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Kendini üstün görüp
gerçekleri kabul etmeyen

kimse anlamýnda
Kur’an’da geçen bir kavram.

˜ ™

Sözlükte “büyük ve cüsseli olmak” mâ-
nasýndaki kiber kökünün “istif‘âl” kalýbýn-
dan (istikbâr) türeyen müstekbir kelime-
si “kendini büyük ve üstün görüp gerçek-
leri kabul etmeyen, hakka karþý inatla di-
renen kimse” demektir. Râgýb el-Ýsfahânî’-
nin de belirttiði gibi “büyük” ile “küçük”
izâfî kavramlar olup bir þeye nisbetle kü-
çük olan diðerine göre büyük sayýlabilir (el-
Müfredât, “kbr” md.). Sözü edilen nisbîlik
Kur’ân-ý Kerîm’de de görülmekte ve âyet-
lerde istikbârla iliþkili olarak istiz‘âf da zik-
redilmektedir. Müstaz‘af, “zayýf ve cýlýz ol-
mak” anlamýndaki za‘f (zu‘f) kökünün “is-
tif‘âl” kalýbýndan türemiþ bir sýfat olup “za-
yýf ve cýlýz kabul edilen, hakir görülen” de-
mektir (a.g.e., “ça.f” md.; Lisânü’l-£Arab,
“kbr”, “ça.f” md.leri). Ýstikbârýn iki þekil-
de yorumlanmasý mümkündür. Biri, kiþi-
nin kendini büyük iþler baþarmaya aday
görmesi ve ona göre hazýrlanmasýdýr. Bu
uygun zaman ve mekânda uygun þekilde
olduðu takdirde övgüye lâyýk görülmüþ-
tür. Ýkincisi, insanýn nefsini beðenip ken-
disinde bulunmayan bir deðeri varmýþ gi-
bi göstermesidir ki din ve ahlâk açýsýndan
yerilen bir davranýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî,
el-Müfredât, “kbr” md.).

Ýstikbâr kavramý Kur’an’da kýrk sekiz
âyette geçmektedir. Yaratýlmýþlar için kul-
lanýldýðý takdirde ayný mânaya gelen “te-
kebbür” kavramý da sekiz âyette yer al-
maktadýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“kbr” md., krþ. MÜTEKEBBÝR). Ýstikbâr yer
yer Allah’ýn âyetlerini yalanlama, inatta ýs-
rar etme, selim fýtratýn istikametinden ay-
rýlma, baþkalarýný Allah yolundan çevirmeye
çalýþma eylemleriyle birlikte zikredilmekte
(el-A‘râf 7/36, 40; Nûh 71/7; en-Nisâ 4/172;
el-Münâfikun 63/5) ve müstekbirlerin, içi-
ne konan hiçbir þeyi tutmayan devrik tes-
ti gibi (Müslim, “Îmân”, 231; Tirmizî, “Tef-
sîr”, 83/1) inanmaya yanaþmayan kalplere

sahip olduklarý belirtilmektedir (en-Nahl
16/22). Ýstiz‘âf kavramý da on altý âyette
yer almaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý Firavun
ve taraftarlarý karþýsýnda Ýsrâiloðullarý’nýn
küçümsenmesini konu edinirken bir kýs-
mý dünyada büyüklük taslayanlarla onla-
rýn etkisi altýnda kalan ekonomik ve sos-
yal konumu zayýf kimselerin âhirette mâ-
ruz kalacaklarý azap sýrasýnda birbirlerini
suçlamalarýný ifade etmektedir. Ýki âyette,
Firavun dönemindeki Ýsrâiloðullarý örneði
verilerek dünyada haklý olduklarý halde za-
yýf ve güçsüz telakki edilip ezilenlerin Al-
lah tarafýndan, büyüklük taslayan zalimle-
rin iktidarlarýna ve topraklarýna vâris kýlý-
nacaklarý belirtilmekte (el-A‘râf 7/137; el-
Kasas 28/5), bir âyette de zayýf ve güçsüz
kalan erkek, kadýn ve çocuklarý kurtarmak
için savaþmanýn gerektiðine vurgu yapýl-
maktadýr (en-Nisâ 4/75; bk. M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “ça.f” md.).

Ýstikbâr eyleminin, Hz. Âdem’in üstün-
lüðünü kabul etmeyip ona gereken saygý-
yý göstermekten kaçýnan þeytanla baþla-
dýðý bilinmektedir (meselâ bk. el-Bakara 2/
34). Ýlk müstekbirden itibaren -denebilir ki-
tarih boyunca kendilerini büyük göster-
meye çalýþanlar aslýnda büyük olmadýkla-
rýný bilmekteydiler. Israrla karþý çýktýklarý
þeylerin gerçekliðinden de emindiler. An-
cak selim fýtratlarýnýn sesini dinlemeden
hakký ve hak ehlini baský altýnda tutmak
için muhataplarýyla alay etmeyi ve kibirlen-
meyi bir araç olarak kullanmýþlardýr (krþ. en-
Neml 27/14).

Kur’ân-ý Kerîm’in birçok âyetinde geçmiþ
kavimlerin peygamberlerine karþý üstün-
lük taslama eylemlerine temas edilir. Hz.
Nûh, Hûd, Sâlih ve Þuayb bu tür davranýþ-
lara mâruz kalan peygamberlerden bazý-
larýdýr. “Yeryüzünde üstünlük taslayan” ve
“itidal sýnýrlarýný aþýrý derecede geçen bir
zorba” diye nitelenen Firavun (el-Kasas 28/
4; ed-Duhân 44/31) ve taraftarlarý da Hz.
Mûsâ ve Hârûn’a karþý ayný tavrý ortaya
koymuþlardýr. Ancak bu iki peygamber, zil-
letten kurtarmaya çalýþtýklarý Ýsrâiloðulla-
rý’nda da benzer davranýþlar müþahede et-
miþler (el-A‘râf 7/150) ve Ýsrâiloðullarý, “Si-
ze nefislerinizin hoþlanmadýðý ilâhî mesaj-
lar ileten bir peygamber geldikçe ona kar-
þý büyüklük taslamýþ, bunlarýn bir kýsmýný
yalanlamýþ, bir kýsmýný da öldürmüþ deðil
misiniz!” (el-Bakara 2/87) ihtarýna muha-
tap olmuþlardýr.

Ýlâhî gerçeklere karþý kendini beðenme
ve kibirlenme psikolojisi içinde direniþ gös-
terme eylemiyle son peygamber de karþý-
laþmýþtýr. Müddessir sûresinin baþ tarafýn-
da Allah’ýn birçok lutfuna mazhar olmuþ,

vaffýk, Hz. Peygamber’in hayatýyla ilgili bir
eser kaleme alan ve Ýspanya’nýn 1558’de
Müsteganim’e saldýrmasý üzerine “Kýssa
Mezgarân” (Yevmü Mezgarân) isimli kaside-
yi yazan ve divan sahibi bir þair olan Sîdî
Lahdar b. Halûf, Þeyh el-Mâzûnî ve Sîdî
Abdullah Bûrâs yanýnda Senûsiyye hare-
ketinin kurucusu olan Muhammed b. Ali
es-Senûsî, çok sayýda eseri bulunan fýkýh
âlimi Kaddûr b. Muhammed b. Süleyman,
Þâzeliyye tarikatýnýn ana kollarýndan Der-
kaviyye’nin alt kolu olan Aleviyye tarikatý-
nýn kurucusu Ahmed b. Mustafa b. Alîve
el-Alevî sayýlmaktadýr. Senûsiyye tarikatý
dünyanýn pek çok yerinde zâviye kurarken
Cezayir’deki tek zâviyesi Þeyh Takûk tara-
fýndan Müsteganim’de açýlmýþtý. Þehirde
Osmanlýlar döneminde adaletin tesisi biri
Hanefî mezhebinden Türk kadý, diðeri Mâ-
likî mezhebinden bir Arap kadýya tevdi edil-
miþti. Her ikisinin verdiði hükmü Vehrân
beyi tasdik ettikten sonra geçerli olurdu.
Günümüzde hapishane olarak kullanýlan ve
Türkburcu da denilen Mehâlburcu, Müs-
teganim’in mânevî kurucusu kabul edilen
Sîdî Abdullah’ýn mezarý önemli ziyaret yer-
lerindendir. 1978 yýlýnda Müsteganim þeh-
rinde eðitime baþlayan Abdülhamîd b. Bâ-
dîs Üniversitesi 500 öðretim elemaný ve
19.000 öðrencisiyle ülkenin önde gelen
yüksek eðitim kurumlarýndan biridir.
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gerçek olarak görmemek, benimseme-
mek ve insanlarý gerçeði kabul ettikleri
için hakir görmektir” þeklinde cevap ver-
miþtir (Müslim, “Îmân”, 147-149; Ebû Dâ-
vûd, “Libâs”, 26; Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye,
“btr”, “gmt”, “kbr” md.leri; Lisânü’l-£Arab,
“kbr” md.). Kur’an’da dünya hayatýnda be-
den, servet ve itibar açýsýndan güçlü olan-
larla zayýf konumunda bulunanlarýn âhi-
rette birbiriyle tartýþacaklarýna ve zayýfla-
rýn güçlüleri kendilerini yoldan çýkarmak-
la suçlayacaklarýna da temas edilir, fakat
bunun kendilerine bir þey saðlamayacaðý
belirtilir (Ýbrâhîm 14/21; Sebe’ 34/31-33; el-
Mü’min 40/47-48).

Naslarda güçlü için kullanýlan müstek-
bir ve zayýf için kullanýlan müstaz‘af keli-
melerinin baþýndaki “sîn” harfi kelimelerin
gerçekte kuvvet ve zaaf ifade etmediðini
göstermektedir. Müstekbir “kendini güç-
lü ve üstün gören”, müstaz‘af ise baþka-
larýnca “zayýf sayýlan” demektir. Gerçekte
güçlü olan ise hakký benimseyip temsil
eden, gerçekte zayýf olan da bâtýlý tercih
edendir.
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Ebü’l-Kåsým Abdullåh el-Müstekfî -Billâh
b. Alî el-Müktefî -Billâh b. Ahmed

el-Mu‘tazýd -Billâh el-Abbâsî
(ö. 338/949)

Abbâsî halifesi
(944-946).

˜ ™

13 Safer 296’da (11 Kasým 908) doðdu.
Babasý Halife Müktefî -Billâh, annesi Rum
asýllý bir câriyedir. Halife Müttaký -Lillâh’ýn,
Türk asýllý kumandan Emîrülümerâ Tüzün
el-Muzaffer tarafýndan hal‘edilip gözlerine
mil çekilmesinin ardýndan halife ilân edil-
di (3 Safer 333 / 25 Eylül 944). Biat mera-
simine Tüzün’le beraber diðer kumandan-
lar, Hâþimîler ve Kadý Ebü’l-Hasan Muham-
med b. Hüseyin b. Ebü’þ-Þevârib de katýldý.
Kýsa bir süre sonra Ebü’l-Ferec Muham-
med b. Ali es-Sâmirî vezir tayin edildi. An-

cak gerçekte iktidar Türk kumandanlarý-
nýn, özelikle de Emîrülümerâ Tüzün ile Ýbn
Þîrzâd’ýn elindeydi. Halife ve vezirin hiçbir
nüfuzu yoktu.

Müstekfî -Billâh’ýn halifeliðinin ilk yýlýn-
da meydana gelen karýþýklýklar sebebiyle
Baðdat’ta ekonomik sýkýntý baþ gösterdi ve
halk þehri terketmeye baþladý. Baðdat’ý
tehdit etmekte olan Büveyhîler ilk fýrsat-
ta þehri iþgal etmeye hazýrlanýyorlardý. Bu
sýrada Emîrülümerâ Tüzün 3 Muharrem
334’te (15 Aðustos 945) vefat etti ve ye-
rine Ýbn Þîrzâd tayin edildi. Cemâziyelev-
vel 334’te (Aralýk 945) Büveyhî Hükümda-
rý Ahmed Baðdat’a girdi. Halife Müstek-
fî kendisini emîrülümerâ tayin edip Mu-
izzüddevle unvanýyla birlikte gerdanlýk, bi-
lezik, sancak ve diðer saltanat alâmetleri-
ni verdi. Bastýrdýðý dinar ve dirhemlerde
Muizzüddevle’nin kardeþlerine de unvanlar
tevcih etti. Deylemli askerler halkýn evleri-
ne girip yerleþirken Türk askerleri Baðdat’ý
terkederek Hamdânîler’den Nâsýrüddev-
le’nin yanýna gittiler. Bu tarihten itibaren
Büveyhîler Irak’a hâkim oldular.

Muizzüddevle, Halife Müstekfî’nin dave-
ti üzerine Dârülhilâfe’ye gidip düzenlenen
törene katýldý. Halifenin kürsüsünün yaný-
na bir kürsü de Muizzüddevle için kuruldu
ve oraya oturmasý istendi. Muizzüddevle
halifeye saygý gösterip huzurunda yer öp-
tü. Tören, Hamdânîler’le iþ birliði yaptýðý-
na inandýðý Müstekfî’yi hilâfetten uzaklaþ-
týrmak isteyen Muizzüddevle’nin amacýna
ulaþmasý için iyi bir fýrsat oldu. Deylemli iki
nakib halifenin elini öpecek gibi yaparak
halifeyi tahtýndan aþaðý indirdiler. Bu sýra-
da karýþýklýklar çýktý, her taraf yaðmalandý.
Halifeyi Muizzüddevle’nin evine götürüp
tutuklayan Deylemli askerler halka onun
kendi isteðiyle halifelikten çekildiðini bildi-
rip yerine Fazl b. Ca‘fer’i Mutî‘ -Lillâh laka-
býyla halife ilân ettiler (22 Cemâziyelâhir
334 / 29 Ocak 946). Müstekfî’nin 2 Þâban
334’te (9 Mart 946) halifelikten uzaklaþtý-
rýldýðý da rivayet edilir. Gözlerine mil çeki-
len Müstekfî-Billâh Rebîülevvel 338’de (Ey-
lül 949) hapishanede öldü. Müstekfî’nin Þi-
îler’e sempati duyduðu kaydedilmektedir.
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Kur’an’ýn üstünlüðünü anlayacak kabiliyet-
le donatýlmýþ bir kiþinin -Velîd b. Mugýre-
bile bile ve kibirlenerek gerçeðe sýrt çevir-
mesi ve Kur’an için, “Sihir türünden bir be-
þer sözüdür” demesi sorgulayýcý bir üslûpla
ifade edilir (74/11-25; krþ. Taberî, XXIX,
190-197). Hz. Peygamber’in Mekke döne-
minde örneklerine çok rastlanan büyük-
lenme tepkilerinden birini de nübüvvetin
onuncu yýlýnda gerçekleþen Tâif Seferi’n-
de Benî Sakýf’in Resûlullah’a gösterdiði
davranýþ teþkil eder. Resûl-i Ekrem’in Mek-
ke’ye dönüþü sýrasýnda yaptýðý niyazýn muh-
tevasýna güçlünün zayýfý ezme teþebbüsü-
nün yansýmalarý hâkimdir: “Allahým! Gü-
cümün yetersizliðini, çaresizliðimi ve in-
sanlar yanýnda ehemmiyetsiz telakki edi-
liþimi sana arzediyorum. Ey merhametli-
lerin en merhametlisi! Zayýflarýn rabbi sen-
sin, benim rabbim sensin!” (Ýbn Hiþâm, I,
420). Hz. Peygamber, Medine’ye hicret et-
tikten sonra Mekke’de kalýp müstekbir
müþriklerin alaylý tavýrlarý ve eziyetlerine
mâruz kalan müminlerin acýklý halini unut-
mamýþ, namazlarda rükû ve secdenin ara-
sýnda zaman zaman ismen bazý sahâbîleri
de anarak þöyle dua etmiþtir: “Allahým! Ve-
lîd b. Velîd’i, Seleme b. Hiþâm’ý ve Ayyâþ b.
Ebû Rebîa ile Mekke’deki diðer müstaz‘af
müminleri kurtar!” (Buhârî, “Tefsîr”, 4/21,
“Ecân”, 128; Müslim, “Mesâcîd”, 294-295;
krþ, Ýbnü’l-Esîr, II, 435-436; IV, 320-321; V,
454-455). Medine döneminde istikbâr, ye-
rine göre ikiyüzlülüðe dayanan baðlýlýk gös-
terisi, yerine göre içten gelen bir itiþ ve ki-
birle Resûlullah’tan kaçýþ þeklinde gerçek-
leþmiþtir (el-Münâfikun 63/1, 5).

Kur’ân-ý Kerîm ile sünnetin beyanlarýnýn
yaný sýra ahlâk âlimleri ile tasavvuf ehlinin
kanaatine göre özellikle aþaðýlýk komplek-
sinin ters yansýmasýndan oluþan kibir kiþi-
yi dýþtan gelecek uyarýlara kapalý hale ge-
tirir ve onu kendi dar alanlý dünyasýnda
hapseder. Kur’an’da, dünyada haksýz ye-
re böbürlenenlerin gerçekleri görseler bile
inanmayacaklarý, hedefe ulaþtýran yola de-
ðil azgýnlýk yoluna girecekleri ifade edilir;
böylelerinin gerçek vasýflarýnýn Allah’ýn âyet-
lerini yalanlamak ve umursamazlýk içinde
bulunmaktan ibaret olduðu belirtilir (el-
A‘râf 7/146). Müstekbirin en kötü davraný-
þý Allah’ýn varlýðýný, birliðini, yüceliðini, bü-
tünüyle evrene hâkimiyetini kabul etme-
mesidir. Hz. Peygamber’in, kalbinde zer-
re kadar kibir bulunan kiþinin cennete gi-
remeyeceði þeklindeki beyanýnda yer alan
kibir de bu anlamdadýr. Nitekim, “Ýnsan
elbisesinin ve ayakkabýsýnýn güzel olma-
sýný arzu eder, bu da kibirden sayýlýr mý?”
sorusuna Resulullah, “Hayýr, kibir gerçeði
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