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ÖZET 

Bu makale, Kur'an-ı Kerim'de semant:ik bir kavram çalışması örneği olup; farklı bir 
yaklaşımla "Ciliiliye" kavram tahlilini ortaya koymaktadır. Öncelikle, dil hakkında özet 
bir bilgi verilip dilin en k-üçük birimi olan bu kelimenin ilk kullanımından itibaren hangi 
evrelerden geçtiği, günümüze kadar nasıl geldiği ve hangi anlamları yüklendiği, sonuç 
olarak Kur'an'da hangi anlamda k-ullanıldığı izah edilmiştir. Buradan yola çıkarak, Cehl
Ciliiliye kavramının tabii, lügat, terim, mahalli ve günümüzde deyim ve ata sözlerde 
kullanılan anlamları örneklerle ele alınmıştır. Sonuç olarak belirtecek olursak; Kur'an'da 
bu kavramın hangi anlamda k-ullanıldığının tespiti, bu çalışmarnın asıl hedefidir. 

Anahtar Kelimeler: Ciliiliye, Kur' an, Kavram, Terim, Anlambilim. 

THE CONCEPT OF JAHILIYYAH IN THE QORAN 

ABSTRACT 

This article, being an example of examining a concept in the Qoran semantically, puts 
forward the analysis of the concept of "Cahiliye/ignorance" from a different point of 
view. Firstly a summarized knowledge about the language being presented, which phases 
the concept of ignorance went through from its first usage up to now, how it came up to 
now, what meanings have been given to it, and as a result which meanings were given to 
it in the Qoran are explained. Moving from this on, the natural, dictinoraly, literal and 
local meanings of the concept of 'Cehl-cahiliye' and its meanings in the idioms and 
proverbs from the point of usage are handled \vİth examples. Consequently, the 
specification of what meaning it is used at in the Qoran is the main goal of this treatise. 
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Giriş: 

Dil, fikirleri nakleden ve onları açıklayan bir alettir. Pikirlerin muhataplara 
intikal ederken girmiş olduğu kalıplara kelime denir. Kelimeler de her toplum 
tarafindan kendi sosyal konumlarına ve ihtiyaçlarına göre seçilir. Bu sebeple dil, 
milletin k-ültürünü yansıtan bir aynadır1 • Bu durum, açık bir örnekle şöyle 

açıklanabilir: "Her millet, dilini ve kültürünü asırlarca yoğurur. Bu· süre 
içerisinde dil, tıpkı akmakta olan bir nehrin geçtiği yerlerin toprağından aldığı 
mineralleri taşıması gibi, o milletin k-ültürünü yansıtan özellikleri taşır. Bir 
bakıma dil, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin adeta özetidir."2 

Dillerin en küçük birimi. olan kelimeler, canlı organizmalar gibi zaman 
sürecinde başkalaşıma uğrayabilir. Bu durum kelimelerde, zamanla anlam 
daralması veya türevlerinin çoğalmasıyla anlam genişlemesi olarak ortaya çıkar. 
Ancak, anlam genişlemesinin daha çok vuku bulduğunu belirtmek istiyoruz. Biz 
de cahii!Je kavramının zaman içerisinde hangi anlarnlara büründüğünü ve bu 
arada kendisinden anlam olarak eksilmenin olup olmadığını tetkik etmeye 
çalışacağız. 

Sernancik olarak, cehl-cahii!Je kavramının zaman içerisinde bazı değişimler 
geçirmesini ve yeni anlarnlar kazanmasını ele almadan önce, kavram 
sözcüğünün ne anlam ifade ettiğine bakalım. 

Kavram, kelimeler değişse de aynı kalan şeydir. Yine başka bir boyuttan 
kavram, zihnin, nesneleri kavramasına ya da bilinmesine vasita olan düşünce 
veya mantıki yapıdır3 • Geleneksel mantık açısından kavnim; "Bir objenin 
zihindeki tasavvuru"4 olarak tanımlanmak-tadır. Bu tariften harekede, kelime ile 
kavram dilin iki ayn öğesi olmaktadır. Birinin eliğerinin yerine kullanılması 

doğru değildir. Çünkü "Kelimeler, fiilleri, objeleri ve kavramları açıklamak için 
ilidas eclilirler."5 Günümüzde ise bu iki öğe, birbirinin yerine kullanılmaktadır6. 

Cehl/ ~ kavramını incelerken, kelimelerin anlam değişimlerini tespit 

edebilmek için sözlükleri, kronolojik olarak telif sırasına göre değerlendirmeye 
çalıştık. Bunu yaparken ceh/-cahiljye kavramını dilbilim açısından sınıflara 

aynştırarak inceleme konusunda gayret gösterdik. 

Ali Galip Gezgin, T efsirde S ei!Jalltik Metot, Ötüken Yay., İstanbul, 2002, s. 26. 

Mehmet Kaplan, Kiiltiir ı·e Dil, Dergah Yay., İstanbul, 1993, s. 140. 

3 Doğan Aksan, Her Yöilii)'le Dil, Ankara, 1995, m, 474. 
4 Necati Öner, K/asikMa11tık, AÜİF, Ankara, 1982, s. 16. 

İsmail Yakıt, "Sadreddin Konevi'nin Düşüncesinde İdrak ve Hakikat Bilgisi", Felsefi Artivi, 
sayı: 28, İstanbul1991, s. 13. 

6 Gezgin, a.g.e., s. 28-29. 
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Burada tabii anlamdan kasıt, bu kavramın ilk olarak hangi manada vaz' 
edildiğinin tespit çabasıdır. Böylelikle bir kelimenin erken dönemlerdeki 
kullanımının bilinmesi, sonraki dönemlerde nasıl yeni anlam kazanarak değişime 
uğradığını ortaya koyacaktır. 

Cehalet/ ;;J4-:>:- sözcüğü, cehl kelimesinden muştak olup; cehl kelimesi, tabii 

mana olarak sözlüklerde ilmin zıddı olarak, "bilgisizlik"7 anlamını ifade 
etmektedir. Bu sözlüklerden yola çıkılarak bazı ilk dönem şiirlerini de 
bakıldığında, cehl kelimesinin bu anlamda kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla 
bu kavram, İslam öncesi erken dönemlerde ilmin karşıtı bilgisizlik olarak 
anlaşılıy:ordu. 

2. Luğavi/Sözlük Anlam 

En eski sözlük sahiplerinden Halil b. Ahmed (ö. 175/791), cehli: ''Bir şey: 
hakkında bilgisizliğin benimsenmesi"; cehaleti ise; ''Bir eylemi ilimsiz olarak 
yapmak"B olarak tanımlar. Ezheri (ö. 370/980): ''Bir kimsenin diğeri hakkında 
bilgisiz kalması"; Cevheri (ö. 393/1002): ''Bilgisizlik edinmek"9 ve yakın 

zamanda yaşamış olan Cubran Mesud ise: "Gereğinin dışında olan bir şeye 
inanmaktır" şeklinde tanımlarlar10 • Meşhur Cahiliye Şairi Amr b. Külsı1m'ün şu 
şiiri, cahii!Je kavramının lügat manasının ve Kur'an'daki kullanımının anlaşılması 
konusunda çarpıcı bir örnektir: 

"Hele biri kalkıp da bize karf! cahillik etJJJryiversin, 

o zaman biz cahillikte biitiin cahillerden iistiin çıkarı:('ll, 

Bu bey:itte cehalet; "şiddet ve saldırganlık" anlamında kullanılmış ve o 
döneme binaen erdem sayılmıştır. Yine cahiliye devrine ait bir çok şiirde "cehl" 
ve "hilm" köklerinden türemiş kelimelerin aynı bey:it içerisinde birbirine zıt 

anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

İsmail b. Hammad Cevheri, es-Sıhah, Beyrut, 1979, IV, 1663; Muhibbuddin Zebicli, Tiicu'I
:Anis, Mısır, 1306, VII, 368; Muhammed b. Mükeı:rim İbn Manzılr, Lisamt'l- Arab, Beyrut, 
1955, XI, 129. 

Ferahicli, Ebu Abdirrahrnan Halil b. Ahmed, Kitabu'I-:AJ'II, Beyrut, 1998, VIII, 390. 

Ebu Mansur Muhammed Ezheri, Tezhubu'I-Luğa, Kahire, 1964, VI, 56; Cevheri, a.g.e., IV, 
1363-1364. 

ıo Mesud Cubran, er-Roid, Beyrut, 1967, s. 531. 
11 Hüseyin b. Ahmed Zevzeni, Şerhu'I-Mu'allakiit, Daru İhyıii'l-Arabi, Beyrut, ts., s. 178. 
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3. Istliahi/1lerinısel}ln}ar.n 

Kur'an-ı Kerim'deki ıstıl:ilılan, alfabetik olarak muntazam bir şekilde ele 
alan Rılgıb el-Isfeharu (502/1108), "cehl-cehalet" için üç değişik anlarnından 
söz eder: 

a- ''Nefsin bilgiden yoksun olması"; ona göre bu tanım, kelimepin asıl 
manası dır. 

b- ''Bir konuda doğru olanın tersine inanmak"; 

c- "Bir konuda yapılması gerekenin tersini yapmak"tz. 

Cürcaru (816/1413), bu anlamlardan ikincisini ele alıp delillerini getirir13• 

Ciihii!Je kelimesi, şekil bakımından ism-i mensılb mastandır. "Cahilce, 
cahile özgü, cahile ait" gibi manalan içeren cdhilf ve bunun müennesi olan 

dhiliye/4.,).:.1.>.-, sıfat tamlamalan için kullanılır ve -!J.yet eki ile elde edilen bir 

yapım mastardır. İslfu:nl dönemde teknik ıstılah haline gelen cdbii!J'e, gerek 
Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde, Arapların İslam'dan önceki inanç, tutum 

ve davranışlarını belirtmek için kullanılmıştır. Bu nedenle İslam'dan önceki 
döneme: "Ciliiliye çağı" ('Asru'l-ciliiliye), o dönemde yaşaya;ı şairlere de: 
"Cahiliye şairleri" (Şu'arau'l-ciliiliye) denilmekteydit4. 

Daha sonralan ise "cehl" kökünden cehdlet kelimesinin: ''Bilgisizlik, kibir, 
bozgunculuk, serkeşlik gibi anlamlara gelen ahlak terimi"15; ''bir rivinin 
bilinmediğini ifade eden hadis terimi"16; "cliı:ıi hükümleri bilmeme, hukuki 
işlemlerde işlem konusunun belirsizlik veya bilinmezliği anlamlarına gelen fikıh 
terimi"17 olarak kavramsallaştığı görülmektedir. Böylelikle bu· kelimenin cliı:ı1 

literatürde hangi teknik formlara bürürıdüğü gerçeği karşımıza ~aktadır. 

4. Mahalli }ln}ar.nda Deyim ve Atasözlerinde Kullanımı 

Burada mahalli marradan maksat, bir milletin kültürürıde bu kelimenin 
ifade ettiği anlamdır. Biz burada 1lürk dili ve Anadolu Kültürürıde cebl 
kelimesinin ne anlam ifade ettiği üzerinde duracağız. Bu bağlamda sözlüklere 
bakıldığında, Arapça'da mastar olarak h.llilanılan cebl kelimesinin sıfat olarak 
h.llllanımı cdbildir. Gibi/ kelimesinin 1Lürkçe'de kazandığı anlam ise, Osmarılıca 

12 Ragıb el-Isfehani, e/-Miifredôt fi Garibi'I-Kımi11, Beyrut, ts., s. 102. 

13 Seyyid Şerif Cürcani, Ta'rffot, Bahar Yay., İstanbul, 1997, s. 97. 

14 Mustafa Fayda, DİA, "Cahiliye" mad, İstanbul, 1993, VII, 17. 

15 Aynntılı bilgi için bkz. Mustafa Çağncı, DİA, "Cehilet" mad., VII, 218. 

16 Aynntılı bilgi için bkz. İsmail L. Çakan, DİA, "Cehilet" mad., VII, 219. 

li Aynntılı bilgi için bkz. İbrahim Kafi Dönrnez, DİA, "Cehilet" mad., VII, 219-222. 
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sözlüklerde: Bilmeyen bilgisiz, okumamış ve ilimden mahrum ıs; bilimsiz ve 
bilgisiz, genç, tecrübesiz ve toyı9 şeklinde belirtilmektedir. 

Türkçe sözlüklerde ise: Öğrenim görmemiş ve bilgisiz, belli konularda 
yeterince bilgisi olmayan, deneyimsiz, toy genç20; bilgisiz, bilmeyen ve habersiz; 
okur-yazar olmayan; tecıübesiz, toy genç21 şeklinde anlamlandınlmaktaclır. 
Cahillik ise, bu belirtilen sıfatların olma (durum) halini belirtmektedir. Anlam 
olarak cahillik ise, ''bilgisiz olma, tecıübesizlik, toyluk" gibi durum bildiren 
mastar anlamındaclır. 

Sözlüklerde geçen ciihi/in, "okur-yazar olmayan" anlamı ve özellikle de 
"deneyimsiz, toy genç" şeklindeki deyimsel ifadesi, Anadolu Türkçe'sinde 
mahalli manada h.-ullanılmaktaclır. Böylece bu kelime, mahalli yeni bir anlama 
bürünmüştür. 

Mahalli olarak Türkçe konuşmalarda ve Anadolu'nun birçok bölge 
ağızlarında cahil-cahillik ile ilgili deyim ve atasözlerini ihtiva eden bu kelime, 
deyim olarak bir yerde kullanılmaktadır. Bu da akıl ermez, ergenleşmemiş çocuk 
anlamına gelen: "Cahil cemeke" deyimidir.22 Anadolu'da, cahil kelimesinin 
atasözlerindeki bazı kullanımları şöyledir: 

"Cahil cesur olur; cahil kendisine düşman, başkasına dost olur; cahil olan 
kimse vakitsiz öten horoz gibidir; cahil olan şad olayım der, elem çeker; cahile 
sır verme, elden gider; cahile söz anlatmak, deveye hendek adatınaktan güçtür; 
cahile söz anlatmak, köre renk tarifi gibidir; ciliilin dostluğundan, alimin 
düşmanlığı yeğdir23. Bu atasözlerinde görüldüğü üzere "cahil kimse" birçok 
benzetmelerle kötülenmiş, mefhılm-i muhalif olarak zıddı "ilim sahibi olma" 
erdemine dikkat çekilmiştir. 

B- Caiıili.ye Kavramıyla Alakah Çevre Lafızlar 

Kur'an'da cehl, tabirine yakın anlamda zulüm, fısk, gurur, ceberut, tuğyan 
ve fücur gibi bazı kelimelerin kullandığı bilinmektedir. Bu kavramlar, her şekilde 
cehlın doğal bir uzantısı olarak, hakkı bilerek ya da bilmeyerek örtmek/ gizlemek 
anlamında h.iifür kavramının sahasına girmektedir24• Dolayısıyla bu kavramların 

18 Şemsedclin Sfuni, l.Vı!JJus-ı Tiirki, Çağn yay., İstanbul, 1318, s. 468. 

19 Ferit Devellioğlu, Os!JJanlıca-TiirkçeAnsiklopedik Uigat, Ankara, 1990, s. 122-123. 

20 Türk Dil Kurumu, Tiirkçe Siiifiik (yeni baskı), Ankara, 1988, I, 241-242. 

21 Mehmet Doğan, Te!JJel Bi!Jiik Tiirkçe Söiliik, Bahar Yay., İstanbul, 1994, s. 108. 

22 Türk Dil Kurumu, Bölge Ağıi/arında Atasöiferi ve Df!)'i!JJier, AÜ Basımevi, Ankara, 1969, s. 267. 

23 E. Kemal Eyüpoğlu, 10. Yiii)'tldan Giinii!JJiize I.Vıdar Şiirde ve Halk Dilinde Atasöiferi ve Dryi!JJ/er, 
İstanbul, 1973, I, 52. 

24 Bkz. Toshihiko İzutsu, Kıtr'an'da Abiiiki ve Dini IVıvra!lJ!ar (tre. Sel:ihattin Ayaz), Pınar Yay., 
İstanbul, 1991, s. 211-237. 
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anlamlan hakkında düşünüldüğünde bunlar, cebl kavramıyla çok yakın alakah 
olup, cehli/et olgusunun sonunda tezahür etmektedir. Kur'an'da kullarumlan 
bakırnından yakın anlam olan bu terimler: 

Z11/ii1JJ ilk anlam olarak: "yanlış yere koymak" ve en mühirn anlamı: 
"Haddi aşmak suretiyle bir başkasının hakkını ihlal etmek"25;fisk: ''büyük günah 
işlernek ve bunlarda ısrar etmek" ve kafirio anlamdaşı olarak "şeriatın dışına 
çıkmak"26; gmm: "malın, şehvet ve şeytanın insanı alıkoyması" ve şe;ıtanla ilintili 
k-ullanılınca "tehlikeli şey"27; cebermt. "bir şeyi darp ve kahırla ıslah etmeye 
çalışmak"ZS; tuğyan: "isyanda haddi aşmak, azmak"29; jiict1r. "din örtüsünün 
yırtılması ve günahta bocalamak"30; i'tidcr. "kişinin normal haddinin ötesine 
geçmesi" ve "birine karşı saldırganlık ve haksızlık yapılması"31 ve isr4f. "aşırıya 
gitmek, aşırı sarfiyatta bulunmak" ve "ölçülü ve dengeli olamamak"32 

anlamlarını taşır. Yine Allah (c. c.) iradesine aykırı davranışta bulunmakla alakah 
terimler de eelıle yakın anlam ifade eder. Ceba/eile ilgili bu kavramlar da kısaca; 
senem, vesen, erbab, inase, endad, cibt, evliya şeklinde sıralanabilir33 . 

C- Cahiliye Kavramının Kur'an'da Kullanımı 

Ceb/ kelimesi, müştaklanyla birlikte Kur'an-ı Kerim'de, fiil-i muzari' 
kalılıında 4; müfred ve cemi' olmak üzere ism-i fail kalılıında toplam 1 O; 
mübruaga-i ism-i fail kalılıında 1; cehalet mastan şeklinde 4 ve cahiliye mastan 
şeklinde de 4 defa geçmektedir. 

İslam sonrası dönemde ortaya konmuş bir terim olan cabii!Je, gerek 
Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde Arapların İslam'dan önceki inanç, tutum 
ve davranışlannın İslfuni devirdekinden ayırt edilmesi için k-ullanılmıştır. 
Nitekim Sahabiler de; cabii!Je kelimesiyle vahyin inmeye başlamasından önce 
yaşadıklan dönemi kastediyorlardı34. 

Kur'an-ı Kerim'de, cabii!Je kavramı Mekki ayetlerde geçmeyip, Medeni 
ayetlerde ise dört kez k-ullanılmaktadır .. Bu da bu kavramla İslam öncesi 

25 İsfehfuıi, Miifrediit, s. 315. 

26 İsfehfuıi, a.g.e., s. 380. 

27 İsfehfuıi, a.g.e., s. 359. 

28 İsfehfuıi, a.g.e., s. 58. 

29 İsfehfuıi, a.g.e., s. 304. 

30 İsfehfuıi, a.g.e., s. 373. 

31 İsfehfuıi, a.g.e., s. 326-327. 

32 İsfehfuıi, a.g.e., s. 230. 

33 Bu kavrarnlar için bkz. Osman Şenoğlu, K11r'iin'da Cehii/et Kavramı, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), EÜİF, Kayseri, 1993. 

:ı.ı Fayda, a.g.e., "CıThiliye" mad., VII, s. 17. 
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dönemin kastedildiğini göstermektedir. Bu ayetleri, nüzill sırasına göre 
inceleyelim. 

"Sonra o kede1i11 ardmdan (Allah) iizeliniif içıiıizden bir kısmım ihtiip biilifyen bir 
giiven, bir t!)'kll indirdi. Bir kmmmz da kendi cmılammı kqJıgısma diip?ıii[fii. Allah'a 
karp cahiliye zannı gibi haksız bir zan besi!Jorlar; 'Bil i{te biifJJJ hiçbir JJJiidahale!JJiz 

)'Ok' d!J,orlardı. De ki: 'Biitiin if Allah'mdır' Onlar sana açıklqyaJJJadıklarmı içielinde 
saklryorlar ve fi'fyle d!J,orlardı: 'Bıt konu da biiftJJ eli!Jlizde bir fi!Y olsqydı, burada 
ôldiilii!JJJezdik' De ki: 'Ev/elinizde dahi olsqydımv üzerieline öldiiriilmesi J'aifi!JJtf 
btilmıanlar JJJIItlaka ôldiiriilecekle1i )'er/ere çıkıp gidecek/erdi. Allah, bmltl göğiislelinizdekini 
armdımıak ~cin )'ctptı. Allah, Kalplerde ola m bilir' "35. 

Bu ayette "dhiliye zanru", cahiliye ehlinin zanrudır36. İmam Maturicli 
(333/944), cahiliye zannına; yalancı bir zan ile diyerek, onların şirk ehli ve 
Allah'ın emirlerine karşı şüpheci olduklarını söyler37. Müfessirlerden Razi 
(606/1210) ise, ayette zikredilen "cahiliye zannınl' kavramını; 

1. Cahiliye inancına has olan zan, 

2. Cahiliye inancının zanru, şeklinde iki kısımda anlamlandırmıştır. 

Sonra Müfessir Razi, bu ayette zandan kastın şu olduğunu açıklar: Onlar, 
Allah hakkında zan olunması gereken hak ve doğru zandan başka bir zanda 
bulunuyorlar. Ayetin "Zanne'l-Cahiliye" kısmı ise bedeldir. I<anaatimizce 
ifadenin bu şekilde h.-ullanılmasındaki incelik şöyledir; hak olmayan pek çok din 
ve inanç vardır. Bunların en kötüsü ise, insanların söyledikleri sözlerdir. Bu 
sebeple Allah, önce onların hak/ gerçek olmayan bir zanda bulunduklarını 
zikretmiş, sonra da onların hak olmayan din çeşitlerinden en batıl ve bozuk 
olanını söylediklerini beyan etmiştir38 . Yine burada özel bir zandan bahsedildiği 
ve cahiliye milletine veya cahiliye ehline özgü bir zan olduğu, dolayısıyla bu 
zannın cahiliye şirk ehlinden başkasında görülmeyeceği ifade edilmiştir39. 

Son dönem müfessirlerinden Elmalılı (1360 / 1942) ise, "cdhii!Je, "İslami 
değerlerin karşıtıdır" der. Sonra bu ayeti; "onlar İslam öncesi kafaırla Allah'a su-i 
zanda bulunuyorlar" şeklinde tefsir ederek, bunun İslam öncesine işaret ettiğini 

35 Aı-i İmnllı 3/154. 

36 Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi, CallJirt'l-B~·dn an Te'vfliA;•i'I-IVtr'an, .tviısır, 1958, 
VI, 242. 

37 Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud Miituricli, Te'vildt11 Eh/i's-Siinne, 
Lübnan, 2004, I, 323. 

38 Fahrudclin Riizi, i\1ifatihll'l Gqyb, Akçağ Yay., Ankara, 1990, VII, 132-133. 

39 Abdullah b. Ahmed. b. Mahmud Ebu'l-Berekiit en-Nesefi, Medariku't-Tmifl Hakdikll't-Tenifl, 
Beyrut, 2008, s. 289. 
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söylero. Böylece nüzill sırasına göre ele aldığunız bu ilk ayette, bir kısım 
insanların Allah hakkındaki yanlış düşüncelerinin "cahiliye zannı"na benzediği 
beyan edilerek; ciihiljye kelimesinin, İslam öncesini ifade eden bir kavram olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

İkinci olarak ele alacağımız: "Ev!eJilıizde otm1111. Önceki cahiliye devrindeki 
kadınlar gibi açılıp saçtllllqym. Namaif kı/m, zekatı verin. Allah'a ve Resı/liine itaat edin. 
Ey PvıgalllbeJitı ev halkı! Allah, sizden ancak giinah kiıini gidem;ek ve siif teltemiz 
yapmak istfyor "41 mealincieki ayette, "evvelki cahiliye" nirı manası konusunda şu 
izahlar yapılmıştır: 

1. Bununla Nuh (a.s) zamanında olanlar; sonraki cahiliye ile de, daha 
sonrakiler kasteclilmiştir. 

2. Bu, bir diğerinin olmasını gerektiren bir "evvellik" değildir. Aksine 
bunun anlamı, tıpkı bir kimsenin; "Nerede o ilk evvelki zorba kimseler" 
söylemesi şeklinde anlaşılmalıdıı:42. 

Son dönem müfessirlerinden Muhanımed eş-Şevlcinl (1250/1834) ise, 
burada "ôiıceki ciihilfye" den kastın; Hz. Adem ile Hz. Nuh'un arası veya Hz. Nuh 
ile Hz. İbrahim'in arası veya Hz. Musa ile Hz. İsa'nın arası veya Hz. İsa ile Hz. 
Muhanımed'in arası devirler olduğuna dair rivayetler verir. Sonra Nahivci 
Mügerred (286/900)'in görüşünü vererek: onun ilk/ ôiıceki ciihilfyeyi, cahillerinin 
cehaleti anlamında k-ullandığım beyan eder43• Buradan hareketle, bu ayette 
İslam'dan önceki döneme işaret edildiği açık olarak anlaşılmaktadır. 

Nüzill sırasına göre ele alıp: "Hani inkar edenler kalp!eJille taass11b11, ciihilfye 
taassubmm )'erleftii7Jliflerdi; Allah ise, Res11liitıe ve inananlara siikı1neti İlıdirillif ve onlamı 
takva sö=<Jinii fllflllalamıı sağ!mJltflı. Zaten onlar b1111a lqyık ve ebi/ idiler. Allah, her ff!J'İ 
hakkryla bi/mektedi/'44 şeklinde meali olan üçüncü ayette, "cahiliye taassubu" 

anlamına gelen "hamiyyete'l-cahiliye/ ~1.:1,.1 ~ " üzerinde durulmaktadır. 

Istılab olarak hamfyyet. öfkenin kuvveti kabararak çoğaldığı zaman kullanılır. Bu 
kullanım da, "filana karşı hamiyyete geldim"; kızdım, ona öfkelendim anlamına 
gelir. Ciihilfye hamfyyeti de; cahiliye millerinin hamiyyeti, cahiliye hamiyyeti veya 
cahilane hamiyyet demek olup, hakkı/ gerçeği kabule engel teşkil eden hamiyyet 
anlamını ifade eder45• İmam Maturidi (333/944); bu terkibin sarılarak korumak, 

40 Harndi Y azır Elmalılı, Hak Dini IV1r'aıı Dili, Azim Yay., İstanbul, ts. II, 447. 

41 Ahzab 33/33. 

42 Razi, a.g.e., 2..'VIII, 26. 

43 Muhammed b. Ali eş-Şevkaru, Feth11'1-Kadir, Dfu:ıı İbn Kesit, Dirneşk- Beyrut, 1998, N, 320. 

44 Fetih 48/26. 

45 Isfeharu, a.g.e., s. 132. 
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savunmak anlamında kullanılelığını beyan edeı:46 • Birnalılı ise harniyyetin; namus 
gayesiyle kaçmak, bir şeyden arianarak vazgeçmek manalanna geldiğini söyleı:47 • 

Ayetin nüzill. sebebinde belirtildiği üzere bu ayette; Hüdeybiye andaşması 
( 6/ 628) sırasında müşriklerin içinde bulundukları farklı ruh halleri tasvir 
edilmektedir. Allah da inanmayanların kalbindeki taassup yerine; Resulüne ve 
müminlere sükfuıeti indirerek, onları takva sözü (Kelime-i şahadet) üzerinde 
sabit kılrnışt:ıı:4s. 

Mevdudi (m. 1979), "dhiliye harniyyeti" ifadesini: "Bir kimsenin sırf 

kendi şöhreti ve gururu uğruna veya kendi menfaati peşine düşüp, bilerek 
uygunsuz bir iş yapması" şeklinde güncelleyerek tanırnlaı:49 . 

Son ayette ise şöyle buyrulmaktadır: "Yoksa onlar hala c!ihii!Je deVJiflill 
hiikmiinii IJJii ist!Jodar? Kesin olarak inanacak bir top/11tJJ için, kimin hiikmii 
Allah'ınkinden daha giizeldir? "so. 

K.urtubi (671/1272) bu ayet hakkında; "Onlar hükmün konulduğu anlam 
dışında başka bir anlamda uygulama yapıyorlar. Yahudiler, had cezasını zayıflar 
ve fakirler üzerinde uygulayıp, kuvvetli ve zenginler üzerinde uygularnıyorlarclı. 
Onların istedikleri c!ihii!Je hiikmii bu duruma benzemektedir"51 şeklinde açıklama 

yapar. 

Ebu'i-Berekat en-Nesefi (537 /1142) bu ayetin nüzill. sebebi için farklı 
olarak şu rivayeri verir: Bem Nadr oğullarının Bem K.ureyza oğullarına üstünlük 
taslaması üzerine, Hz. Peygamber: ''Bu yaptığınız karletme ile aynı şeydir" 

deyince, onlar da: ''Biz bundan memnunuz" derler. Bunun üzerine bu ayet nazil 
olrnuştur52 . 

Birnalılı bu ayeti; "O ilim ve din iddiasında bulunanlar, Allah'ın hükmüne 
razı olmayıp da kötülüğe meyletme, dalkavukluk, garazkarlık, eşitsizlik gibi 
cahiliye hükmü cahiliye kanunu mu istiyorlar?" şeklinde yorumlar53. 

Mevdudl ise ayetin işaret ettiği anlamı günümüze getirerek şöyle açıklama 
yapar: "Arapça da cahii!Je kelimes~ İslam'ın zıdclıdır. İslam'ın yolu, bütünüyle 
her gerçekliğin bilgisine sahip olan Allah'ın gönderdiği ilme dayanırken; İslam'ın 
yolundan ayrılan ve ona karşı olan her yol ise c!ihii!Je yoludur. Arabistan'da İslam 

46 Maturicli, a.g.e., VI, 530. 

47 Elmalılı, a.g.e., VIII, 17 4. 

48 Nesefi, a.g.e., s. 1146. 
49 Ebu'l-A 'la Mevducli, Tejbf!llli'I-Kıtr'ôn, İnsan Yay., İstanbul, 1986, V, 394. 
50 Maide 5/50. 
51 Ebu Abdiilah b. Muhammed el-Kurtubi, ei-Cii111i' liAbkallli'I-Kıtr'iin, Kahire, 1967, VI, 214. 

52 Nesefi, a.g.e., s. 289. 

53 Elmalılı, a.g.e., III, 258. 
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öncesi devire, halkın sadece zan ve hevaya dayanarak kendileri için icat etmiş 
oldukları şeylerler anlamında cahiliye dönemi denilirdi. Dolayısıyla, ne zaman bu 
yollardan birisi benimsense, her zaman cahilfye zamanı olacaktır"54. Buradan 
hareketle ona göre ilahi bilgiyi hiçe sayarak, cüz'i bilgilerin yardımıyla 

oluşturulmuş hayale, zanna ve tahmine dayalı tüm hayat sistemleri ·İslam 
öncesinde olduğu gibi, ciliili sistemler olmaktan h.-urtulamayacaktır. 

D- Dini Literatürde Cahiliye Kavramı 

Yukarıda ele aldığımız tüm ayetlerden anlaşılıyor ki; Kur'an-ı Kerim, cehl 
kelimesine yeni anlam vererek bu kelimeye cahilbıe şeklinde terim/ıstılahi anlamı 
yüklemiştir. Kanaatirnize göre de, cahilbıe kavramının sadece Medine'deki ayetler 
içinde bulunması; isEını'ın hükümleriyle Medine'de kurumsallaşması ve İslami 
devrin zıddı olan dönemin Mekke ve daha önceki devirlerde kaldığının 

vurgulanması şeklinde düşünülebilir. Ancak şu rivayette belirtildiği üzere; 
Habeşistan'a olan ilk hicret esnasında sözcü Cafer b. Ebi Tilib'irı Nedşi ile: 
"Ey hükümdar! Biz cahilb'e zilıniyetine sahip bir kavirndik; puta tapar, ölü 
hayvan eti yer, fuhuş yapardık; akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza 
kötülük ederdik, güçlü olanınıız zayıfları ezerdi"55 şeklindeki konuşması, bu 
kavramın hicretten önce Mekke'de de telaffuz edildiğini göstermektedir. 

Yine cahilb•enin, hadislerde de terinı olarak kullanıldığı ;ıçık bir şekilde 
görülür. Buna şu hadis güzel bir örnektir: "Hz. Peygamber, bir tartışma 

esnasında Bilal-i Habeşi'ye, 'IVıra kadmm oğ!t/ diye hakaret eden Ebu Zer el
Gıfari'ye: 'On// annesimil renginden dolqyı 1m C!J'PI!J'O!Jtm? De!Jlek ki sen, kendistilde hala 
~ahilb•e ah/d kı kalllltf bir kimsesin' şeklinde mukabelede bulunmuştur"56. 

Kur'an ve hadis literatüründe cahii!J'e denince, İslam'ın zıddı olan önceki 
devirler kastedilmektedir. Sözlük anlamı "bilgisizlik" olan bu kelime, daha 
sonralan İslam'dan önceki devrin adıyla terinıselleşmiştir57. İslam gelince, 
Cehdlete ait özelliklerin pek çoğuna cephe alınmıştır. Malum olduğu üzere cehalet 
özelliği taşıyan pek çok adet ilga edilmiş; cahii!J'e dönemine ait akla ve maslahata 
uygun bazı hususlara ise doh.-unulmayıp, bunlar olduğu gibi bırakılmıştır. Doğal 
olarak da İslam sonrasında doh.-unulmayan bu hususların fıtri özellik taşıdığı, 
bunların inanç ve amel bakınıından muanz bir durum teşkil etmediği 

görülmüştür. 

İzutsu, bu kavramın İslam sonrası literatürde kavramsaliaşmasını 
sernancik açıdan üç kategoride özetler: 

5-1 Mevdudi, a.g.e., I, 433. 

55 Ebu Muhammed Abdülmelik İbn Hiş:lın, es-Siretii'/1-Nebeu!JJ•e, Beyrut, ts., I, 335-336. 

56 Buhiri, İman, 22. 

s; Ferahicli, a.g.e., VIII, 390. 
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1. Ceh/ kök-ünden gelen bu kelimenin en belirgin özelliği, insanın bir çeşit 
hareket tarzıyla ilgili alandır. Buna göre cehl, en ufak kızgınlık halinde bile 
iradesini kaybedip parlayan, kontrolden çıkan bir ilitirasla öfkesine kapılan ve 
sorumsuzca hareket eden bir insanın davranışıdır. Bu davranışta olan insan, 
doğruyu yaniışı düşünme ölçüsünü kaybedip, kendisini öfkenin kıskacında 

bulur. Buradan yola çıkarak; hi/min bu türden olan cehl kavramının tam karşıtı 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu kökten gelen ha!fJJJ ise, duygularını frenlemesini, kör 
olan ihtiraslarını yenmesini, sabır ve teenniyle hareket etmesini bilebilen kimse 
demektir. 

2. Cehlın birinci yönüne bağlı olarak insanın entelektüel kapasitesi 
üzerindeki tesiri ile ilgili olan kısmıdır. Bu etki de sadece olumsuzluk anlamında 
olmaktadır. Şöyle ki cehl, ne zaman harekete geçerse insan beyninin düşünme 
gücünü zayıflatır. Hangi durum da olunursa olsun, sabır ve teenni ile hareket 
edebilmek için mutlaka halim olmak gerekir. 

3. Cehlın; "bir şeyi bilmeme, bilgisiz olma" anlamıdır ki, bu mana da cehlın 
zıddı hi!JJJ değil, i!iJJJdir. Fakat ilk dönemlerde bu mana, öteki ikisi kadar önemli 
değildir. Yine de bu anlamda kullanımı cdhii!Jıe döiıemi şiirlerinde yer almıştırss. 

Yukarıdaki sernancik tasniften sonra Cdhii!Jıe kavramını genel olarak 
değerlendirecek olursak; sözlük anlamı olarak, ii!Jiın zıddı ceh/dir. Ancak cdhii!Je 
devrinde sözlü de olsa- özellikle şiir ve edebiyat alanında- bilgi hat safhada idi. 
Buradan hareketle, cdhii!Jıenin direkt olarak bilgisizlik olarak anlaşılması doğru 
olmayacaktır. Başta İ. Goldzier olmak üzere, bazı şarkiyatçılar: ''Eski Arap 
şiirinde 'cehl', 'i/m'in zıddı olarak kullanılmakla birlikte; bunun kelimenin ilk 
anlamı değil, ikinci derecedeki anlamı" olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla 
Goldziher; cdhii!Jeyi "barbarlık dönemi" olarak tercüme eder. Hz. Peygamber'in 
de İslam'ı, barbarlığın zıddı olarak açıklamış olduğunu söyler ve bu anlamda 
cdhii!Jenin asıl karşıtının hi/m olduğunu belirtir59• Zira İslam kavramının kök-ünde 
si/niın (barış) olması; hi/1Jiın zıddı olarak telakki edilen cdhii!Jıe kavramının, 

İslam'dan önceki barbar ve kabalık devri olarak anlaşılınasına zemin teşkil 
etmektedir6°. Ancak cehile fiilinin, "zorbalaştı" anlamının adeta unutulduğuna ve 
bu durumun günümüze kadar devam ettiğine, bu tabirin yerine zulüm, fısk, 

gurur, ceberut, tuğyan ve fücur gibi kelimelerin kullandığına dikkat çekildiğide 
görülmektediJ:61. 

58 Toshihiko Izutsu, Kıtr'iiu'daAIIah ve İusau (tre. Süleyman Ateş), Ankara, 1975, s. 193-203. 

59 Ignaz Goldzıher, L'vfHslill1 St11dies, State University Of New York Pres Albany, New York, 
1977. s. 202. 

60 Izutsu, a.g.e., s. 192-193. Aynca bkz. Fayda. a.g.e., "Cahiliye" mad., VII, 17-18. 

61 Nafiz Daıuşman, Cahilf)'e Keli!JJesiuiu lvfiiua ve lvfellfei, AÜİFD, Ankara, 1980, s. 192-197. 
Cehilet kavramı nın anlam sahasında yahut onun çeşitli tezahürler konusunda: Fitne, heva, 
fesad, ism, fahşa, fuhuş bağy, seyyie, bezr, israf, cürm, nifak, tefrika ve istikbir kavramlan da 
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Bu durumun cehalet şeklinde anlaşılmamasında, Farabi'nin (ö. 339 /950) 
siyaset felsefesi yaparken "zorba şehri" anlamında "el-Medinetü'l-Cahile" 

. tabirini k-ullanması örnek teşkil etmektedir. O, cehlin zorbalık anlamında 

k-ullanımının devam etmekte olduğunu şöyle beyan eder: Cahil şehirlerin halkı 
ruhen eksik kalmışlardır. Zira onların nefisleri maddeyle kaimdir. Bu· şehrin 
halkı arasındaki kavga ve geçimsizliğin konusu; selamet, şeref, refah, lezzet ve 
bunlara ulaştıran vasıtalardır. Dolayısıyla her zümre başka zümreleri soyup 
elindeki tüm imkanlan gasp etmek ister. Hangisi diğerini ezerse o ~azançlı, 

bahriyar ve gıpta edilecek biri sayılır. Onlara göre bu şekilde dövüşrnek ve 
başkasını ezmek tabiat düzenine uygun olduğu için adaletin ta kendisi say:ılır62• 

Buradan anlıyoruz ki Farabi de cehli, barbarlık/zorbalık ve adaleti terk edip 
zulüm etme anlamında hi!JJiın zıddı olarak kullanmıştır. 

Farabi'nin sa'adet kavramından yola çıkılacak olursa, cehdlete dayalı olan 
zorbalık anlayışının ortadan kaldırılması konusunda erdemli şehir 
başkanlarından sonra, milletierin nasıl mutlu olacaklan konusunda eğitim 

görmüş bir aydınlar sınıfı gelmelidir. Onların görevi, bulunmuş oldukları kötü 
halden çıkmalan konusunda cinlan ikna etmek ve eğitmektir. Ancak onlar bunu 
yaparken bu şehrin başkanını dinlemelidirler. Başkan bu seçilmiş olan aydın 
kesimi eğitirken, burhan (felsefi) yöntemini kullanır. Böylece başkarılar, halkı 
eğitirken ikna metodunu kullanırlar63• Böylece hilm ve adaletten ayrılarak dalalet 
ve fıska düşmüş olan toplumu huzura kavuşturmuş olurlar. 

Sonuç 

Cehl kavramının sernancik olarak ne tür anlamlar ifade ettiğini ortaya 
koymuş olduk. Sonuç olarak bir değerlendirme yapacak olursak, tabii arılarnda 
"bilgisizlik"; terimsel anlamda İslam dini esaslarına karşıt olarak kullanılan 
ciihii!Jenin ve mahalli anlam olarak da "okur-yazar olmama ve tecrübesizlik" 
anlamında kullaruldığını ve böylece bu kavramın zaman ve coğrafyaya göre nasıl 
değiştiğini gördük. Cehl kelimesi, ciihii!Je terimi hariç, bir çok müştaklarıyla 
birlikte günümüz kültüründe kullanılmaktadır. Terim olarak cahilfye kavramının 
hamledildiği anlamın da günümüze aktanlması mümkündür. Nitekim Izutsu da: 
Ciihi/bıenin, pozitif olarak İslami olana aykırılık ifade ettiğini; dolayısıyla bu 
kavramı, İslam'dan önceki dönem olarak ele almaktan ziyade, cahilfyenin 
günümüzü gösterdiğini söylemektedir64. 

zikredilebilir. Bkz. Faruk A1.-taş, Kıtr'ôn'da Cehalet Kovra1111, Ekin Yay., İstanbul, 2001, s. 249-
252. 

62 Muhammed Ebu'l-Nasr Ffu:abi, ei-1\!Iedinetii'I-Fdifla (tre. Nafiz Danışman), NIEB. Yay., 
İstanbul1990, s. 117-124. 

63 Mehmet Aydın, İs/d//1 Fe/sifesi Yaiflan, Ufuk Kitaplan, İstanbul, 2000, s. 16-24. 

64 Izutsu, a.g.e., s. 187-207. 
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Yine bu anlayışın paralelinde hadis kaynaklarında6S, Hz. Peygamber ve 
sahabenin cahilryeyi sadece geçmişe ait bir devir olarak isirnlendirmeclikleri; aynı 
zamanda müminlerin kafalarında gizliden gizliye varlığını sürdürebilen, geri 
dönmeye hazır dinamik bir şey olduğu da ifade edilmektedir. Dolayısıyla İslam 
öncesi devrin adına isnat edilen cahil[)'enin, günümüzde İslin:ıi olana zıt olan 
şeyler şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Bu kavramın içerik olarak sadece 
İslam öncesi deviriere ait değil; sonraki zamanlarda da benzer vakıaların tezahür 
edebileceği düşünülerek, umuma şamil kılınacak anlamda k-ullanılması yerinde 
bir tavır olacaktır. Böylece bu kavramın, bilgisizlik anlamında değil, 

Hakikatin/İslam'ın gereğini gizleyip aksini yapmak anlamında idrak edilmesi, en 
doğru bir karar olacaktır. 

65 Cahiliyenin Müşrik Araplada birlikte ortadan kalkmadığıru gösteren hadislerin birinde Hz. 
Peygamber şöyle demiştir: "Ümmetirnin içinde ciihii!J'e dönerninden kalma ve tamamen terk 
edemeyecekleri; as:iletiyle övünmek, başkalannın soyuna dil uzatmak, yıldızlan vesile edinerek 
yağmur beklemek, ölünün arkasında yüksek sesle ağlamak şeklinde dört adet bulunmaktadır". 
(1-füslim, Ceniiiz, 29). 
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