta ümmet (ümmeten vasata)”25 ideali ile bizleri aşırılıklara ve inkâra 
karşı koruma altına almaktadır.

İslâm, insana birey ve toplum düzleminde önem verdiği gibi, yine insanı 
yücelterek bütün âlemi onun emrine vermiştir.26 Yani bu gördüğümüz ve bin-
lerce yıl anlamaya çalıştığımız muhteşem âlem, insan için var kılınmıştır. Bu 
durum, Allah’ın bize verdiği yüce değerin adıdır. Bu sebeple yeryüzünde ve 
âlemde insan, Allah adına iş yapacak (halife olacak)27 büyük ve yüce bir ma-
kama sahiptir. İnsan da kendisine emanet edilen, hizmetine verilen bu âlemi 
inşa ve ihya etmek zorundadır.

İnsan, taşıdığı emanet ölçüsünde28 hem Allah’a karşı hem de evrene kar-
şı sorumludur. Evrenin ve kendisinin selametinden sorumlu olduğu için tüm 
evrene hükmedecek kadar güçlü yaratılmıştır.29 Bütün varlığı Allah’ın bir ni-
meti olarak görmek ve ona öylece muamelede bulunmak İslâmî ve insani bir 
durumdur. İslâm’a göre, insan dışındaki her varlık hissedişe ve şuura sahip-
tir.30 Varlığa haşin ve hoyratça muamelede bulunmak, varlığı gayesinin, yani 
tabiatının zıddına kullanmak, varlığı incitmek demektir.31

“(Ey insan!) Bulut, rüzgâr, güneş ve felek, senin eline ekmek vermek için 
çalışıp hizmet görüyor. O ekmeği gaflet etmeden yiyesin diye…”32 “Allah’ın 
emriyle onlar senin için böyle çalışırlarken, senin vazifeni yapmaman, boş 
oturman hiç yakışık alır mı?”33

4. İnsan, İnsanlık ve İnsaniyet

İnsan; fert/birey/ben olarak insan, tümel manasıyla insanlık ve ahlâkî ola-
rak insaniyet gibi temel terimlerle mahiyeti ifade edilen bir varlıktır.

İnsan, tek başına, birey olarak insanlığın ortak paydasına sahiptir. Ancak 
fert olarak insan, tek başına soyut insanlığı temsil edecek kapasitede değildir.

25. Bakara, 2/143.
26. Câsiye, 45/13; Lokmân, 31/20.
27. En’âm, 6/165; Bakara, 2/30.
28. Ahzâb, 33/72.
29. Murtaza Mutahhari, İnsan Gerçeği, çev. Celaleddin Yılmaz, İstanbul 1987, s. 63.
30. İsrâ, 17/44; Hac, 22/18; Nûr, 24/41; Hadîd, 57/1; Haşr, 59/24; Cum’a, 62/1.
31. Neml, 27/17-18; Haşr, 59/5.
32. Bk. Bakara, 2/30; A’râf, 7/54; Râ’d, 13/2; Ankebût, 29/61; Lokmân, 31/29; Fâtır, 

35/13; Zümer, 39/5.
33. Şeyh Sadi Şirazî; Gülistan, Dibace, İstanbul 1978, s. 72.
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Bir insanın sorumluluğu, hem tümel insanlık içinde kendisine ait ortak 
paydayı kişiliğinde gerçekleştirmesi hem de kendi bireyselliğini veya Allah’ın 
her varlığı yaratmadaki benzersizliğini şahsında varoluşuna/hayatına yansıt-
ması, o insanın yetkinliği olarak kabul edilmektedir. Her insan, birey olarak 
diğer insanlardan farklı ve sadece kendine özgü yaratılışa sahiptir. İşte fert ola-
rak her insanın bu kendine özgülüğü, o insanın ilâhî yaratılışının hikmetidir.34

Bir insan, birebir diğer insanların aynısı değildir. Eğer bir insan diğer bir 
insanın aynısı olsaydı, o zaman bütün insanlığın çeşitliliği tek bir insana in-
dirgenirdi. Bu ise ilâhî yaratışın eşsizliğini ve benzersizliğini (ibda’) zedeler-
di. Zikri geçen sebepten dolayı vahiyle kesin olarak (muhkem) ortaya kon-
mamış düşünce, inanç ve davranışlar hakkında tek bir birey olarak kesinlik 
iddiasında ve dayatmalarda bulunmak asla doğru bir tutum değildir. Bizim 
ortaya koyduğumuz/koyacağımız düşünsel veya amelî fikir ve fiiller; çoklar 
içinde bir tanedir, bireysel yorumdur ve bu yorum; başkası için ne dindir ne 
de bir bağlayıcılığa sahiptir.

Çokluk içinde çokluğu oluşturan tek bir fert, çokluğu her yönüyle tem-
sil edemez. Çoğu zaman fanatizmin, dar fikirliliğin sebebi, insan ve insanlık 
arasındaki ayrımın içlem ve kaplamının farkına varamadan tikel anlamda in-
san olarak varlık ve varoluşumuzu (beni) tek hakikat kabul etmemizden kay-
naklanmaktadır.

G. Jung, fert olarak insanı –yani birey/beni insanı– kendi kendini bilen bi-
reysel varlık olarak konumlandırır. Bunun yanında insanlığı ise insanların ye-
teneklerinin ortalama istatistiği olan soyut bir varlık alanı olarak değerlendi-
rir. Bu sebeple bir doktorun öncelikle insanlığı bilmesi gerekir. İnsanlığı bil-
dikten sonra ilgilendiği veya tedavi ettiği insanı anlaması ve bilmesi bireysel 
başarısının temelini oluşturur.35 Jung’un da ifade ettiği üzere insan ve insan-
lığın farkını bilmek, insan bireyi için çok büyük faydalar temin eden önem-
li bir durumdur. Hekimlikte önemli olan bu durum, bir dünya görüşü, bir 
inanç için de elzemdir. Ortak insanlığı bilmek, herhangi bir insan hakkında-
ki temel veya genel yanılgıları en aza indirmek demektir. Kendisine ilgi gös-
terilen insan bireyini şahsına münhasır bilmek ise hiçbir insanın bir diğerinin 
aynı olmadığını, fert olarak her bir insana kendi biricikliği noktasında önem-
liliğini hissettirmek demektir. İnsanlık; iyi veya kötü, insana ilişkin her şeyi 
kapsamına almaktadır. Felsefî ve kutsal metinlerin varlığa ilişkin ortaya koy-
dukları kanun veya hükümler, insanlığın ortak paydasına aittir. Bu ortak pay-

34. Nisâ, 4/34; İsrâ, 17/84; Zuhruf, 43/32; Ahkâf, 46/19.
35. C.G. Jung, Keşfedilmemiş Benlik, çev: Barış İlhan, İstanbul 1999, s. 48, 49, 51.
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da, kimi insanda bir yönüyle kimi insanda başka bir yönüyle çok veya az va-
roluşa çıkmaktadır.

“İnsanın (bir birey olarak) kendisi, genel manada (insanlık olarak) insan 
değildir. İnsanlık fikri, varoluş hareketinde bir varlığa sahip değildir. Ancak 
ferdî insan, varlığı için varoluştan bahsedilebilir.”36 Durum böyle olduğuna 
göre hiçbir birey tek başına insanlığı temsil edemez. Yine bir bireyin her şe-
yini de insanlık o birey olmadan temsil edemez. İnsanlık, bütün bireylerin ta-
mamının katılımıyla meydana gelen soyut varlık alanıdır. Bu soyut alan, an-
cak her bir bireyinin bireysel yetenekleriyle varoluş alanında tecrübe edile-
bilmektedir. Teoride insanlığı, pratikte insanı bilmek ve bu çerçevede insan 
denen varlığa yaklaşmak insanı en iyi veya en mükemmel tarzda bilmek ve 
anlamak demektir.

İnsanlık; ilâhî ilimde insana ilişkin olan her bir ferde ait varlık ve varo-
luş bilgisini ve kabiliyetini kapsamaktadır. İlahî bilgi; zaman ve mekânın sı-
nırlamasına dâhil olmadan bütün zaman ve mekânları kuşatır tarzdadır. Bu 
sebeple, insanlığa ve aynı zamanda her bir insan bireyine ait bütün varlık du-
rumları tümel olarak yaratılmış ve yaşadığımız bu varlık dünyasında mevcut-
tur. Allah’ın kemal olarak yarattığı insanlık ise öyle veya böyle her bir insan 
bireyi tarafından paylaşılmıştır. Zaman ve mekâna konu olması itibarıyla in-
sanlık, bireylerin şahsında her bir bireyin melekesi ve Allah’ın melekleri va-
sıtası ile varoluş alanında tezahür etmektedir.

İnsaniyet, hem insanlık hem de her bir insan bireyinin yalnızca ahlâkîliği-
ni ifade etmede kullanılan ve içeriği bu yönde anlam kazanmış bir kavramdır. 
İnsaniyet, soyut insanlığa ait hayrı ifade ettiği gibi, her bir insana ait olan hayrı 
ahlâkî olarak da ifade etmektedir. İnsaniyet her ne kadar varoluşa/hayata dair 
gibi görünse de ortaya koyduğu davranışlarının özü insaniyette mündemiçtir.

İnsanî davranışlar terbiye yolu ile ahlâk olarak varoluşa çıkar.37 İnsanlı-
ğın, bir insan bireyinin özünde/cevherinde mevcut olan potansiyellerinin ha-
yır cihetiyle varoluşa çıkışına insaniyet demekteyiz. İnsanlığa ve fert olarak 
insana yaraşan; “insaniyet” gereğince bir hayat tanzim edebilme azim ve mü-
cadelesi içerisinde olmasıdır. Çünkü insanlık, insanın yalnızca iyi tarafını de-
ğil, aynı zamanda insanın fücur/kötü cihetine ait özelliklerini de bünyesinde 
barındırmaktadır.38

36. Frank Magill, Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, çev: Vahap Mutal, İstanbul 
1992, s. 36.

37. İnsan, 76/3; Beled, 90/10-11.
38. Fecr, 89/19-20; Şems, 91/7-8.
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İnsan, insanlık ve insaniyet terimlerinin ihtiva ettiği anlamları göz önün-
de bulundurduğumuzda bütün bu anlamlar insanın öz olarak hayra, iyiye ve 
güzele yatkın olduğuna işaret etmektedir. Yüce Allah, insanı en güzel şekil-
de yarattığını, fakat insanın daha sonra bu iyi yaratılışı kötüye kullandığını 
Kelâm-ı Kadîm’inde bildirmektedir.

B) İNSAN ONTOLOJİSİ

1. İnsanda Ruh-Nefs İlişkisi ve Nefs

Ruh ve nefs kavramları, insanı ifade için kullanılan iki temel terimdir. 
Çoğu zaman ruh ve nefs terimleri birbirlerinin yerine kullanılmıştır/kullanıl-
maktadır.

Ruh, Hz. Âdem’e üflenen ilâhî tezahür olarak insandaki ilâhî kemali ifa-
de etmektedir. Ancak nefs için aynı şeyi söylemek mümkün görünmemekte-
dir. Çünkü nefs; iyilik ve kötülüğü yapan, yapabilecek olan insanî bir güç ola-
rak Kur’ân’da zikri geçmektedir. Böyle olunca da nefsi ruh yerine, ruhu da 
nefs yerine kullanmak doğru bir isti’mal/kullanım olarak kabul edilemez. Al-
lah, insanın çok hayret verici bir yaratılışı olduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın ru-
bûbiyeti ile münasebeti olacak şekilde bir şanı bulunduğunu hissettirmek için 
“Ruhundan üflemek” ifadelesini kullanmıştır.39 Ancak nefs; ruh bedene girin-
ce insan benliğini oluşturan üçüncü bir hâl olarak ortaya çıkan insan kişiliği-
dir. Böylece insanın nefsi, onun cevherini veya varlığını değil, insanın varo-
luşunu ve şahsiyetini temsil eder. Varoluş ise doğumdan ölüme kadar devam 
eden bir süreçtir. Bu nedenle insan bu dünyada nefsi üzerinde taşıdığı süre-
ce tam kemale ulaşma nasibine sahip olamamaktadır. Ancak insan ölünceye 
kadar kemal yolunda varoluşunu oluşturma gayretinde olur veya olmalıdır.

İnsanın bedeni ve ruhu tek başına var olma, varoluşa katılma nasibine 
sahip değildir. Ruh tek başına Rabbine ibadet edemediği gibi, beden de ruh 
olmadan Rabbinin varlığının kanıtlarına ulaşamamaktadır. Bu durumda her 
ikisinin ortaklık yaptığı bir üçüncü hâl gerekiyor ki, o da nefstir. Nefs; ruhî 
ilhamları dinlerse tatmin olur, bedenî ya da ruhî istekleri aşırı bir şekilde is-
terse o zaman da tatminsiz olur. Bunun yanında nefsin, bedenî ihtiyaçları ta-
mamen terk etmesi de yine tatminsizlik sebebidir. Çünkü ihtiyaçları gideril-
meyen beden, nefs üzerinde baskı kurar.

39. Kadı Beydavî, Beydavî Tefsiri, çev: Şadi Eren, İstanbul 2010, c. 3, s. 536.
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Tam anlamıyla insan; nefs ile varoluş alanına çıkabilmektedir. Nefs; hem 
takvayı hem de fücûru potansiyel olarak yapısında barındırmaktadır. Bu se-
beple, nefsin sabit bir hâli yoktur. O, iyilik ile kötülük arasında sürekli bir de-
ğişim ve dönüşüm içindedir. Kendisinin dışında kendisine sürekli etki eden 
cevherlerin tesiri altındadır. Bu sebeple nefsi sabit cevherler olan ruh ve be-
denle tanımaktayız ve tanımlayabilmekteyiz. Böylece ortaya çıkıyor ki, nef-
sin varlığa çıkışı kendi zatı dolayısıyla değildir.

Ölümü tadan ve hisseden nefistir.40 Ölümle beraber beden ve ruh birbir-
lerinden ayrıldıklarında nefs kendi varoluşunu kaybetmektedir. “Her nefis 
ölümü tadacaktır.”41 hükmü de buna müteveccihtir. Varlıkta yeniden diriliş 
vuku bulduğunda, yani beden ve ruh tekrar bir araya geldiklerinde nefs yeni-
den varoluş alanına çıkmaktadır.

İnsanın ruh ve bedene sahip olması bir düalizm midir? Yoksa bu ikisi bir-
birlerini tamamlayan bir terkip midir? Beden ve ruhtan teşekkül eden insan, 
eğer yalnızca bedene veya yalnızca ruha önem verir diğerini terk ederse, bu; 
birbiriyle asla uyumlu olmayacak zıtları doğurur ki, insanın bu davranışı ne-
deniyle izafi düalizm (ikicilik) ortaya çıkar. Ancak insan bu iki temel özelliği-
ni veya varlığını, kendi hâl ve kabiliyetlerini dikkate alarak ihtiyaçlarını gide-
rirse, bu durumda ruh ve beden birbirlerini tamamlayan ve fert olarak insa-
na huzur ve saadet bahşeden uyumlu terkip olur. İzzetbegoviç; “İslâm, dün-
yanın esas özelliği (yani) insanî olan düalizmini evvela anlamak ve kabul et-
mek, ondan sonra da onu yenmek yoludur.”42 der.

2. Kur’ân Bağlamıyla Nefs

Nefs hakkında Kur’ân’da dört aşamayı ifade eden beş ifade ya da kavram 
bulunmaktadır. Bunlardan biri kötülüğü emretmekte, diğer dördü ise insanın 
iyi olma ve olabilme seviyelerini ifade etmektedir.

Kötülük; ontolojik olarak yokluğa, işlev olarak ise basitliğe ve sıradan-
lığa yöneliktir. Ancak iyiliğe, hayra gelince, burada yokuşu çıkmak lazım. O 
da yorucu olduğundan her insanın veya her insan ferdinin bu yokuşu çıkmak 
için bireysel seviye ve aşamaları bulunmaktadır.

40. Enbiyâ, 21/35; Ankebût, 29/57; Zümer, 39/42.
41. Âl-i imrân, 3/85.
42. Aliya İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslâm, çev. Salih Şaban, İstanbul 1987, 

s. 20.
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a. Nefs-i Emmâre: Kişiye kötülüğü çokça emreden nefstir. İnsanı her şeye 
heveslendiren, her şeyi isteyen ve asla tatmin olmayan nefistir.

b. Nefs-i Levvâme: Bu nefs sahibi, nefsi emmâresinin telkin ettiği veya yap-
tırdığı şeyler hususunda kendisini eleştirendir. Günahından rahatsızlık du-
yar. Yani nefs-i levvâme; fıtratının sesini duyan, fıtratına dönüş azminde 
olan nefs olarak karşımıza çıkmaktadır.

c. Nefs-i Mutmainne43: Bu nefs sahibi, üzerine düşeni yaptıktan sonra Al-
lah’ın fiilinden hoşnutluk duyar.

d. Nefs-i Radiyye-Mardıyye: “Allah’tan razı olmuş ve Allah’ın da kendisin-
den razı olduğu”44 kimselerin ulaştığı nefs veya kişilik aşamasıdır. Bu aşa-
ma; hem gönlün ibadetle ve hem de zihnin ilimle donatıldığı bir aşama-
dır. Radiyye ve Mardiyyenin devamı, bireysel bilinç ve amelin süreklili-
ğine bağlıdır.

3. Nefsin İlahlaşması

İnsan tabiatı, ilâhî isimlerin tecelligâhı olduğundan her ilâhî isim insanda 
bilkuvve vardır. Allah, her isminin, yarattığı kulu üzerinde tecelli etmesini is-
ter. Allah’ın savaş alanlarında mümin kulları üzerinde özellikle tecelli etme-
sini istediği ismi, el-Mûtekebbir (büyük, büyüklenen) ismidir. Ancak bu ismi-
nin, mümin kulları üzerinde başka yerlerde tecelli etmesini ise asla istemez. 
Hatta bu ismin savaş alanları dışında tecellisini de yasaklamıştır. Çünkü; “Al-
lah, nefsini ilâh edinenleri sevmez.”45 Nefsin ilâh edinmesi demek, herhan-
gi bir insanın kendisini her şeyden müstağni görmesidir. İstiğna, bir şeye ih-
tiyaç duymamak anlamına geldiği gibi, aynı zamanda kendisini başkasından 
üstün görmektir.

İnsan, tabiatı icabı istiğnaya düşebilir. Ancak mümin, istiğna hâlinde ıs-
rar edemez. Kendisi uyarıldığında veya kendisi kendi durumunun farkına var-
dığında tövbe edip asli terbiyesine rûcu’ etmesi gerekir. “(Müminler) her ne 
zulüm işlemişlerse onda bilerek ısrar etmezler.”46 Nefsini ilâhlaştıran yalnız-
lığa mahkûm olur. Çünkü sadece Allah tektir ve başkasına muhtaç değildir.47

43. Fecr, 89/27.
44. Fecr, 89/28.
45. Kasas, 28/50; Câsiye, 45/23.
46. A’râf, 7/23.
47. Alak, 96/6-7



İNSANIN ANLAM VE VARLIK BOYUTLARI • 29

Fert olarak insanın nefsini ilâh edinmesi, kendisinden başka hiç kimse-
yi dikkate almaması, bütün fikrinin kendisi olmasıdır. Böyle olunca da diğer 
insanları rahatsız eder ve kimsecikler bu ilâhın yanında, yakınında bulunmak 
istemez. “(Ey insan), varlığını gizlilik arazisine göm. Zira gömülmeden biten 
tohum tamamen olgunlaşmaz.”48

İlahlaşma bedliğinden/çirkinliğinden kurtulmak için her bir müslüman, 
bir iş/amel yaptığında şu soruları nefsine sormalıdır: “Bu işi niçin yapıyorum? 
Kimin için yapıyorum? Eğer cevabı, Allah için ise o ameli, o işi yapmalıdır. 
Yok eğer Allah’tan başkaları için veya Allah’ın razı olmadığı bir gaye için ya-
pıyorsa, o işten nefsini uzak tutması gerekir.”49

4. Filozofların Nazarında Nefs

Filozoflara göre, nefsin muharrik güçleri üç tanedir.

a. Şehevanî Nefs (Arzu Gücü): Bu nefs, insan ve diğer bütün canlılarda or-
taktır. Onunla cismani arzu ve hazlar meydana gelir. Sahip olduğu güç-
lü yetenekleriyle en kötü bela ve musibetleri bünyesinde taşır. Bu sebep-
le mutlaka terbiye edilip kontrol altına alınması lazımdır. Çünkü terbiye 
edilip kontrol altına alındığında bu nefsin güçleri iffete dönüşmektedir.

b. Gazabî Nefs: Bu nefse öfke, cüretkârlık ve galip olma isteği çokça bas-
kındır. Bu nefs terbiye edilmediği zaman sahibine şehevanî nefsten daha 
fazla zarar verir. Gazabî nefs sahibi nefsini terbiye ederse övgüye değer 
fazilet olan adalet kendisinde zuhur eder.

 İnsanî ilişkilerde nefsin mutedilliği insanın ve toplumun hayrınadır. “Nef-
sini sana tercih edenle arkadaş olma. Çünkü o, değersiz bir kişidir. Seni 
nefsine tercih edenle de arkadaş olma. Çünkü o hareket fazla devam et-
mez. Öyle bir kişiyle dost ol ki, o hatırlanınca Allah hatırlansın ve soh-
beti kalbi nurlandırsın.”50

c. Düşünen Nefs (Nefs-i Nâtıka): Bu nefs, insanı diğer bütün canlılardan 
ayıran nefstir. Bu nefsin en önemli özelliği, tefekkür, hatırlama, ayırt et-
me, farkına varma ve anlama gibi yani bilgi meydana getirme yeteneğine 

48. Ataullah İskenderî, Hikem-i Atâiyye, çev. Yahya Pakiş, İstanbul 2012, s. 21.
49. Haris el-Muhasibî, Allah’ı Arayış, İlke Yayıncılık, çev. Osman Arpaçukuru, İstanbul, 

2006, s. 18.
50. Ataullah İskenderî, Hikem, s. 57.
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sahip olmasıdır. İnsan, nefs-i nâtıka ile diğer iki nefsini terbiye eder ve 
onları zapturapt altına alır.

Nefs-i Nâtıka, aklî ilimlerle olgunlaşır. İslâm’ın emirlerini yerine getir-
mek ve ahlâklı olmakla da tatmine ulaşır. Bu sebeple her insan; aklî kabi-
liyetlerinin nispeti kadar, ahlâk, siyaset, siyer, salih kimselerin hayatlarını 
okuyarak kendisine örnek almalıdır. İnsan, aklî ilimlerle kendisini eğittiğin-
de nefsi asilleşir.

“And olsun nefse ve onu düzenleyene. O, ona fücûrunu ve takvasını il-
ham etti.”51 İnsanın nefsine iyi ve kötü ilhamlar yapılmakla beraber insanın 
bu ilhamlara mahkûm olmadığı ise şöyle ifade edilmektedir: “Nefsini temiz-
leyerek yücelten kimse kesinlikle kurtulmuştur. Onu kirletip alçaltan ise zi-
yana uğramıştır.”52

“Muhakkak biz ona (insana) doğru yolu gösterdik. O, ister şükredici is-
ter nankör olsun.”53 Yani insana ilham edilen bu iki yoldan insanın birini ter-
cih etmesinden kasıt, insan doğasının nefs cihetiyle hem iyiye hem de kötüye 
meyilli olduğu anlamına gelmektedir. Demek ki iyinin yanında kötüye meyil 
de insanî nefsin yapısının bir gereğidir. Ancak kötüye meyil insan için ilişki-
seldir, varlıksal değildir. Çünkü varlık olarak insan en güzel şekilde yaratıl-
mışken, ilişkisel olan fiillerinden dolayı sonradan aşağıların aşağısı konumu-
na kendisini kendi iradî fiilleri ile düşürmektedir.

5. İnsanî nefsin İyi İlhamları (Takva)

a. İffet: Bütün haramlardan, aşırılıklardan ve eksiklikten (ifrat-tefrit) kaçı-
nıp dengeli (mutavassıt) olmaya nefsin zorlanmasıdır.54

b. Kanaat: Mal kazanmaya ve dünyevi konum kazanmaya rağbet etmekle 
beraber bu konuda kendisini helak edecek düzeyde hırslı olmamasıdır. 
“Kanaat; fakirin izzeti, zenginin korunma kalesidir.”55

c. Kötülükten Korunma: Bayağılıktan, çirkinlikten ve çirkin sözden sakın-
maktır. Böyle bir kişiliğe sahip olmak her zaman saygınlık doğurur.56

51. Şems, 91/8-9
52. Şems, 91/10-11.
53. İnsan, 76/3.
54. Mü’minûn, 23/7-8.
55. Maverdî, Yüce Hedefler Kitabı, Hazırlayan: Yaşar Çalışkan, İstanbul 2012, s. 384.
56. Mü’minûn, 23/3
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d. Yumuşak Huyluluk (Hilm): İnsanın öfkelendiği ve intikam almaya da 
gücü yettiği hâlde bunu yapmamasıdır. Müminler öfkelerini yutanlardır. 
Öfke; cezada haksızlığa sebep olmaktadır.57

e. Sevgi (Vûdd): Şiddetli arzuya kapılmaksızın, Allah’ın yaratıklarına karşı 
mutedil sevgi beslemektir. Vudd’da karşılıklı sevgi esastır.

e. Merhamet (Rahmet): İyiye, iyi niyetliye, iyi ve hayır yolunda azimli ola-
na daha fazlasını vermektir. “Merhametten maraz doğar.” atasözü kötü-
yü mükâfatlandırmaya matuf olarak ifade edilmiştir.58

f. Vefa: İnsanın, sabırla fedakârlıkta bulunması ve sözüne bağlı olmasıdır.

g. Emanete Riayet: İnsanların güvenerek kendilerine teslim ettikleri mal-
mülk ve mahrem şeyler hususunda emin olmalarıdır. Emanete riâyetsiz-
lik, nifakla eş değer kabul edilmiştir.59

h. Tevazu: Tevazu; önemli insanlar, liderler, ilim ve mal sahibi kimseler için 
geçerlidir. Diğer kimselerin tevazusu çoğunlukla kişilik kaybına, zillete 
sebep olmaktadır.60

ı. Cömertlik (Sehâ): Zamanında ve gerektiğinde kendini, ailesini, çocuk-
larını, mahrum etmeden Allah rızası için vermektir. “Ne saçıp savurmak 
ne de elini sıkı sıkı kapatmaktır.”61

i. Yiğitlik (Şecaât): Gerektiğinde sıkıntı ve tehlikelere girebilmek, korku 
anlarında sükûnetini korumaktır.

j. Adalet: Her şeyi olması gereken yere koymak ve bu şekilde muamelede 
bulunmaktır. Bu anlamıyla adalet, hikmet manasına da gelmektedir.

Her insan, tabii fıtratı dolayısı ile bilmek ister. Bilinmek istenen şey de 
yeri ve yordamınca bilindiği zaman insanî nefs tatmine ulaşır.62

6. Nefsin Kötü İlhamları

a. Yalan ya da Yalanın Ontolojisi: Fücûr/kötü fiillerin en aşağılık olanı ya-
landır. Hz. Peygamber’e bir sahabî; “Ya Resûlallah! Bana öyle bir nasi-

57. Lokmân, 31/17-18.
58. Rûm, 30/21.
59. Âl-i İmrân, 3/8.
60. İsrâ, 17/37; Lokmân, 31/19.
61. İsrâ, 17/29.
62. Nisâ, 4/58
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hatte bulun ki, onu yapayım ve cennete girebileyim.” der. Resûlullah ona; 
“Yalan söyleme.” diye nasihatte bulunur.”63 Bu şahıs, Hz. Peygamber’e 
yalan söylememe sözünden dolayı İslâmî olan her ibadeti yapmaya ken-
disini mecbur hisseder. Çünkü Hz. Peygamber’in o sahabiye, “Şunu-bu-
nu yaptın mı?” şeklindeki sorularını ya yalanla geçiştirecek ya da üzeri-
ne düşeni yapmak zorunda kalacaktır.

 Bir insanın sözü; var iken yok, yok iken var diye bir yalancı tarafından 
değiştirilip dönüştürülüyorsa; bu, sözün sahibinin niyet ve kıymetinin, ya-
lan söyleyen tarafından ilga/yok edilmesidir. Buna kavlî iftira denir. İfti-
ra, olmayanı oldurmaktır.

 Var olmayan bir varlığı var saymak ve var olan varlığı yok saymak, ilâh-
lık iddiasında bulunmaktır. Çünkü yaratmak ve öldürmek (yok etmek), 
ancak ilâhî bir irade ve kudretle gerçekleşir. İlginçtir ki Kur’ân, yalanı 
yaratma olarak ifade etmektedir. “Siz Allah’tan başka putlara tapıyorsu-
nuz, yalan yaratıp duruyorsunuz (tehlukûne-ifke). Sizin Allah’tan başka 
taptıklarınız size rızık vermezler.”64

b. Geçici Olanı İsteme: Bunlar; elde edilince değeri kaybolan şeylerdir.

c. Nankörlük: Nimetin değerini bilmemek, nimet verene şükranda bulun-
mamaktır.

d. Cimrilik: Cimri; gerektiği yerde gereken fedakârlığı yapmayan kimsedir.

e. Ümitsizlik: İnsanın güvenini kaybetmesidir. Ümit, var olmak demektir, ha-
yalperest olmak demek değildir. İlginçtir ki, hayalperest olanlar, sıkıntı ve 
darlık zamanlarında en ümitsiz olanlardır. Allah’ın yarattığı bu varlık âle-
minin, herkese yetecek kadar nimeti bol, yaşama alanları da geniştir.

f. Unutkanlık: İnsan, nisyan ile maluldür. Unutmak insanî bir özelliktir. 
Bazen de unutmak insanın kurtuluşudur. Kötülüğü, üzüntüyü ve acıyı 
elden geldiğince unutmak gerekir. Ancak güvenli olmayı, kadirşinaslığı, 
cömertliği unutmak ise insan olmaktan/ünsiyetten uzaklaşmak anlamına 
gelmektedir.

g. Acelecilik: İnsanın tabiatı aceleciliğe yatkındır. Çünkü “İnsan, aceleci ola-
rak yaratılmıştır.” Aceleciliğe de iki cepheden bakmak gerekir. Hayrın 
tecellisi için acele etmektir. Ömrün tükeneceğinden korkarak iyilik yap-
mada acele etmek övülmüştür. Ancak insan şerrin de acele meydana gel-
mesini isteyen bir varlıktır.

63. Ali el-Muttaki el-Hindi, Kenzu’l-Ummal, III/874, no: 8994.
64. Ankebût, 29/17.
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h. Hakka Ayak Direme: Hakka direnenlerin en önemli özelliği, hakkı ka-
bul etmeleri hâlinde sahip olduklarının ellerinden çıkacağına dair hisset-
tikleri şeytanî korkulardır.

C) İNSAN ŞAKİLESİ

1. İnsan Varlığında Şakile

“De ki; Herkes yaratılışına/şakilesine göre davranır. Rabbin kimin doğ-
ru yolda olduğunu bilir.” (İsrâ/84)

Şakile kelimesi, şekl/şekil kökünden türemiştir. Bu anlamıyla şekl, benzer, 
misl, denk, şekil, cins, tür, cihet ve uygun olma anlamlarına da gelmektedir.65

Bu âyetin en önemli vurgusu şudur: “Her insan şakilesine göre amel ya-
par.” Her bir insanın fıtratı diğerinden farklı olduğundan, her insanın da an-
cak kendine özgü fiili yapabileceği kastedilmektedir.

Yaratılış meselesine bu şekilde baktığımızda, fert olarak her bir insan do-
ğuştan getirdiği tabii yetenekleri nispetinde iş yapmakla mükellef olacağın-
dan, sorumluluğu da bu yeteneklerini hayır noktasında bilfiil hâle getirmekle 
sınırlıdır. İnsan, tabiatında olmayan bir yetenekle iş yapamaz. Bu sebeple bir 
insanı, gücü yapmaya elvermediği bir iş için itham etmek, küçümsemek asla 
câiz değildir. Hatta böyle bir itham, Allah’ın yaratmasını küçümsemek olur. 
İradesi dâhilinde olmayan bir hususta bir kimseden kudret kullanımını iste-
mek hem insafsızlık hem de zulümdür.

Modern zamanlarda Batı’dan bize intikal eden nasyonalizmin iddiaları, 
ilâhî yaratılışı küçümseme şeklinde zuhur etmektedir. Bir ırktan dolayı övün-
mek veya bir ırktan dolayı kahretmek, Allah’ın yaratmasına, iradesine ve kud-
retine itiraz anlamına gelir. Elbette insanlar içinde doğdukları, büyüdükleri 
çevrenin etkisi altında olabilirler. Yine insan içinde büyüdüğü toplumun zevk 
ve acılarını kendisine mal edip onlara ortak da olabilir. Burada bir üstünlük 
veya bir övünme imkânı olmakla beraber, başkasını rencide edecek düzeyde 
bunun tezahürü insanî ve İslâmî bir tutum değildir.

Üstün yeteneklere sahip olanların sorumluluklarının çokluğu nedeniyle 
bu sorumluluklarının bilincinde olarak daha çok gayret içerisinde olmaları 
zorunludur. Ama ne yazık ki modern hayat tarzı, kişinin iradesinde olmayan 

65. Musa Bilgiz, “Kişiliğin Oluşumunda Fıtrat ve Sosyal Çevrenin Etkisi”, Atatürk Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, Erzurum 2006, s. 131.
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durumlarla övünmesini teşvik ediyor, takdir ediyor ve bir nevi insanı ilâhlaş-
tırıyor. Hâlbuki varlık âlemindeki en üstün varlık olan insan, kendisine ait bu 
üstün yeteneklerinin hiçbir zaman fail ve sebebi değildir / olamamıştır. Böy-
le iken tekebbür göstermek insanî bir davranış değildir. Bununla beraber Al-
lah’ın doğuştan bilfiil yarattığı üstün yetenekli kimseler, Allah’ın istediği şe-
kilde varoluşlarını (hayatlarını) düzenlediklerinde ise dünya hayatı hem on-
lar hem de diğer insanlar için cennete dönüşmektedir.

Üstün kabiliyetli olanın, varoluştaki başarı oranı nicel anlamda az kabili-
yetli olandan çok olsa da çoğu zaman üstün yetenekli olanın daha aşağı sevi-
yeye/makama düşmesi her zaman mümkündür. Her insan bireyi en iyi ken-
dini tanır ve bu sebeple de her insan bireyinin yapabileceğini kendisi tayin 
eder/etmelidir. Biz insanlar birbirimizi kandırabiliriz. Ama Allah’a inanıyor-
sak, O, bizde olanı elbette bizden daha iyi bilmektedir. Bu sebeple herkes Al-
lah’a vereceği hesabının cevabını kabiliyeti kadar bulmalıdır.

Allah insanları tek tip yaratmadığına göre, bizim insanları düşünsel ve 
amelî olarak tek tip hâline getirmeye çalışmamız vahdet değil, ilâhî vahde-
tin yaratılış gayesini bozmak manasına gelir. Hakikatin çok cephesi vardır. 
Allah da insanları birbirlerinden farklı yarattığına göre, o zaman her birimiz 
bu hakikati tam olarak hayata geçirebilmek için kendi farklılığımızın imkâ-
nı nispetinde hakikate ulaşmaya gayret etmeliyiz. “Biz, insanların bazılarını, 
derece derece diğer bazılarından üstün yarattık ki, bir kısmı diğer bir kısmı-
na iş yapsın.”66 “Bir kısmı diğer kısmına iş yapsın”ın iki cephesi vardır: Birin-
cisi daha yetenekli olanların az yetenekli olanlara her anlamda yardım etme-
leridir. İkincisi ise az yetenekli olanların kendilerinden daha yetenekli olan-
ların plan ve yol göstermeleri istikametinde hem kendileri hem de diğerleri 
için hayırlı olan işleri yapmalarıdır.

İsrâ sûresi 84. âyeti ile her insanın bir şakilesinin olduğu ve bu şakileye 
binaen de her insanın Allah yanında değer kazandığı ifade edilmektedir. Şa-
kile terimi, hem insanın yaratılışı/tabiatı hem de insanın bu yaratılışına göre 
sonradan elde ettiği iradî kazanımları manalarını da içermektedir.

İnsanın bir tabiatı yani özü vardır. Özün yanında bir de insanın kişiliği 
vardır ki, bu varoluş temelde öze dayansa da varoluşu özüne uygun bir şekil-
de var kılmak fert olarak her bir insanın kendi irade, kudret ve bilgisi doğrul-
tusunda meydana gelmektedir. Allah her insanı kapasitesi nispetinde sorumlu 
kılmaktadır. Hiçbir insan yaratılışından getirdiği gücünün dışında sorumlu-

66. Zuhruf, 43/32.
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lukla muhatap değildir. Aynı şekilde her insan, yaratılıştan getirdiği bu gücü 
kendi fiili ile hayatına tam ve doğru olarak yansıtmak zorundadır.

Fert olarak her bir insan; kendisinde mevcut kuvvelerini ne için, nere-
de, ne zaman ve nasıl kullandığını; elde ettiği hasılanın neye tekabül ettiği-
nin hesabını Allah’a verecektir. Her insan kendi yaratılışında kendisine ema-
net edilen uzuvlarının, aklının, gönlünün kazanımlarını ortaya koyarken yi-
ne de her hâlükârda eksikliklerinin var olduğu bilinciyle onları kendisine ve-
ren Rabbine şükredip, ibadet etmelidir.67

Kişilik veya ahlâk, hakka uygun olsa da insanın nefsanî arzu ve istekleri 
insanın tam ve kâmil olarak varoluşunu ortaya çıkarmasına engel olabilmek-
tedir. Bu sebeple de insan, peygamberler de dâhil olmak üzere, Allah’a tövbe 
ve istiğfarı ilke edinmelidir.68 Çünkü tövbe ve istiğfar kişinin kendisinin oto-
kontrolü olup ve bu kontrolü neticesinde de daha iyiye gitmesine vesile olur. 
Örneğin; Mekke’nin fethiyle beraber Hz. Peygamber ve müminler büyük se-
vinç yaşamışlardı. Ancak Allah, bu büyük başarıyı, Hz. Peygamber’in ve mü-
minlerin yalınızca kendilerine atfetmemeleri gerektiğini kendilerine Nasr sû-
resini inzal etmekle şu şekilde hatırlatır. “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de 
insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabbine hamd 
ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok ka-
bul edendir.”69 Yüce Allah, sanki Hz. Peygambere şunu diyor; bu fetih ancak 
benim irade ve kudretimledir. Bu hususta kendine fazladan bir pay çıkarma. 
Bu, “Sen atmadın, Ben attım”ın70 başka bir ifade tarzıdır.

“Zengine kendi gücüne, fakire de kendi gücüne göre verin.”71 Burada in-
sanın varoluşsal durumunun önemini anlamaktayız. Eğer birine infakta bulu-
nacaksak onun toplumsal ve bireysel konumunu dikkate almak zorundayız. 
Bu, her insanı bulunduğu ekonomik konumuna göre değerlendirmek manası-
na gelmektedir. Ekonomik konumuna göre bir insanı değerlendirmek müm-
kün/câiz ise, o zaman bir insanı kültürüne göre de değerlendirmek gerekir. 
İnsanların varoluşlarında kazandıkları ve kaybettikleri konumları eğer atalet, 
kibir ve harama bulanmamışsa bu, bu konumdaki insanlara karşı olumlu ta-
vır takınmamıza gerekçedir. Böylece irade dışı ve irade kullanımına rağmen 
istenen sonuçlara ulaşamayan insanlara mazeretlerine göre olumlu tavır ge-

67. Nahl, 16/108; İsrâ, 17/36; Hac, 22/8; Ahkâf, 46/26; Hucurât, 49/6; Mülk, 67/73.
68. Muhammed, 47/19.
69. Nasr, 110/1-3.
70. Enfâl, 8/17.
71. Bakara 2/236.
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liştirmemiz gerekmektedir. Bunun yanında atalet, kibir ve haram yollarla el-
de edilen ve kaybedilen konumlandırmalar karşısında müslümanların bir so-
rumluluğu yoktur.

2. Bedensel Şakilenin Mizacı

Beden, insanın ruhunu kendisiyle tecrübe ettiği, ruhunu varoluşa/haya-
ta çıkardığı kalıptır. Bedensiz insan ve insan varlığı mümkün değildir. Bu se-
beple bedenin insan mizacı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin gücü, 
fonksiyonları ve bedensel uzuvların insanı iyiye-güzele yöneltmesinin yol ve 
yöntemleri üzerinde konuşmak insan şakilesi hakkında konuşmak demektir.

Bilindiği üzere bir toprak; çeşidi ve niteliğiyle bir başka topraktan daha 
besleyici ve daha faydalı olabilir. Bir hava başka bir bölgenin havasından da-
ha ince ve daha saf olabilir. Bir su bulunduğu mekân sebebiyle başka bir su-
dan daha tatlı ve daha yumuşak olabilir. Bedeni bu unsurlarla malul olan in-
sanların tabiatlarında da bu türden üstünlükler olur.72

Bedenin faydasına önem veren herkesin, hayatı boyunca kendisine eş-
lik edecek bir yoldaş olan bedeni için bu unsurlardan en üstününü, bedeni-
ne sıhhat ve selamet bulmasına en çok yardımcı olacak olanını tercih etme-
si, arayıp bulması elzemdir. Allah’ın geniş arzı, insanın kötünün içinde haya-
tını sürdürüp, “Bu da benim kaderimdir” demesini engellemektedir. İşte bu 
yüzden Allah, her bir insandan bedenini nasıl ve nerede besleyip kullandığı-
nın hesabını soracaktır.

Sahip olduğu sıhhatli bedenle bir insanın ibadet etmesi, iaşesini temin 
etmesi, sıhhatli olmayan bedene nispetle elbette daha kolaydır. Buna muka-
bil sıhhatli olamamak, eğer kişinin irade ve kudretinin fevkinde ise o zaman 
o kimse elbette daha az mesul olacaktır. Bu sebeple de her bir kimse tabiatı, 
varoluşu ve bedensel niteliklerinin özelliğine göre Allah katında mesuldür.

3. Bedenin Hikmeti ya da Şakilesi

“İnsan (bedensel olarak da) dışı ve içi ile bir bütün olarak incelendiğin-
de inceleyeni şaşkınlık ve hayranlığa düşürecek, her şeyin en ince ayrıntıları-

72. Ebu Zeyd el-Belhi, Mesalihu’l-Ebdan ve’l-Enfûs, Terc: Nail Okuyucu, Zahit Tirya-
ki, İstanbul 2012, s. 42.
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nı yine hayranlıkla seyredecek tarzdaki bir varlıktır. İnsan; en ince ayrıntısı-
na kadar, düşünülüp, ona göre yerli yerince yaratılan bir sanat harikasıdır.”73

İnsanın sahip olduğu fizikî form, yaşadığımız varlık âleminde hiçbir can-
lı ve cansız varlıkta bulunmayacak düzeyde mükemmel ve işlevseldir. İnsa-
nın kendisi, kendi formunu öğrendikçe, bildikçe hayret ve hayranlığa düşe-
cek, aynı zamanda bu formu kendisinin var etmesinin hiçbir zaman mümkün 
olmayacağını anlayacaktır. Varlık dünyamızda bizi biz yapacak bizden daha 
mükemmel bir varlık yoksa ve biz de kendi kendimizi var etmemişsek, ama 
buna rağmen, fizikî varlığımızda yüksek bir ustalık ve akıl varsa, işte bu akıl 
ve usta, bizden daha üstün bir varlıktır ki, O varlık da Yüce Sani’’dir.

4. Bedenin Fizyolojisi

“(Ey insan!) O Rabbin ki, seni yarattı ve düzenine koydu. Sana uygun bir 
biçim (şekil) verdi.”74 Bu âyetin manası şu yorumlara tekabül etmektedir. “Se-
ni şekillendirdi”deki “sevvâke”’den kasıt, Allah’ın insanı yaratışında, uzuvla-
rı arasında adalet gözetmesi ve her bir uzvu yerli yerince konumlandırması-
dır. Uzuvlar, insanın ihtiyacı ve güzelliği noktasında en güzel şekilde oluştu-
rulmuştur. Böylece insan her yönüyle mükerrem/saygın kılınmıştır.75

Zikri geçen âyet ve devamı, insanoğlunun fizikî varlık formunun mut-
lak ustasının Allah olduğunu anlatmaktadır. Bizler O’nun eserlerinden hare-
ketle ustalığını keşfederiz. Fakat yine de biz, O’nun ustalığının yalnızca for-
mel tasvirine ulaşabiliyoruz. Çünkü O’nun ustalığının mutlak manada mahi-
yeti bize meçhuldür.

5. Çocuk ve İlahî Hikmet

İnsan bedeninin görüntü ve fonksiyon itibarıyla en basit hâli, çocukluk 
dönemindeki hâl ve görüntüsüdür. O beden üzerinde düşündüğümüzde hay-
ret-i mucip neticelere ulaşmaktayız.

Çocuk ve annenin varlığı ile çocuk ve anne arasındaki varoluşsal iletişim, 
Allah’ın insanı yaratırken insan tabiatını ne kadar yüce ve hikmetli bir şekil-

73. Gazzali, Hikmetler, 2009, s. 57-58.
74. İnfitâr, 82/7.
75. Maverdî el-Basrî, en-Nüket ve’l-Uyûn, Beyrut, 1007, c. 6, s. 222.
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de yarattığını bize göstermektedir. İnsan âciz bir varlık (çocuk) iken de Allah 
tarafından korunma altına alınmıştır. Ancak bu hikmet; nitelik vermekle de-
ğil, insanda nitelik eksikliği ile ortaya çıkan bir hikmettir.76

Yeni doğmuş bir çocuğun hangi besinlere ihtiyacı olduğunu ne çocuğun 
ne de annenin bilmesine gerek yoktur. Çocuğun gelişmesi için gerekli olan 
bütün besinler annenin sütünde hazır hâlde mevcuttur, çocuğun organları ge-
lişip dişleri çıkıncaya kadar çocuk onlarla beslenir. Aksi takdirde anneler hem 
bu gıdaları bilmek hem de (dişleri olmayan ve organları henüz gıdalarını haz-
medecek kadar gelişmeyen bebeklere) bunları yedirmek için çok zor duru-
ma düşerlerdi. Bu da sonuçta anneleri çocuk bakımı işinden nefret ettirirdi.77

Görüldüğü üzere Allah’ın kudreti ve yaratmadaki sanatı, insanda tecelli 
etmektedir. Bu tecellide yalnızca insanın manevi tarafı değil, maddi tarafı da 
bütün ihtişamıyla bizleri hayrete düşürecek seviyededir.

6. İnsanın Organları

a. İç Organları: Allah’ın insanın iç organlarını tanzim ve düzenlemesi insanın 
kendisi hakkında tefekkürünü fazlasıyla hak etmektedir. “Kalp, karaciğer, 
akciğer, mide, dalak, bağırsaklar, rahim ve mesane gibi organların her bi-
ri, kendi özel görevlerini yerine getirmeye uygun olacak biçimde, özel öl-
çüler ve şekillerde yaratılmıştır.”78 Bu uzuvlardan yalnızca birisi görevini 
yerine getirmediği zaman insan ya ölüyor ya da hayatı çekilmez oluyor.

b. Göz, Kulak, Kalp: “Hissî ögelerin salt akılla idrak edilmesi imkânsızdır. 
Eğer hissî ögeler salt akılla idrak edilebiliyor olsaydı, hissî güçler fuzuli 
olurdu. Aynı şekilde aklî mefhumlar da yalnızca hissi güçlerle idrak edi-
lebiliyor olsaydı, salt akıl gereksiz olurdu. Hem aklî ve hem de hissî güç-
lerin bilgi elde etmede bir gerçekliği bulunmasaydı, o zaman bütün duy-
gular ve akıllar boş, faydasız ve anlamsız olurdu.”79

 İnsanın tam ve uygun insan olması için hem hissi hem aklî hem de kalbî 
öge veya yeteneklerinin anlamlı bir şekilde bir arada bulunması gerekli-
dir. Bir arada bulunan bu yetenekler, birbirlerine zıt veya birbirlerini nak-
zeden şeyler değil, aksine insanı tevhit eden hususlardır. Varlığın uygun-

76. Lokmân, 31/14-15; Ahkâf, 46/15.
77. Lokmân, 31/14-15; Ahkâf, 46/15.
78. Gazzali, Hikmetler, s. 59.
79. Ebü’l-Hasan el-Âmirî, Kitâbü’l-Emed, s. 10.
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luğu, bütün cüzlerinin birbirleriyle uyum ve uygunluğunu gerektirmek-
tedir. Gözün gördüğü, kulağın işittiği şeyleri beyin terkip hâline getirir-
ken kalp de onlar hakkında hüküm vererek kişiyi bilgi ve amel noktasın-
da teşvik etmektedir.

 Gözün veya herhangi bir uzvun kıymetini, en iyi, o uzva sahip olup da 
onu daha sonra kaybedenler bilir. Bu konuda büyük mütefekkir Cemil 
Meriç’in şu ifadeleri muhteşemdir: “Görmek, yaşamaktır. Vuslattır gör-
mek. Her bakış dış dünyaya atılan bir kementtir. Bir kucaklayıştır, bir 
busedir her bakış. Göz bebeklerimizden fışkıran seyyale, mekân canava-
rını bir anda ehlileştirir. Görmek sahip olmaktır. Gören hangi hakla yal-
nızlıktan şikâyet edebilir? Mevsimler bütün işlevleriyle emrindedir, renk-
ler bütün cilveleriyle hizmetindedir. Çiçekler onun için açılır, şafak onun 
için pırıldar. Gütenberg matbaayı onun için icat etmiştir. Hugo, o oku-
sun diye yazmıştır şiirlerini, çocukların tebessümü onun içindir.”80

c. El: İnsanın en önemli fizikî uzuvlarından birisi de eldir. Nasıl ki akıl in-
sanı soyut olarak diğer hayvanlardan ayırıyorsa, insan eli de insanı fizikî 
olarak diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliğidir.

 El ile selam verir, el ile secdeye destek buluruz. El ile sanatkâr olur, el ile 
yazar, el ile yemek yer, su içeriz. El açık tutulduğunda, içine istenilen şe-
yin konulabileceği bir tabak, kapatılıp yumruk hâline getirildiğinde ise 
onunla kendimizi savunacağımız bir silah hâline gelmektedir.”81 Yine dua 
için Rabbe el açar, fakirlere el açtırmadan haklarını ellerimizle veririz.

 Sonuç olarak insanda bulunan bütün organların ve bu organların özellik-
lerinin, insanın bütün ihtiyaçlarını ve bütün hedeflerini karşılayacak dü-
zeyde olması; ilâhî yaratışın, ilâhî tesviyenin/şakilenin ihtişamını göster-
mektedir. Bu organlardan her biri pek çok ihtiyacı karşılıyor ve pek çok 
fayda sağlıyor. Eğer bu organlardan bazısı daha fazla veya daha eksik ol-
sa insanın varlık ve varoluş düzeni bozulur.

D. İNSANİ VAROLUŞ DERECELERİ

İnsanlar, insanlığın tümel anlamı içerisinde büyük çoğunlukla birbirleri-
ne benzerken, her bir insan bireyi ise bu ortaklıkla beraber şahsına münha-

80. Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç, İstanbul 1994, s. 68; Âl-i imrân, 3/13; Hac, 22/40; 
Nûr, 24/43-44; Haşr, 59/2

81. Gazzali, Hikmetler, s. 54
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sır kişisel özelliklere sahiptir. İnsanların kişisel özellikleri, fıtratlarından ha-
reketle şahsiyetlerine yani varoluşlarına yansımaktadır. Bu kişisel yansımala-
rın birçok çeşidi ve derecesi vardır. Özellikle insanların kişisel özelliklerin-
den hareketle her bir insanın hakikatteki payı ve bu hakikatte kendisine özgü 
olan payının kendisine ve çevresine yansıması yani katkısı da farklı farklıdır.

İşte bu anlamıyla Kur’ân, insanları diğerleriyle kurdukları iletişim ve dav-
ranışları doğrultusunda dikkate alarak hikmet ehli, vaaz-nasihat ehli ve mü-
cadele ehli olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. Yüce Allah bu hususta şöy-
le buyurmaktadır: “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlar-
la (insanlarla) en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yo-
lundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.”82

İslâm, insanın değerini, bu dünyadaki varlık ve varoluşunun en önem-
li sebebi olarak insanların hakikati ne kadar temsil ettikleriyle doğru orantı-
lı olarak görmektedir. Hakikatin temsili ise öncelikle kişinin kendisini haki-
kate göre donatması ve sonra da bu hakikati insanlara öncelikle sözlü ve fiilî 
olarak yansıtmasıyla mümkündür. Bu hususta insanların derece derece birbir-
lerinden farklı olduğunu Allah, Nahl sûresi 125. âyetinde bildirmiştir. Bu üç 
varlık derecesini düşünürlerimiz şu şekilde temellendirmektedirler.

1. Hikmet Ehli: Hikmet ile insanları hakka davet; hüccet (delil) ve beyyine-
ye (açıklamaya) dayanmalıdır. Gerçeğe; yakinî, zâtî ve bozulma ihtima-
linden uzak bir delille davet etmek gerekir. Veya kuvvetli zan ve mükem-
mel iknayı temin eden hüccetle olmalıdır. Bu makam yüce bir makamdır.83 
“Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayır verilmiştir.”84 Razî 
hikmeti; delil ve delilin açıklıkla ortaya konması olarak anlamlandırmak-
tadır. Ancak delilli ve açıklamalı olan bu hikmet uzun ömürlü olmalıdır. 
Uzun ömürlülük, anlatılan veya ortaya konan hikmetin insan veya varlık 
gerçeğine uygun olmasıyla mümkün olmaktadır.

2. Güzel Öğüt Ehli: Zannî ipuçları ve iknaî/retorik delillerdir ki, bunlar gü-
zel öğütlerdir.85 “Güzel öğüt ehli insanlar; kemal yolunda, muhakkik hü-
kemânın derecesine ulaşamayan, ancak noksanlık ve hafiflik hususunda 
da gürültü koparanlar (kötü mücadeleciler) ve hasımlarını ilzam etmeye 
çalışanların derekesine inmeyen kimselerdir. Tam aksine bunlar, asil fıt-

82. Nahl, 16/125.
83. Fahreddin Razî, Mefatihu’l-Ğayb-Tefsir, Çev. Cafer Sadık Doğru ve Arkadaşları, İs-

tanbul, 1992, c. 14, s. 377.
84. Bakara 2/269.
85. Razî, Tefsir, c. 14, s. 378
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ratları ve selim yaratılışları üzere kalan kimselerdir. Bunlar yakinî delil-
leri ve hikmetli bilgileri anlama derece ve istidadını haiz olmayan kimse-
lerdir. Bunlarla konuşmak, güzel öğütle mümkün olmaktadır.”86 Güzel 
öğüdün yanında yumuşak, sevecen ve duygusal anlatımlar bu seviyedeki 
insanlar üzerinde büyük etkiye sahiptir.

3. Mücadele Ehli: Hasmı ilzam edip susturmak yoluyla yapılan tebliğdir. 
“Ehl-i kitap ile ancak en güzel bir yolla mücadele ediniz.”87 Bu anlamıy-
la cedel; meşhur ve makbul birtakım önermelerden meydana gelmiş de-
lillerdir.88 Güzel mücadele tarzını Razî, Kur’ân’daki başka anlatımları da 
dikkate alarak Ehl-i kitap ile sınırlamaktadır.

İnsanları İslâm’a davette esas olan ilkelerden biri de en güzel şekilde mü-
cadele olduğuna göre, kötü mücadele yolu da vardır ki o da; “Birtakım ba-
tıl ve fasit mukaddimelerden (önermelerden) meydana gelmiş tebliğ tarzıdır. 
Bu tarz tebliğe başvuranlar; hafiflik ederek, gürültü kopararak ve batıl çare-
ler ve fasit yollara başvurarak dinleyene görüş ve kanaatlerini kabule zorla-
yanlardır.”89

Bu üç sınıf üzerinde yapılan açıklamalara bakıldığında insanların dere-
celerinin en üstününü oluşturanlar hikmet erbabı olanlardır. Ortasını, genel 
halk kitleleri teşkil eder ki, bunlar fıtratı bozulmamış olan kimselerdir. İnsan-
ların çoğunluğu bunlardan oluşur.90 Cedel ehli ise hikmet ile genel halk kit-
leri arasında kalan kimselerdir.

Kâmil ve güçlü kimseleri hak dine; hikmetle, yani katî (kesin) ve yakinî 
delillerle davet etmek gerekir, avamı ise güzel öğütle, yani yakinî, iknaî ve 
zannî delillerle davet etmek güzeldir.

Gürültü koparanlarla (cedelcilerle) ise en güzel şekilde mücadele etmek, 
müminlerin görevi olarak ortaya konmaktadır. Cedel, esasta davet babında 
olmayıp, bunda davetten ayrı bir maksat kastedilmiştir. Bu da ilzam ve sus-
turmadır. Cedel, hak dine daveti gerçekleştirmeyeceğine göre bundan maksat 
başka bir şeydir. Bu sebeple âyette hak dine davet ayrı zikredilmiştir.

“Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseleri de hidayete erenleri de en 
iyi bilendir.” Âyetin bu bölümünden anlaşılması gerekenler ise şu şekilde de-
taylandırılmıştır:

86. Razî, Tefsir, c. 4, s. 378.
87. Ankebût, 29/46.
88. Razî, Tefsir, c. 14, s. 378.
89. Razî, Tefsir, c. 14, s. 378.
90. Razî, Tefsir, c. 14, s. 379.
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Müslümanlar, bu üç seviyede bulunan insanlara zikredilen bu üç yolla İs-
lâm’ı davetle mükelleftirler. Hidayetin gerçekleşmesi ise onu hak edenlere Al-
lah’ın doğru yolu (hidayeti) vermesidir.

İmam Maverdî, bu âyet dolayısıyla şu açıklamayı yapmaktadır:

“Rabbinin yoluna” ifadesinden “Rabbin dini, yani İslâm’a davet” kaste-
dilmiştir. Ona göre, hikmet ile davetin birçok açıklaması var.

Tebliğde bulunmanın makul yolu, her insanın gücü nispetinde irşatta bu-
lunmasıdır. Bu konuda Maverdî, şu hadisi nakleder: “Peygamberler, insanlara 
akılları nispetinde konuşmak, tebliğde bulunmakla emredildiler.”91

Hikmet; Maverdî tarafından Kur’ân ve Sünnet ile sınırlı kabul edilmiş 
iken, Razî hikmeti, delilli yani aklî tutarlılık olarak tanımlamıştır. Güzel öğüt 
noktasında Razî ile Maverdî arasında pek fark bulunmamaktadır. Mücade-
le hususunda ise Maverdî, Razî’den daha kapsayıcı açıklamalar yapmaktadır. 
Razî, mücadele etmeyi Ehl-i kitap ile sınırlı tutarken, Maverdî kendileriy-
le mücadele edilecek insanların içerisine müslümanları da dâhil etmektedir.

Gazzali, zikri geçen âyet (Nahl 16/125) dolayısıyla önemli açıklamalar 
yapmaktadır. Ona göre, davet üç tarzda yapılmalıdır: Hikmet ile davet, vaaz 
ve nasihat ile davet ve mücadele ederek davet.

Gazzali’ye göre, eğer vaazla hakka davet edilmesi gereken kişilere hik-
met sunulursa yani hikmet ile hakka davet edilirler ise bu onlara zarar verir. 
Tıpkı henüz süt emen süt çocuğuna kuş etinin zararlı olması gibi. Aynı şekil-
de mücadele ehline hikmetle davette bulunmak da onlara zarar verir. Müca-
dele ehliyle iyi ve yumuşak olmayan bir tarzda mücadele etmek hatalıdır.”92

Vaazla hayatını düzenleyecek seviyedeki bir insana, yaptığının hikmeti-
ni, arka planını açıklamak, şahsın zihninin karışmasına, kalbinin bozulması-
na ve kişiliğinin parçalanmasına sebep olur.

Bir sorunu bütün cepheleriyle bilebilecek kapasitedeki bir şahsa, tek ci-
hetten açıklama yapıp, “Bu sorunun çözümü böyledir” demek, o şahsı ge-
reksiz işlerle meşgul etmek demektir. Hikmet ehlini, Gazzali’nin örneğin-
de de zikrettiği üzere çocuk yerine koyup onu bebek gibi emzirmeye kalkış-
mak olur.

Mücadele ehline ise yumuşak bir şekilde davranmak, şahsın üzerinde fikir 
yürüttüğü konu hakkında daha akl-ı selim bir çizgide gitmesini temin eder. 

91. Maverdî, en-Nüket, c. 3, s. 220
92. Ebu Hamid el-Gazzali, el-Kıstasû’l-Müstakim, Beyrut 1991, (Thk. Victer Chelhot) 

s. 41-42.
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Böylece düşmanlıktan ziyade faydalı bir durumun ortaya çıkmasına vesile 
olunur. Bununla beraber hikmet ehli ayrıca Hz. İbrahim (a.s.) gibi güzel ah-
lâka sahip olup, sunacağı delillerinin ikna ediciliğine özel önem vermelidir.93

Gazzali; diğer müfessirlerden farklı olarak hikmet, mücadele ve vaaz u 
nasihatin ne olduğunun mahiyetini açıklamaktan ziyade bu tebliğ tarzlarına 
muhatap olacak olan kimselerin tabiatları veya yaratılış farklılıklarının üze-
rinde durmaktadır. Gazzali, diğerlerine nispetle meseleye ontoloji açısından 
yaklaşmaktadır. Bu da bu âyete iki cihetten bakmamızın daha doğru olduğu-
nu bize göstermektedir. Şöyle ki:

“Eğer bir insan, tabiatı itibarıyla hikmete uygun birisi ise, yani keskin an-
layışlı, güçlü hafızalı, kendini güzel ifade eden, tasavvur yeteneği iyi ve buna 
ilaveten hikmeti elde etme konusunda hırslı, onu tahsil etmede samimi ni-
yetli ise bu kimsenin, Hakk’a ulaşmak, inanmak, onun peşinden gitmek, onu 
açıklamak için dinî prensiplere özenle ve sebatla uyarak akleden nefsini tas-
hih/tezkiye etmesi gerekir.”94 Böyle birisi eğer, nefsini tashih etmezse, sahip 
olduğu bu büyük potansiyel, kendisini daha kötü işler yapmaya sevk eder. Bu 
sebeple fıtraten kapasiteleri yüksek olan kimseleri mutlaka ciddi bir eğitim ve 
öğretimden geçirmek gerekmektedir. Bu eğitim; zihnî olarak sahih bilgi ile 
kalbî olarak ise ibadet ve ahlâkla tezyin edilmelidir.

Dinin tebliğ edilmesi veya kabul edilmesinde birey ve toplumlar farklılık 
arz edebilmektedirler. Bu farklılıklar; birey ve toplumların tabiatından ve kül-
türel seviyelerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Tabiat ve kültürel fark-
lılıkların niteliği, onların hakikat karşısındaki duruşlarını da belirlemektedir.95

Akıl ve gönül ne kadar sağlıklı, birbirlerine kabiliyette uygunlukları ne 
kadar mümkün ise aralarındaki iletişim o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bir din 
veya dünya görüşü ne kadar mükemmel olursa olsun, onu uygulayanlar hik-
met ehli değillerse sonuç çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun-
la beraber; Hak din, ehliyet sahibi kimse tarafından tebliğ edilip uygulama 
alanına konduğunda bu durum son derece olumlu/hayırlı neticeler vermek-
tedir. Bu hususta Hz. Peygamber, sahâbe, tabiûn, ulema ve hikmet ehlinden 
önemli örnekler tarihimizde mevcuttur.

Hak din veya dünya görüşü, ehli olmayanlar tarafından tebliğ edilip uygu-
lama alanına sokulduğunda ise istenen düzeyde sonuç elde etmek pek müm-
kün olamamaktadır.

93. Gazzali, el-Kıstas, s. 42.
94. Amirî, Kitâbü’l-Emed, s. 70.
95. Bakara, 2/170; Fâtır, 35/32.
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Hakkı tebliğ, her ne kadar doğrudan her insan bireyinin tabii kabiliyet-
leri ile bire bir bağlantılı olsa da tebliğ yapacak her seviyedeki müslüman bi-
reylerin sahip oldukları zihnî ve kalbî tabiatlarını kendi vüsatları nispetinde 
fiiliyata getirmeleri, dinî tebliğde olumlu/hayırlı neticelere ulaşmak için daha 
kolay olmaktadır. Dinî tebliğde her bireyin hikmetle olan çağrısı, sahip oldu-
ğu kabiliyetlerini gücü nispetinde hikmetle bizâtihi yaşamasında yatmaktadır. 
Bununla beraber tabii olarak çok büyük kabiliyetlere sahip olup da bu kabili-
yetlerini fiilî hâle getirmeyen kimseden hayır tecelli etmemektedir.96

Tarihen bilinip tecrübe edildiği üzere, müslüman âlimlerden, hikmet sa-
hiplerinden hiç kimse İslâm’ı bildiği hâlde yahudi veya hıristiyan olmamıştır. 
Fakat yahudi ve hıristiyanlardan hikmet sahibi birçok din bilgini müslüman 
olmuştur. Bu da İslâm’ın öz itibarıyla hikmet olduğu ve bu özü hikmet olan 
dinin hikmetle, ilimle, ihlasla tebliğ edilip yaşanması, İslâm’ın tabiatını koru-
mak adına büyük önem arzetmektedir.97

Dine ilim ve hikmet noktasında samimiyetle yönelmede bir müslüman, 
eğer İslâmiyet’i hikmetiyle biliyorsa İslâm’dan başka çıkar yol bulamaz. An-
cak şehevanî ve gazabî nefsin egemenliği; ilim, hakikat ve samimiyetten zi-
yade şeytanî arzuların tatmini olduğundan bu nefsanî şeyler, bazı durumlar-
da ilim ve hikmetin önüne geçebilmektedir. Kur’ân-ı Kerim, Hz. Âdem’den 
(a.s.) beri müminleri bu hususta uyarmaktadır. Çünkü şeytan, sırat-ı müsta-
kim üzerindeymiş gibi görünerek insanları sapkınlığa sürükleyebilmektedir. 
Özellikle de insan, ne kadar çok biliyorsa (bazı zaman ve durumlarda) o ka-
dar çok kuşku ve fitneye muhatap olabiliyor.

Hikmetle tebliğ, hak ve sağlıklı ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu ister Al-
lah ile insan arasındaki bağda olsun, isterse insanların birbirleriyle olan iliş-
kilerinde olsun, isterse de insan ile afak (evren) arasındaki ilişkide olsun fark 
etmez.98 Demek ki hikmet her zaman ve her yerde her Müslüman için ge-
reklidir. Hikmetle tebliğ için tebliğcinin Allah’ın afak ve enfüsteki âyetleri-
ni düşünüp keşfetmekle memur olduğunu hiçbir zaman hatırından çıkarma-
ması gerekmektedir.99

Yukarıda zikredilen âyetin son kısmı olan, “Hidayete erenleri de en iyi 
bilen O’dur.” söylemi, her insanın kendi kapasitesi nispetinde sorumlu ola-
cağının zımnî işaretidir. Bu bağlamda bu bölümün başında belirttiğimiz üze-

96. Bakara, 2/44; Mâide, 5/63; A’râf, 7/89; Hûd, 11/88; Saff, 61/2; Cum’a, 62/5 vb.
97. Bakara, 2/88; Enbiyâ,21/24; Neml, 27/43, 61; Zuhruf, 43/78.
98. Cevdet Sait, Güç, İrade ve Eylem, Pınar, İstanbul, 2004, s. 171.
99. A’râf, 7/179; Hac, 22/46; Kâf, 50/37.
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re şakile âyeti100 ile bu âyet;101 insanların, varlık kabiliyetlerini ve ortaya koy-
dukları hayatlarının niteliğinin farklılığının tabii bir durum olduğunu bize 
bildirmektedir.

Bir insan, hayatında neyi ortaya koyarsa koysun sonuç olarak kendi var-
lığını bizden daha iyi bilmesinden dolayı o kimsenin Allah’a karşı samimiye-
tinin ne olduğunu da yine en iyi kendisi bilir. Bununla beraber o kimse –eğer 
Allah’a inanıyorsa– bu âyetlerde de ortaya konulduğu üzere Allah’ı aldatama-
yacağını bilir. “Biz insana şah damarından daha yakınız.”102 Bu sebeple inan-
mış bir insan ile inanmamış bir insanın varlık potansiyellerini ortaya koyma-
daki samimiyetleri ve nitelikleri farklılaşmaktadır.

SONUÇ

İnsan olmak; bireye ait, bireysel varlık mülkiyetlerinin birey için, bireyin 
gayretiyle veya irade ve kudretiyle varoluş alanına çıkmasıdır. Bu anlamıyla 
insan olmanın bir zor ve bir de kolay tarafı bulunmaktadır.

Zor tarafı, kişinin bilgece kendisini keşfetmesi ve bu keşfini de kendisi ve 
başkalarının hayrı için varoluşa çıkarmasıdır. Bu hâliyle birey her hâlükârda 
ontolojik ve ahlâkî oluş içerisindedir.

İnsan olma süreci, ahlâkîliği bünyesinde taşıyor ise kişi kendisine ve 
topluma karşı gerekli olan görevlerini yerine getirir. Varlığını varoluşa çı-
karırken kişinin gayreti eğer ahlâkî değilse, yani birey sahip olduklarını yal-
nızca kendisi için kullanıyorsa o birey kendisine zarar veriyor demektir. Bu  
varoluş hâli kolay olmasına rağmen, birçok tehlikeyi bünyesinde barındır-
maktadır.

İnsan olmak, ilk başta bireysel varoluşu temsil eder. Kişinin kendisine kar-
şı gerekli olan sorumluluklarını yerine getirmesi bizâtihi gaye olduğundan, bu 
hususta kişinin nefsinin kendisine refiklik/arkadaşlık yapması kolaydır. Çün-
kü insan olmak veya bir insanın kendi bireyselliğini ifşa etmesi kişinin ken-
di menfaatinedir. Kişinin, başkasına değil, yalnızca kendi menfaatine ilişkin 
olan işlerde azmi de daha yüksektir. Azmin yüksek olması, nefse de hoş gel-
diğinden kişinin bir işi yapması kolay olduğu gibi, kişi kendisini kendisi ola-

100. İsrâ, 17/84.
101. Nahl, 16/125.
102. Kâf, 50/16.
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rak daha iyi tanıdığından dolayı kendi yeteneklerini kendisi için kullanması 
daha kolay olarak varoluş alanına çıkmaktadır.

Modern zamanlar, bireyin kendi yeteneklerini, yalnızca kendi menfaati 
için kullanmasını önceleyen bir çağdır. Bütün telkinler, bu cihet dikkate alı-
narak insanlara yöneltilmektedir. Bireycilik; kişinin varoluşunu kendisi için 
öncelemesidir. Bunun gibi bir başkasının da yine kendisini kendisi için önce-
lemesi gerekeceğinden, bu her iki birey de kendi yeteneklerini kendileri için 
kullanmalarından dolayı birbirlerine yabancı iki varlık olmaktadırlar. Bu hâ-
liyle varoluşa çıkmak ilk başta ve acele olarak faydalı ve kolay görünse de ni-
hai manada birey ve toplum, bu hayat tarzından zarar görmektedir.

Yabancılaşmada, tek başına hayatın güzellikleri ve huzuru için kişi ken-
di kendisine yetemeyeceğinden dolayı, bireye iyi gibi görünen şeylerin veya 
hâllerin çoğu bireyin aleyhine dönmektedir. Eğer birey, bu yabancılaşma hâli 
içinde yalnızlığını ve yetersizliğini sonlandırmak için sömürüyü, kandırmacı-
lığı beceremiyorsa, her ne kadar malik olsa da yalnız ve kimsesiz olarak ha-
yatını devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Bununla beraber sömürü, istis-
mar vb. rollerle birçok yalnız; kendi yalnızlığını bertaraf etmeye uğraşmak-
tadır ki, bu hâl ancak bireyin güçlü olduğu zamanlar için geçerlidir. Bireyci  
insan, gücünü kaybettiğinde düşeceği hâlin korkusuyla daha da vahşileş-
mektedir.

Bireyin kendi varlığını, varoluşa çıkarması, doğuştan sahip olduklarını 
fiilî hâle getirmesi, kendi kemali için gereklidir. Ancak birey, kendi yetenek-
lerinin meyvelerini yalnızca kendisi için kullanıyorsa, biraz önce ifade etti-
ğimiz üzere o zaman büyük sorun başlıyor demektir. Çünkü bireyin kendi-
sini öncelemesi, kişinin acele etmesi demektir ki, acelecilik de her zaman 
sıkıntı doğuran bir yabancılaşma hâlidir. Bu durum varlık içinde yokluk,  
kalabalıklar içinde yalnızlığın adı, toplumun topyekûn birbirine yabancılaş-
masıdır.

Bireysel varoluşu ertelemeden, “Halk içinde, Hak ile beraber olmak.” in-
sanın sosyal bir varlık olması için gerekli görülen kabuldür. Kişinin sahip ol-
duklarını, kendisiyle, ailesiyle ve çevresiyle paylaşması; iki cepheli olarak va-
roluşunu sürdürmesi demektir. Bu iki cepheli durumun birincisi; başkalarıy-
la paylaşılan her şeyin reklamının/gösterişinin yapılmasıdır ki, burada birey 
yine kendi bireyselliğinin kendisi için gaye olan cephesini tercih etmektedir 
ki, bu durum; nefsin ilâhlaşması ve başkalarına karşı kendisini kutsaması de-
mektir. Bu tür eylemlerde kişi, güya kutsanırken kendisi ile ilişkide olan her-
kes aşağılanmaktadır. Çünkü bu hâliyle birey, kendisini Tanrı gibi gören ve 
sanki kullarına lütfedendir. Tanrı yanında kulun ne şahsiyeti olabilir(!). Din, 
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kâmil akıl, kalb-i selim olan duyuş ve bilişler insanların bu tür davranışlarını 
zemmetmektedirler. Çünkü hiçbir birey, doğuştan sahip olduğu yeteneklere; 
kendi iradesiyle, kudret ve gayretiyle sahip olmuş değildir. Sonra her bir in-
sanın varlık ve varoluş kaderinin içinde tecelli ettiği zaman ve mekânın im-
kânları da hiçbir birey tarafından kendi iradesi ile yaratılmış değildir. Durum 
böyle iken, bir bireyin sahip olduğu her şeyi kendisine atfetmesi ve kendisi-
ni sahip olduklarının mutlak maliki görerek davranış sergilemesi kabul edi-
lebilir makul ve ahlâkî bir tutum değildir. İşte bu noktada insan olmakla, iyi 
insan olmak arasındaki fark belirmeye başlamaktadır. İyi insan olma cephe-
sinden meseleye bakacak olursak: İyi insan; bireysel varlığını en uygun tarz-
da, yani bilgi-amel uygunluğu içinde, hayatıyla ortaya çıkardıktan sonra ha-
yatında sahip olduklarının ortaklarını düşünmeye başlayan kimsedir. Böy-
le bir kimse, İslâm irfanına göre ilk önce varlığını kendisine bahşeden Rab-
bine hamd eder, şükreder. Bu şükür, Rabbinin ondan istediği tarzdaki haya-
tı, O’nun peygamberlerinin örnekliği doğrultusunda yaşamasıdır. Yoksa tes-
pihin tanelerine şükür söyletmek değildir. Belki tespihin taneleri ile beraber 
yüreğine, cebine, aklına, endamına, güzelliğine şükür demeyi öğretmektir ve 
öylece de yaşayabilmektir.


