
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı öğrenebilen bir varlık olarak yaratan ve onu bilgi ile donatan Allah’a,
Salevât olsun, bilginin en yücesini hakkıyla öğrenip tüm insanlığa öğreten Efendimiz’e, 
Selam olsun, sürekli öğrenen, öğreten ve vahye uygun bir hayat yaşayan müminlere...

Vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak niyetiyle yola çıkan Kur’ani 
Hayat Dergimiz, 15. sayısında Kur’ani bir hayatın inşasında ulemanın rolünü konu edindi. 
Mustafa İslâmoğlu hocamızın vahiy eksenli bir hayatın inşasında ulemanın rolünü ortaya 
koyan başyazısını, Murat Sülün’ün Kur’an’a göre bilim insanının taşıması ve taşımaması 
gereken özelliklerini inceleyen çalışması takip ediyor. Ramazan Beyhan âlimin şahitliğini, 
Mahmut Çınar Kur’an’ın öğrettiği âlim modelini ele alıyor. İbrahim Sarmış ile Abdulcelil 
Candan’ın yazıları çarpık âlim imajını eleştirerek olması gerekene vurgu yapıyor. 

Ulema konulu 15. sayımızın söyleşi köşesinde, İslam dünyasının yaşayan mütefekkirle-
rinden biriyle yapılmış kıymetli bir mülâkat bulacaksınız. Fatma İlhan’ın Suriye’de, Golan 
tepelerinin eteğindeki köyünde Üstad Cevdet Said ile gerçekleştirdiği söyleşide, Kur’an’ı 
doğru anlamış ulemanın önderliğinde vahye uygun bir hayatın yeniden inşası ele alınıyor.  

Mustafa Akman hadis uleması arasında oluşan beşerüstü peygamber imajını, Bilgin Er-
doğan denge ahlakına vurgu yapan muasır üç âlimi, anlatıyor. Kübra Çomaklı yakında 
aramızdan ayrılan Cabiri’yi, Selvigül K. Şahin merhum Ali Ulvi Kurucu’yu, Muhammed Öz-
men akıl-Kur’an ilişkisi sağlam bir şekilde kuran Muhasibi’yi, Dilek Serdar modern eğitimin 
çıkmazına çıkış yolu gösteren Mevdudi’yi, Huda es-Salih ölümüne papazların bile ağladığı 
davetçi Ahmet Deedat’ı anlatıyor bu sayımızda. 

Ömer Noyan iz bırakanların izlendiğini, Filiz Tavukçu kalem-beyan-Kur’an ilişkisini, Mus-
tafa Demir açılımlar döneminde asıl Allah’a yöneliş açılımı yapmamız gerektiğini anlatıyor. 
Fatih Okumuş yakın tarihte yaşanmış bir acı hatırayı, Aşkın Taştan merhum Nizar Rayyan’ın 
şehadetini, Vedat Aydın hac atmosferinde yaşadığı duygu selini hikâye ediyor. 

Mehmet Soysaldı’nın ashab-ı kiram ile günümüz Müslümanlarını İslam’ı temsil ve davet 
yeteneği açısından karşılaştıran, Ayşe Ş. Eraslan’ın Kur’an’ın dilinde ‘kazanma’nın anlamını 
irdeleyen, Yasemin İslamoğlu’nun A’râf Sûresi’ni, Muharrem Baykul’un Kur’an’a göre âlimin 
sorumluluğunu inceleyen bir eseri tanıtan yazılarının ardından, Bünyamin Doğruer’in şiiri 
ve Hasan Aycın’ın çizgi çalışması ile noktalıyoruz ulema konulu 15. sayımızı.

Internet sitemize sembolik bir bedel karşılığında üye olarak geçmiş tüm sayılara, dergide 
basılamayan yazılara ve çıkacak yeni sayılara ilk günden itibaren erişebilir, tüm dosyaları 
bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Abone bedellerini yatıramayan dostlarımızın Kasım sonuna kadar posta çeki ya da banka 
hesabımıza yatırmalarını istirham ediyoruz. 2011 yılı abone kaydınızı şimdiden yenileyerek 
ve dostlarınızı abone olmaya teşvik ederek, okuyarak ve okutarak dergimize destek vere-
bilirsiniz. 

Yeni dönemde Ulûmu’l-Kur’an’ın temel konularını ele alan sayılarla birlikteliğimizi devam 
ettirebilmek niyazıyla, Kurban Bayramınızı tebrik ederiz…
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دور العل�ء يف بناء حياة محورها الوحي

نبذة تعريفاتمصطفى إسالم أوغلو
العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
بيانات“ يف  فإن معرفته ال تكون ”عل�“ بل مجرد ”معلومة“ أو ”قاعدة 

أحسن األحوال.
يك تتصف معلومة ما بصفة ”العلم“ يجب اكتشاف الصلة   .3
األصلية ب� املعرفة التي هي املدلول واإلشارة (األثر) وب� الحقيقة التي 

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

يك تتصف معلومة ما بصفة 
”العلم“ يجب اكتشاف الصلة 
األصلية ب� املعرفة التي هي 

املدلول واإلشارة وب� الحقيقة 
التي تدل عليها تلك املعرفة 

وعدم قطع هذه الصلة.
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B A Ş Y A Z I

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında 

Âlimlerin Rolü

BİR MALUMATIN “İLİM” 

HÜVİYETİNİ ALABİLMESİ 

İÇİN, GÖSTERGE OLAN 

BİLGİ İLE O BİLGİNİN 

GÖSTERDİĞİ HAKİKAT 

ARASINDAKİ ASLİ 

BAĞ KEŞFEDİLMELİ VE 

KOPARILMAMALIDIR.  

Tariflerden bir tutam

İslam uleması arasında ilmin birçok tari-
fi vardır. Bu tarifler, tarifi yapanın meşrebine 
ve mezhebine bağlı olarak değişiklik gösterir. 
Sırf ilmin tarifinden yola çıkarak, bürhan, be-
yan ve irfan ehlinin bakış açılarındaki temel 
farklılık ortaya konulabilir. Mesela ilk İslam 
filozofu Kindî ilmi “vicdan” olarak tarif eder: 
“Varlığın hakikatini idrak (vicdan) etmektir” 
(er-Resailu’l-Felsefiyye). İbn Rüşd, Hace-i Evvel 
Aristo’nun mezhebince giderek, ilmi “Bir şe-
yin sebebini bilmek” olarak tarif eder. Kelamcı 
Bakıllani daha sade bir tarif yapar: “Bilinebilir 
şeyleri olduğu gibi bilmektir.” Mutezili ke-
lamcı Abdülcebbar’ın tarifi hayli tumturaklı-
dır: “İyi bil ki ilim, bilenin, elde ettiği sonuçla 
vicdanının teskin olmasını sağlayan anlamdır” 
(el-Muğnî). Usulü fıkıhçı Cüveyni ise benzer 
bir tarif yapar: “Bilinenin kendisi sayesinde bi-
lindiği şeydir” (el-Cedel). Şafii’nin tarifi ise çok 
hayli sade: “İlim, Allah’ın kitabındaki nasih ve 
mensuhu, farzı, edebi, irşadı ve mübahı bil-
mektir” (er-Risale).  

İlmin tarifleri içinde en beğendiğim tariflerden 
biri, söz kuşunu kelamın zirvesine birini nah-
vin diğerini belagatin temsil ettiği bir çift ka-
natla uçuran çizginin cins mümessillerinden 
İbn Faris’in yaptığı tariftir:

“el-‘Ilmu yedullu alâ eserin bi’ş-şey’i yetemeyyezu 
bihi an ğayrih” (İlim, bir şeyi ona ait olmayan-
dan seçip ayırmaya yarayan bir iz/alâmet ve 
işarettir.” (Mekayisu’l-Luğa)

Bu tarif şu üç hususu bünyesinde taşır:

Mustafa İSLAMOĞLU
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değil ama dolaylı bir tarifini sunmaktadır. 
Bu tarifin ekseninde “Allah’ın azamet ve 
yüceliğini idrakten dolayı Allah’a duyu-
lan saygı” olan haşyet yer almaktadır. Bu 
âyetten yola çıkarak şu genel hükümlere 
varılabilir:

Bir bilgiye “ilim” denilebilmesi için, 1. 
onun bilen öznenin (âlim) haline yan-
sıması gerekir. 

Bir bilene “âlim” denilebilmesi için, bil-2. 
gisi ile ahlakı arasındaki bağın kopuk 
olmaması gerekir.

Alâmet olan bilginin ilahi olanla bağı 3. 
koparılmamalıdır.

Kur’an’la inşa olmuş şahsiyetlerden seçkin 
sahabi İbn Mes’ud’a “İlim nedir?” diye sor-
muşlar. Verdiği cevap, doğrudan bu âyete 
bir atıf mahiyetindedir: “İlim çok hadis ri-
vayet etmek değil, çok haşyet duymaktır.” 
(Süyuti, Dürrü’l-Mensur) Hz. Ömer’den de 
buna benzer bir ilim tarifi rivayet edilir.

“İlim haşyettir” şeklinde özetlenebilecek 
bu tarifi Kur’an’ın âlimler hakkında söy-
lediği “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu?” cümlesinin içinde geçtiği âyet çok 
güzel ifade eder:

“Yoksa (şu yukarıda özellikleri dile gelen 
nankör kişi), gece vakitlerinde secde ve 
kıyamda durup kendisini ibadete adayan, 
ahiret kaygısı taşıyan ve Rabbinin rahme-
tini dilenen kimseyle hiç aynı safta tutulur 
mu?” (Zümer 39/9)

Bu kerim âyette de tıpkı Fatır 28’de olduğu 
gibi, bilgi bilenin halinde iyileşmeye vesile 
oluyorsa ona “ilim” adı verileceği ima edil-
mektedir.

Kur’an’da “âlim” sadece “cahil”in zıddı 
olarak kullanılmaz. Cahillik bir “bilmez-
lik durumu”dur. Kur’an’da cehaletten bir 
bilmezlik durumu olarak söz edilen yerler 
vardır. Fakat Kur’an bir de cehaletin mü-
esseseleşmiş ve toplumsallaşmış halinden 
söz eder. “Cahiliyye” bunun adıdır. Cahi-
liyye bir bilmezlik durumu değil, bir “ken-
dini bilmezlik” durumudur. Bu anlamıyla 

İlim sebep değil sonuç, cevher değil araz-1. 
dır. Zira ilmin sebebi ilme konu olan şe-
yin kendisidir. İlim ise o şeyin bilgisidir. 
Dolayısıyla bilgimizin varlığı, bilinenin 
varlığına bağlıdır. Beşeri bilginin ilahi bil-
giden ayrıldığı nokta da burasıdır.

İlim seçip-ayırmak manasına gelen 2. 
“temyiz”dir. Bilmek, seçmek ve ayırmak-
tır. Mamafih bir bilgi sahibinin seçip ayır-
ma yeteneğini geliştirmiyorsa, o “İlim” 
değil, belki “veri” ve “data” anlamında bir 
bilgidir.

Bir malumatın “ilim” hüviyetini alabilmesi 3. 
için, gösterge ve işaret (eser) olan bilgi ile 
o bilginin gösterdiği hakikat arasındaki asli 
bağ keşfedilmeli ve koparılmamalıdır. “İşa-
ret” denilmeye layık her göstergenin bir 
de “işaret ettiği şey” vardır. İşaret ile işaret 
edilen veya gösteren ile gösterilen arasında 
sahici bir bağ kurulduğunda, “bilgi” “ilme” 
dönüşecektir. Aklın bu bağı kurma işlemi-
ne Kur’an “taakkul” adını vermektedir.

Sıradan Bilgilerin vahyin “ilim” adını verdiği 
şeye dönüşmesi için, insan zihninde bir çev-
rim istasyonu bulunmalıdır. Bu istasyon mu-
hakemedir. Bir ilahi inşa projesi olan vahyin 
amacı, insan zihnindeki söz konusu çevrim 
istasyonunu programlamaktır. Bu sayede sı-
radan bir bilgi, hayatın illet, hikmet ve gaye-
sini gösteren bir “ilme” dönüşüverir.

Kur’an’a göre ilim nedir, âlim kimdir?

Yukarıdaki tarifler, her âlimin durduğu yer-
den yaptığı tarifler. Bu konuda en sağlıklı 
tarif, bizce Kur’an’dan yola çıkılarak yapıla-
cak bir tariftir. Elbet böyle bir tarif de, ni-
hai tahlilde “Kur’an’ın tarifi” değil, olsa olsa, 
“Kur’an’dan yola çıkılarak yapılan tarif” olma 
hüviyetini taşıyacaktır.

Kur’an, şu âyetiyle “âlim”in tarifini de yap-
mış olur:

“Allah’tan kulları içinde yalnızca âlimler (bi-
lenler) haşyet duyarlar.” (Fatır 35/28)

Âyetin amacı elbette bir tarif vermek değil-
dir. Fakat âyet bize ilmin ve âlimin doğrudan 
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“cahilliy”, Kur’an’ın ifadesiyle bir “bağy”dir. 
Bu vurguyla vahyin kullandığı “Cahiliyye” 
ise bir “kendini bilmezlik çağı”dır. Vahyin 
hedefi cahiliyyeyi ortadan kaldırmaktır (Âl-i 
İmran 3/154). Bunu yapacak olan vahiy ise 
“Allah’tan gelmiş bir bilgi” olarak nitelendi-
rilir. Bu durumda vahiy “insana haddini ve 
değerini bildiren bilgi” olmaktadır. 

Kur’an “heva”yı da ilmin zıddı olarak kulla-
nır: “Eğer sana gelen kesin ilimden (el-‘ılm) 
sonra onların hevalarına uyarsan, Allah’ın 
elinden seni kurtaracak ne bir yâr, ne de bir 
yardımcı var.” (Bakara 2/120) Bu durumda 
âlimin karşı kutbunda “hevasına uyan kim-
se” bulunmaktadır.

Kur’an “zannı” da ilmin karşısına yerleştirir. 
İlim sahibi olmadığı için hakikate mesafe-
li davrananların sadece 
zanna uyduğunu söyler 
(Necm 53/28).

Allah Rasulü âlimleri 
peygamberlerin varis-
leri olarak takdim eder 
(Buhari, İlim 10). Yine 
Allah Rasulü ilmin nafile 
ibadetten daha üstün ol-
duğunu söyler (Tirmizi, 
İlim, 19).

Şu halde “Vahiy eksenli bir hayatın inşasın-
da âlimlerin rolü nedir?” sualinin cevabını 
Hz. Peygamber’den almış bulunmaktayız. 
Âlimler peygamberlerin varisleri olduğuna 
göre, âlimlerin rolü de peygamberlerin rolü-
nün bir devamı olmalıdır.

Burada sorulacak ikinci sual şudur: “Pey-
gamberin rolü nedir?”

Cevap: Peygamberin rolü vahiy eksenli bir 
hayatın inşasıdır. Onun içindir ki “Onun ah-
lakı Kur’an’dı”. Onun içindir ki O, âlemlerin 
Rabbinden bir hidayet ve rehberlik olarak in-
dirileni yaşayarak ve taşıyarak âlemleri rah-
met oldu.

“Âlim Allah’ın kitabının önüne hiçbir şeyi 
geçirmeyendir”

Hz. Ali böyle der. Kendisi de böyle bir âlimdi. 

O Hz. Peygamber’in nefis benzetmesiyle “il-
min kapısı” idi. Kur’an’ın önüne hiçbir şeyi 
geçirmedi. İşte bir örnek: Hz. Ali, “bir kimse 
zifaftan önce vefat ederse ve evlendiği kadın 
için de mehir belirlememişse o kadının me-
hir hakkı yoktur” görüşündedir. Ma’kıl b. 
Sinan’dan buna aykırı bir hadis rivayet edi-
lince Hz. Ali “Biz Allah’ın kitabını (Nisa 24’ü 
kastediyor) topuğuna işeyen bir bedevinin 
rivayetine bakarak terk edemeyiz.” diye kes-
tirip atar (Şevkani, Neylu’l-Evtar, VI, 195).

Aynı hassasiyeti sadece rey ehli sahabede 
değil, reye mesafeli olan sahabede de bul-
maktayız. İşte bu mizacın sahibi Abdullah 
b. Ömer’in tavrı: İbn Ömer’e yırtıcı hayvan-
ların etinin yenilip yenilmeyeceği sorulmuş 
“bir beis yoktur” demiş. Bunun üzerine Ebu 
Sa’lebe’nin (75/694) Hz. Peygamber’den nak-

lettiği “yırtıcı hayvanların 
etinin yenilmeyeceğine” 
dair bir hadis zikredildi-
ğinde, “Allah’ın kitabını, 
bacağına işeyen bir be-
devinin rivayet ettiği ha-
dise bakarak terk edeme-
yiz.” (Kurtubi, Cami, VII, 
118).

Nasıl ki âlimlerin mis-
yonu peygamberlerin 

miraslarını taşımak ise, kitapların misyonu 
da Kur’an’ın mirasını taşımak olmalıdır. Bu 
yüzden âlimlerin ortaya koydukları eserler, 
Kur’an karşısında haddini ve hududunu bi-
len eserler olmak, Kur’an’ın anlaşılmasına ve 
yaşanmasına hizmet etmeyi amaç edinmek 
durumundadırlar.

Ümmet-i Muhammed’in ilk âlimi Allah Rasu-
lü aleyhissalatu vesselamdır. O Kur’an’ın ilk 
talebesi idi. Kur’an ile inşa oldu ve yaşadığı 
Kur’an ile hayatı inşa etmek için gayret etti. 
Muhammedi davetin ilk yıllarının tek okulu 
olan Daru’l-Erkam’ın müfredatı Kur’an idi. 
Büyük iman hamlesini omuzlayan ilk Müs-
lümanların hemen tamamının gönül fatihi 
Kur’an idi. Hepsi de vahyin ilahi cazibesine 
kapılıp İslam dairesine girmişlerdi. Aynı şey 
Medine’deki Daru’s-Suffe için de geçerliydi.

BİR BİLENE “ÂLİM” DE-

NİLEBİLMESİ İÇİN, BİL-

GİSİ İLE AHLAKI ARA-

SINDAKİ BAĞIN KOPUK 

OLMAMASI GEREKİR. 
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Ümmetin ilk ilim halkaları Kur’an’ın asil öğ-
rencileri tarafından kurulmuştu. Sahabeden 
Ali b. Ebi Talib, Aişe bt. Ebubekr, Zeyd b. Er-
kam ve Enes b. Malik Medine’de ilim halka-
larını kurdular. Abdullah b. Mes’ud Basra ve 
Kufe’de ilim halkasını kurdu. “Kur’an’ın ter-
cümanı” lakaplı Abdullah b. Abbas Mekke’de 
ilim halkasını kurdu. Bu halkaların tümünün 
tek müfredatı vardı: Kur’an.

İlk neslin arasından çıkan bu âlimler, ken-
dileri gibi âlimler yetiştirdiler. İbrahim en-
Nehai, Mesruk, Hasan el-Basri, Mücahid b. 
Cebr, İkrime, Kadı Şureyh, Said b. Müsey-
yeb, Ata b. Ebi Rabah bunların belli başlıla-
rıdır.

Kur’an ümmetin öznesi iken, ümmet de yer-
yüzünün öznesi olmuştur. Bu müstesna za-
manlarda âlim yetiştirme konusunda kıtlık 
çekilmemiştir. Kur’an 
her ırk, kavim, kabile 
ve meşrepten cins ka-
faları kendine cezbet-
miş, onları yetiştirip 
ümmete “âlim” olarak 
hediye etmiştir. 

Fudayl b. Iyaz, yaşa-
dığı coğrafyanın ünlü 
bir eşkıyası iken, Ha-
did Sûresi’nin 16. âyeti 
hidayetine vesile olmuş ve ilmiyle amil irfa-
nıyla kâmil bir âlim olmuştur. İmam Malik’in 
büyük hocası Abdullah b. Hurmuz, Mecusi 
ve Pers asıllı azatlı bir köle idi. Hem işitme 
hem de yürüme özürlüydü. İmam 7 yıl on-
dan ders aldı. Cubbai zimmi bir Hıristiyan 
idi. Müslüman olmakla kalmadı, zamanının 
en büyük âlimlerinden ve müçtehitlerinden 
biri oldu. Nasıruddin Ahmed b. Abdisse-
lam yol kesip haraç alan azılı bir hayduttu. 
Kur’an’la dirilip çağının büyük âlimlerinden 
oldu. İbnu’n-Nefis çalgıcıydı. Düğünlerde 
çalgı çalıp şarkı söyler, geçimini öyle temin 
ederdi. Kur’an’a talebe oldu, çağının en bü-
yük âlimlerinden ve Hanbelî mezhebinin 
imamlarından biri oldu.

Âlimler Kur’an ile amil oldukları süre-
ce, itibarları da yüksek oldu. Nokta kadar 

menfaat için virgül gibi eğilmediler. İlimle-
rinin izzetleriyle yaşadılar. Alın size böyle 
âlimlerimizden Abdullah b. Mübarek ile ilgili 
bir hatıra. Abbasi halifesi Harun Reşid yazlık 
sarayının bulunduğu Rakka’ya gittiği bir sıra-
da, Abdullah b. Mübarek de oradan geçiyor-
du. O geçerken izdihamdan ortalık toza du-
mana karıştı. Bunu merak edip olayı öğrenen 
Halife’nin eşi, şöyle dedi: “Vallahi, emiru’l-
müminin Harun değil İbn Mübarek’tir. Zira 
halk cop ve kamçılarla Harun’u karşılarken, 
Abdullah b. Mübarek’i gönüllü olarak karşı-
lıyor”. Abdullah b. Mübarek, bu itibarı ne ile 
elde etmişti dersiniz? İşte bu sorunun cevabı: 
Zalim yöneticilere kaftan diken bir terzi İbn 
Mübarek’e “Ben bu işle zalimlere yardım et-
miş oluyor muyum?” dedi. Cevap şöyleydi: 
“Hayır, sen düpedüz zalim olmuş oluyorsun; 
sana iğne iplik satan zalimlere yardım etmiş 

olur.” 

Abbasi halifesi 
Me’mun, iki şehza-
desini okutması için 
Ferra’yı görevlendir-
di. Çocuklar bir se-
ferinde hocalarının 
ayakkabısını çevir-
mek için nizalaşmış-
lar, sonunda her ikisi 
de bir tekini koymak 

üzere anlaşmışlardı. Bir gün halife Ferra’ya 
sordu: “Dünyanın en güçlü insanı kimdir?” 
Ferra “Sizsiniz” dedi. Me’mun “Hayır. Dün-
yanın en güçlü insanı, ayakkabısını çevirmek 
için şehzadelerin çekiştikleri kişidir” dedi.

Âlimler Kur’an’ın önüne başka kitapları ge-
çirmeye başlayınca, âlimlerin önüne de baş-
kaları geçmeye başladı. İlmin kaynağı olan 
vahyin yerini tali kaynaklar alınca, vahiy bi-
zim hayatımızı inşa eden özne olmaktan çık-
tı. İlim geriledi, “Kur’an’ın âlimlerinin” yerini 
“sultanın âlimleri” aldı.

Modern zamanlar ilim ve âlim açısından üm-
metin en sancılı zamanları oldu. Sömürge ve 
işgal yüzyılı olan 19. yüzyıl, hem İslami ilim-
ler hem de İslam âlimleri açısından savrulma 
yüzyılıydı. 20. yüzyılın başında İslam coğraf-
yasının hemen her tarafında Allah’ın bir lûtfu 

ALÂMET OLAN BİLGİNİN 
İLAHİ OLANLA BAĞI KO-

PARILMAMALIDIR.  VAHİY 
EKSENLİ BİR HAYATIN İN-
ŞASINDA ÂLİMLERİN ROLÜ 

PEYGAMBERLERİN ROLÜNÜN 
BİR DEVAMI OLMALIDIR. 
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olarak kararan ufkumuzu aydınlatan âlimler 
birer ikişer İslam coğrafyasının her tarafında 
görüldü. Oryantalizm’in İslam aklını karıştır-
dığı zamanlar olan son yüzyıl, âlimlerimizin 
de kafalarının karıştığı yüzyıl oldu. Bu kafa 
karışıklığı sadece oryantalizme maruz ka-
lan âlimlerimizde değil, geleneği kutsayan 
âlimlerimizde de görüldü. Birinciler ataların 
ocağına incir ağacı dikme yarışına girerken, 
ikinciler ataların ocağındaki külü günümüze 
taşımak gibi bir yanlışa saptılar.

Büyük göçler zamanı

2010 yılı adeta büyük göçler zamanıydı. Bu 
yılın Mayıs’ından Eylül’üne beş ilim adamı 
hakka yürüdü.

Bunlardan ilki Faslı mü-
tefekkir ve filozof Mu-
hammed Abid el-Cabiri 
idi. 4 Mayıs 2010 yılında 
75 yaşında beka yurduna 
göçen Cabiri, arkasında 
derin bir sessizlik bırak-
tı. Hayır, yalnızca Türkçe 
konuşulup yazılan bizim 
kurak ve çorak dünyamızı 
kasdetmiyorum. Arapça 
konuşup yazan dünyayı 
da buna dâhil ediyorum. Arayıp taramalarım 
sırasında dişe dokunur bir şeye rastlamadım. 
Oysa böyle mi olmalıydı? Medeniyet aklının 
bu özgün ve özgür eleştirmenine ne kadar da 
büyük bir vefa borcumuz vardı.

Yenilmişlere özgü gizli savunmacı dilinin ar-
kasında örselenmiş bir bilinci vardı. Bu daha 
eserlerinin adında ortaya çıkar: el-Hıtabu’l-
Arabi el-Muasır (Çağdaş Arap Söylemi), 
Tekvinu’l-Akli’l-Arabi (Arap Aklının Oluşu-
mu), Bünyetu’l-Akli’l-Arabi (Arap Aklının 
Yapısı), el-Aklu’s-Siyasi el-Arabi (Arap Siyasi 
Aklı), el-Aklu’l-Ahlaki el-Arabi (Arap Ahlaki 
Aklı)… Bunların içinden Türkçeye çevrilen-
lerin kapağına Arab’ın yanına bir de “İslam” 
ekleyerek Cabiri’nin noksanını örtmeye ça-
lıştı mütercimlerimiz, ama nafile… 

Muhteşem bir telif yeteneğini daha muhte-

şem bir tahlil yeteneğiyle birleştirin, bunla-
rı yüksek ölçekte bilgi üretme kapasitesiyle 
harmanlayın, hepsini modern aklın kevgi-
rinden geçirin, elde ettiğiniz hülasayı eleş-
tirel aklın güneşinde kurutun… İşte size 
Cabiri. Üç kelimede geleneksel İslam aklını 
özetledi: Beyan, burhan ve irfan… Bu onun 
Kuşeyri’den yaptığı bir iktibastı. Fakat o bu 
üçlü kavramsallaştırmanın içini öyle doldur-
du ki, Kuşeyri’nin buluşu inci tanesinin için-
deki kuma irca olunsa sezadır.

Rahmetli üstada dair şahsi hatıram, onunla 
misafir kaldığı otelin lobisinde baş başa ge-
çirdiğim iki-üç saat. Gerçekten çok verimli 
bir sohbetti. İstifade ettim. Galiba bazen de 
hafif yollu kızdırdım. Kapsayıcı ve kuşatıcı 

olmanın uzağında bölge-
ci ve sınırlayıcı dili beni 
hep rahatsız etti. Zihnin-
de kurduğu Kurtuba (ve 
Bağdat)-Nişabur karşıt-
lığı üzerinden, Nişabur’a 
haydarane bir biçimde 
sell-i seyf etmesi de. Ama 
ben ondan çok şey öğ-
rendim. Ayrılırken bekle-
memi rica etti. Elinde bir 
kitapla döndü. “Tefsirde 
yaptıklarını biliyorum” 
dedi ve kitabını uzattı. 

Kapağında “el-Medhal ile’l-Kur’ani’l-Kerim 
(Kur’an-ı Kerim’e Giriş) yazıyordu. Rabbim 
onu rahmetiyle kuşatsın. Yazdığının her har-
fini iman, ilim ve gayretine şahit kılsın.

Cabiri’nin ardından ilim dünyası ikinci bir 
kayba daha şahit oldu: Mısırlı akademisyen 
Nasr Hamid Ebu Zeyd 5 Temmuz 2010’da 
67 yaşında, sığındığı Batı’nın kollarında vefat 
etti. O zehirlenmiş bir bilinç idi. Söylemesi 
ayıptır, ama benim bu zat için hissettiğim 
duygu, başından beri asla kızmak, öfkelen-
mek hele nefret etmek suretinde tecelli et-
medi. İçimde onun için tek bir duygu oldu: 
Üzülmek ve acımak. Zira onun ismi Arap 
magazin basının diline düştüğünde ben Mı-
sırda idim. Bir adamın yazdığı eser yüzün-
den tekfir edilip, karısının mahkeme yoluyla 
cebren elinden alınmaya kalkılmasının izah 

KUR’AN ÜMMETİN ÖZ-
NESİ İKEN, ÜMMET DE 
YERYÜZÜNÜN ÖZNESİ 
OLMUŞTUR. BU MÜS-
TESNA ZAMANLAR-

DA ÂLİM YETİŞTİRME 
KONUSUNDA KITLIK 

ÇEKİLMEMİŞTİR. 
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edilecek hiçbir tarafı yok. Bunun dinle de-
ğil kinle bir alakası kurulabilir ancak. Yaz-
dıklarını kıyasıya eleştirebilirim. Fakat yaz-
dığı bir eser yüzünden uğradığı bu zulmü 
hiçbir yere sığdıramam. Yalancı peygamber 
Müseylime’ye dahi “kâfir”, “münafık”, “mül-
hid”, “zındık” vs. gibi bir sürü isim dururken 
“Müslümancık” (Müseylime) gibi oldukça 
estetik bir isim bulan sahabenin dengeli ve 
özgüvenli tavrı nerde, günümüz Müslüman-
larının bağrından çıkan bilinci yaralı öz ço-
cuklarını çiğ çiğ yiyecek kadar özgüvenden 
yoksun hodbin tavrı nerede.

Evet, Mefhumu’n-Nas kitabı müellifinin bi-
linci yaralıydı. Onun hayat hikâyesini oku-
yunca, içimden “Al sana bir kurban daha” 
dediğimi hatırlıyorum. Mefhumu’n-Nass’ını 
Mısır’da okumuştum. Üstelik altını üstünü 
çize çize… Sağında solunda yazı yazılmadık 
yer bırakmamışım. Kitaplarını sokak kitapçı-
larından birer birer toplamıştım. O da Cabiri 
gibi cins bir kafa, keskin bir tenkit ve tah-
lil yeteneği. Fakat Cabiri ile kıyas götürme-
yecek kadar ideolojik bir tavır. Bazı satırlar 
Marksizm kokuyor. “İslami sol” (El-Yesaru’l-
İslami)  akımını biliyoruz da, “İslami Mark-
sizm” akımını hiç duymadık. Böyle bir akım 
uyduracaksak, Ebu Zeyd’i bu akımın başına 
kaydetmeli. O, Süyuti’nin el-İtkan’ı özelinde 
Ulumu’l-Kur’an’a getirdiği eleştirilerin ço-
ğunda yerden göğe haklı. Fakat o bu eleşti-
rileri Tarihselciliğin sevap galerisine yazmaya 
kalkınca iş değişiyor. Haklıyken haksız du-
ruma düşüyor. Kur’an’ı Tevrat ve İncil gibi 
okumak!.. Ama bu tavrın bir tepki sonucu 
olduğundan adım gibi eminim. Bu yanlışını 
hafifletir mi? Bilemem. İmanına dair bir şüp-
hem yok. Talebelerinden aldığım malumat 
zannımı kesinleştiriyor. Sadece bilinci de-
rinden yaralanmış. Aidiyetini unutmuş. Ar-
kun gibi Frankofon diyemem, fakat bize de 
ait değil. O ârafta biri. Onu bizden bir Beşir 
Fuat ve Abdullah Cevdet’e benzetmek hak-
sızlık olur. Bir yanıyla Seyyid Bey, bir Yanıyla 
Şemseddin Günaltay denilebilir mi? Belki. 
Allah taksiratını affedip rahmet etsin. 

Ebu Zeyd’in vefatından iki gün sonra şahsen 
beni derin bir hüzne gark eden acı bir “ğayb” 

haberi alıyorum. Kendisiyle aynı asırda yaşa-
maktan dolayı iftihar ettiklerim arasında olan 
Muhammed Hüseyin Fadlullah. O diri ve 
dirilten bir bilinç idi. Bu, İslam ümmeti açı-
sından gerçekten büyük bir kayıp idi. Yine 
kazanan ahiretin ehl-i necatı oldu. Bu başya-
zının tamamını Fadlullah’a ayırsaydım yine 
de yeterli bulmazdım. O Şii-İmamiyye mez-
hebine mensup bir Âyetullah idi. Fakat onun 
mezhep taassubundan uzak, dengeli, adil ve 
mutedil tavrı Şiisiyle Sünnisiyle bütün bir 
ümmetin âlimlerine örnek olacak çaptaydı. 

Üstad Fadlullah, bürhan, beyan ve irfan bil-
gi sistemlerinin her üçüne birden bihakkın 
vakıf idi. Doğuyu iyi bildiği gibi Batıyı da 
iyi bilirdi. Konuşurken ve yazarken müdel-
lel konuşur ve yazardı. Her cümlesinde ve 
satırında, zihninin geleneğin tortusuyla de-
ğil Kur’an’la inşa olduğu görülürdü. Sadece 
âlim değil, aynı zamanda hareket adamıy-
dı da. Lübnan’ın seküler örgütlerinden biri 
olan Emel tarafından temsil edilen Şii kitleyi, 
kurduğu Hizbullah adlı örgütlü cemaatle 20 
yılda ülkenin çimento görevi gören İslami bir 
gücü haline getirdi. Ve bu örgütlü gücün as-
keri kanadı karşısında İsrail, kurulduğu gün-
den bu yana ilk defa askeri yenilgiyi tattı.

Fadlullah, bir “sakin güç” idi. Onunla haya-
tımda hiç unutamayacağım bir hafta geçir-
dim. Tahran’da 80’li yılların sonunda akde-
dilen el-Mu’temeru’l-Âlemi li-Bahsi Qıdaseti’l-
Haremi ve Emnih (Haremin Dokunulmazlık 
ve Güvenliği için Uluslararası Konferans) 
münasebetiyle bizler gibi o da davetli olarak 
orada bulunuyordu. Aynı otelde, hatta aynı 
katta yan yana kaldık. Bu süre zarfında hep 
izledim. Ara ara konuştuk. Bir de uzun söy-
leşi yapmıştım. Zemahşeri gibi o da aksaktı. 
Fakat vakar ve tevazuu ile görende tazim hissi 
uyandırıyordu. Çok haline şahit oldum. Son 
kez vefatından yaklaşık altı ay önce Filistin 
kamplarına Kurban yardımı için gittiğimizde 
ziyaret etmek istedim. Randevu alınmıştı. Ne 
var ki tam ziyarete gidecekken rahatsızlanıp 
hastaneye kaldırıldığı haberi geldi. Surdan 
dönerken yol üstünde tam teşekküllü bir 
dinlenme tesisi gösterdiler. Bir kale şeklinde 
yapılmıştı. Rehberimiz Visam Taha, “Burası-
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nı, tüm geliri yetimlere verilmek üzere Alla-
me Fadlullah yaptırdı.” dediler. Ne demişti 
İmam Zeyd: “Âlim cübbesine sarılıp otu-
ran değil, yeri gelince kılıcını kuşanandır.” 
Fadlullah da öyleydi. Allah Rahmet eylesin. 
Mekânı cennet olsun.

Büyük göçler zamanının son göçü 14 Eylül 
2010 tarihinde gerçekleşti. Ölen Muhammed 
Arkun idi. 82 yaşında dar-ı bekaya göçtü. 

Arkun ölü bir bilinç idi. Ebu Zeyd ile kıyas-
lanmayacak kadar yabancı idi. O tam bir 
Frankofon idi. Belki bunda Berberi asıllı ol-
masının rolü vardı. O da tarihselciydi. Ama 
laiksizm dailiğini tarihselciliğinin de önüne 
geçirmişti. İlmi çalışmalarını bir Müslüman 
gibi değil, bir müsteşrik gibi yapıyordu. Bun-
da Fransız kültürüyle yetişmiş olması büyük 
rol oynamış olabilir. Fakat bundan da öte bir 
“yabancılaşma” idi onunkisi. Mesela ben Al-
man şarkiyatçı Rudi Paret’in Kur’an üzerine 
çalışmalarını adı Peygamberimizin adı olan 
Arkun’un çalışmalarından daha yansız ve sı-
cak buluyordum. Neden acaba? Onun bilinci 
için Ebu Zeyd’e kullandığım “yaralı” sözcüğü 
hafif kalır. Onun bilinci galiba “zehirlenmiş-
ti”. Allah taksiratını affetsin. O sonsuz mağfi-
retiyle onu da kuşatsın.

En son ‘ğayb’ Mısır’lı âlim Abdussabur Şahin 
hocamız oldu. Onu 26 Eylül 2010 tarihinde 
beka yurduna yolladık. Abdussabır Şahin ho-
camız Kahire üniversitesinde hoca idi. Ama 
onu asıl şöhret eden İslam dünyasının yaşa-
yan ilk camilerinden biri olan Kahire (Fus-
tat) Amr b. As Camii’nde verdiği ders gibi 
hutbelerdir. Talebe iken o hutbelerin sürekli 
müdavimi idim. Çoluk çocuk atlar gider-
dik. Hem Kahire üniversitesindeki odasında 
hem de müteaddid zeminlerde bir çok kez 
görüştük. Onunla bir de unutulmaz hatıram 
var. Bir gece yarısı kökünü bütün aramalara 
rağmen bulamadığım bir kelime için telefon 
açtım. Hoca’yı yatağından kaldırmışım gali-
ba. Derdimi izah ettiğimde söylediği cümleyi 
hiç unutamam: “Hel ente mecnun: Sen deli 
misin?” Tabi ki hocalık kontenjanından yarı 
şaka-yarı ciddi fırçamızı yemiş üstüne de 
“yemden bir nem” kabilinden ilminden isti-
fade etmiştik. Allah rahmet etsin.

Bu beş ismin beşinin ortak yanı bu ümmetin 
çocukları olmalarıdır. Fakat bu isimler ara-
sındaki fikri farklar çok daha derindir. On-
ların müktesebatı, hakkını vererek tahlil ve 
teşrih edecek gayretli elleri beklemektedir. 

Severken ve yererken, överken ve döverken, 
insaf ölçüsünü elden bırakmamak şiarımız 
olmalıdır. Hele bir âlimi hasımlarının ağzına 
bakarak değerlendirmek, dengeli bir tavır 
değildir. Biz İmam Malik’in, siyer müktese-
batının şaheseri olan es-Sira yazarı İbn İshak 
hakkında “O deccalın tekidir” dediğini bili-
riz. Fakat İbn İshak’ı İmam Malik’in bu sö-
züne bakarak değerlendirmeyiz. 

Buhari’nin sözleriyle İmam Ebu Hanife’ye 
değer biçmeyiz. “O Buhari’nin kendi görüşü-
dür” der geçeriz. 

Şafii’nin, bize kadar gelen ilk tam tefsirin 
sahibi olan Mukatil b. Süleyman hakkında 
“Allah canını alsın” dediğini biliriz. Fakat biz 
ikisine de “Allah rahmet eylesin” deriz. 

İbn Hazm İslam semasının yıldızıdır. Eş’ari 
de öyle. Fakat biz İbn Hazm’ın keskin dilin-
den Eş’ari’yi öğrenmeyiz. 

Hele Heytemi’nin ağzına bakarak İbn 
Teymiyye’ye, İbn Teymiyye’nin söyledikleri-
ne bakarak da İbn Arabi’ye kıymet hükmü 
biçmeyiz. 

Tabi ki Gazzali “tekfir” etti diye İbn Sina’ya 
“kâfir” diyemeyeceğimiz, demememiz gerek-
tiği de biliriz. 

Ebu Davud, Kitabu’l-Mesahif yazarı oğlu 
Abdullah’ı “yalancı” ilan etti diye bu muhal-
led eserin büyük yazarını selamlamaktan geri 
durmayız.

***

Sözün özü: Allah ibret-i âlem olan âlimler 
yerine nümûne-i imtisal olan âlimlerimizin 
sayısını çoğaltsın. Kur’an ile inşa olup Kur’an 
ile hayatı inşa eden âlimlere her zamankin-
den daha çok muhtacız.
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نبذة تعريفاتمصطفى إسالم أوغلو
العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
بيانات“ يف  فإن معرفته ال تكون ”عل�“ بل مجرد ”معلومة“ أو ”قاعدة 

أحسن األحوال.
يك تتصف معلومة ما بصفة ”العلم“ يجب اكتشاف الصلة   .3
األصلية ب� املعرفة التي هي املدلول واإلشارة (األثر) وب� الحقيقة التي 

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

يك تتصف معلومة ما بصفة 
”العلم“ يجب اكتشاف الصلة 
األصلية ب� املعرفة التي هي 

املدلول واإلشارة وب� الحقيقة 
التي تدل عليها تلك املعرفة 

وعدم قطع هذه الصلة.

مدلول  فلكل  الصلة.  هذه  قطع  وعدم  املعرفة  تلك  عليها  تدل 
جدير بأن يطلق عليه اسم ”إشارة“ أمر ”يدل عليه“ وعندما تقام 
عالقة حقيقة ب� اإلشارة واملشار إليه أو ب� الدال واملدلول عليه 
تتحول ”املعرفة“ إىل ”علم“ ويسمي القرآن الكريم هذه العملية 

العقلية بالـ ”تعقل“.
يك تتحول املعلومات العادية إىل ما يطلق عليه الوحي اسم ”علم“ 
املحاكمة.  هي  اإلنسان  وعي  يف  تحويل  محطة  وجود  من  بد  ال 
وهدف الوحي ـ الذي هو مرشوع بناء إلهي ـ يتمثل بربمجة هذه 
املحطة فبفضل ذلك رسعان ما تتحول املعرفة العادية إىل ”علم“ 

يخرب عن علة وحكمة وعن غاية الحياة.

ما هو العلم من منظور القرآن ومن هو العامل؟
من  عامل  كل  أطلقها  تعريفات  مجرد  أعاله  املذكورة  التعريفات 
حيث هو. أما أصح تعريف يف هذا الخصوص بالنسبة لنا فهو ذاك 
املنطلق من القرآن الكريم. وال بد من اإلشارة هنا إىل أن تعريفا 
من هذا القبيل لن يكون يف تحليله النهايئ «تعريف القرآن» للعلم 

بل وبأفضل األحوال «تعريفا منطلقا 
من القرآن» للعلم.

يعرف القرآن الكريم «العامل» يف اآلية 
الكر�ة ك� ييل:

َا َيْخَىش اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَ�ُء»  « إِ�َّ
(فاطر، 28/35).

بالتأكيد إطالق  اآلية ليس  إن هدف 
تعريفا  لنا  تقدم  هي  وإ�ا  تعريف 

تعني  التي  الخشية  محوره  يف  تكمن  والعل�ء  للعلم  مبارش  غ� 
املذكورة  اآلية  من  انطالقا  وجالله».  لعظمته  إدراكا  الله  «احرتام 

�كننا إطالق األحكام العامة التالية:
يجب أن تنعكس املعرفة عىل حال حاملها (العامل) يك   .1

�كن تسميتها بالـ «علم».
من أجل إطالق تسمية ”عامل“ عىل شخص ذي معرفة   .2

يجب أال يكون هناك انقطاع يف الصلة ب� معرفته وأخالقياته.
يجب عدم انقطاع الصلة ب� املعلومة التي هي مجرد   .3

إشارة وب� ما هو إلهي.
بناها  التي  الفريدة  الشخصيات  من  الذي هو  ابن مسعود  سئل 
القرآن الكريم ”ما هو العلم؟“ فأجاب يف إشارة مبارشة إىل اآلية 
املذكورة: ”ليس العلم من ك�ة الحديث ولكن العلم من الخشية“. 
(السيوطي، الدر املنثور). ك� ُيروى عن عمر ريض الله عنه تعريفا 

مشابها للعلم.
هذا التعريف �كن تلخيصه يف كلمتي «العلم خشية» وهو يرد 
عىل نحو رائع يف اآلية الكر�ة التي تطرح يف سياقها التساؤل التايل: 

«َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال َيْعَلُموَن؟».
َوَيرُْجو  اْآلَِخرََة  َيْحَذُر  َوَقاِ�ًا  َساِجًدا  اللَّْيِل  آََناَء  َقاِنٌت  ُهَو  َمْن  «أَْم 
َا  رَْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال َيْعَلُموَن إِ�َّ

ُر ُأوُلو اْألَْلَباِب» (الزمر 9/39). َيَتَذكَّ

فاطر  سورة  من   28 اآلية  إليه  تش�  ما  إىل  �اما  تش�  اآلية  فهذه 
وهو أن تسمية «علم» تطلق عىل املعرفة يف حال كانت تساعد عىل 

االرتقاء بحال صاحبها.
ال يستخدم القرآن الكريم كلمة «عامل» كضد لكلمة «جاهل» فقط 
القرآن  إليه  يش�  ما  وهو  املعرفة»  عدم  من  «حالة  هو  فالجهل 
بالجاهلية شيئا آخر وهو  فالقرآن يقصد  املواضع.  الكريم يف بعض 
أن الجهل قد أصبح جملة من املؤسسات االجت�عية أي أن الجاهلية 
هي ـ وبعبارة أخرى ـ ليست عدم املعرفة بل «عدم معرفة الذات» 
التي  «جاهلية»  كلمة  أما  «بغي».  الكريم  القرآن  تعب�  بحسب  أو 
يستخدمها القرآن للتأكيد عىل هذا املعنى فتعني «عرص عدم معرفة 
الذات» وهدف الوحي هو القضاء عىل الجاهلية (آل عمران 154/3). 
والوحي الذي سيقوم بذلك يوصف بأنه «معرفة من لدن الله» وبهذا 
حده  عند  اإلنسان  توقف  التي  «املعرفة  هو  الوحي  يكون  الشكل 

وتعرفه قيمته».
يستخدم القرآن الكريم كلمة «هوى» كضد لكلمة علم: «َولَِنئِ اتََّبْعَت 
أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍ�» 
(البقرة 120/2). ويف هذه الحالة يكون 
القطب  عىل  ألهوائهم»  «املنقادون 

اآلخر النقيض لقطب العل�ء.
أيضا  الكريم «الظن»  القرآن  ك� يضع 
الذين  إن  يقول  وهو  للعلم  نقيضا 
علمهم  لعدم  الحقيقة  عن  يبتعدون 
هم الذين يتبعون الظن وال يشء سواه 

(النجم 28/53).
بأنهم  العل�ء  الكريم  الرسول  يعرف 
ورثة األنبياء (بخاري، علم 10) ولقد فضل عليه الصالة والسالم العلم 

عىل نوافل العبادة (الرتمذي، العلم، 19).
وهكذا نكون قد حصلنا ومن الرسول الكريم نفسه عىل إجابة لسؤال 
«ما هو دور العل�ء يف بناء حياة محورها الوحي؟» فب� أن العل�ء 

هم ورثة األنبياء يكون دورهم إذا مواصلة دور األنبياء.
والسؤال الثاين الذي يطرح نفسه هنا هو: «وما هو دور األنبياء؟».

اإلجابة هي: بناء حياة محورها الوحي. لهذا السبب «كانت أخالقه 
قرآنا» ولهذا السبب كان رحمة للعامل� يعيش وينقل ما أنزله رب 

العامل� هدى ورشادا.

«العل�ء ال يقدمون شيئا عىل كتاب اللّه»
هكذا قال عيل ريض الله عنه. وكان هو عاملا من هذا النوع. لقد كان 
وك� وصفه الرسول الكريم عليه الصالة والسالم بهذا الوصف الرائع 
الله وهاكم مثاال عن  العلم». فهو مل يقدم شيئا عىل كتاب  «بوابة 
ذلك: لقد كان عيل ريض الله عنه يرى أنه «إذا تزوج الرجل املرأة ومل 
يدخل بها ومل يفرض لها صداقا فال صداق لها». وعندما روى معقل 
الله عنه  بن سنان حديثا مخالفا لهذا رده عيل بن أيب طالب ريض 
بقوله: «ال ندع كتاب ربنا (سورة النساء، اآلية 24) بقول أعرايب بوال 

.(VI، 195 �الشوكاين، نيل األوطار) «عىل عقبيه

من أجل إطالق تسمية ”عامل“ 
عىل شخص ذي معرفة يجب أال 
يكون هناك انقطاع يف الصلة ب� 

معرفته وأخالقياته.
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العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
بيانات“ يف  فإن معرفته ال تكون ”عل�“ بل مجرد ”معلومة“ أو ”قاعدة 

أحسن األحوال.
يك تتصف معلومة ما بصفة ”العلم“ يجب اكتشاف الصلة   .3
األصلية ب� املعرفة التي هي املدلول واإلشارة (األثر) وب� الحقيقة التي 

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

يك تتصف معلومة ما بصفة 
”العلم“ يجب اكتشاف الصلة 
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وعدم قطع هذه الصلة.
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مدلول  فلكل  الصلة.  هذه  قطع  وعدم  املعرفة  تلك  عليها  تدل 
جدير بأن يطلق عليه اسم ”إشارة“ أمر ”يدل عليه“ وعندما تقام 
عالقة حقيقة ب� اإلشارة واملشار إليه أو ب� الدال واملدلول عليه 
تتحول ”املعرفة“ إىل ”علم“ ويسمي القرآن الكريم هذه العملية 

العقلية بالـ ”تعقل“.
يك تتحول املعلومات العادية إىل ما يطلق عليه الوحي اسم ”علم“ 
املحاكمة.  هي  اإلنسان  وعي  يف  تحويل  محطة  وجود  من  بد  ال 
وهدف الوحي ـ الذي هو مرشوع بناء إلهي ـ يتمثل بربمجة هذه 
املحطة فبفضل ذلك رسعان ما تتحول املعرفة العادية إىل ”علم“ 

يخرب عن علة وحكمة وعن غاية الحياة.

ما هو العلم من منظور القرآن ومن هو العامل؟
من  عامل  كل  أطلقها  تعريفات  مجرد  أعاله  املذكورة  التعريفات 
حيث هو. أما أصح تعريف يف هذا الخصوص بالنسبة لنا فهو ذاك 
املنطلق من القرآن الكريم. وال بد من اإلشارة هنا إىل أن تعريفا 
من هذا القبيل لن يكون يف تحليله النهايئ «تعريف القرآن» للعلم 

بل وبأفضل األحوال «تعريفا منطلقا 
من القرآن» للعلم.

يعرف القرآن الكريم «العامل» يف اآلية 
الكر�ة ك� ييل:

َا َيْخَىش اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَ�ُء»  « إِ�َّ
(فاطر، 28/35).

بالتأكيد إطالق  اآلية ليس  إن هدف 
تعريفا  لنا  تقدم  هي  وإ�ا  تعريف 

تعني  التي  الخشية  محوره  يف  تكمن  والعل�ء  للعلم  مبارش  غ� 
املذكورة  اآلية  من  انطالقا  وجالله».  لعظمته  إدراكا  الله  «احرتام 

�كننا إطالق األحكام العامة التالية:
يجب أن تنعكس املعرفة عىل حال حاملها (العامل) يك   .1

�كن تسميتها بالـ «علم».
من أجل إطالق تسمية ”عامل“ عىل شخص ذي معرفة   .2

يجب أال يكون هناك انقطاع يف الصلة ب� معرفته وأخالقياته.
يجب عدم انقطاع الصلة ب� املعلومة التي هي مجرد   .3

إشارة وب� ما هو إلهي.
بناها  التي  الفريدة  الشخصيات  من  الذي هو  ابن مسعود  سئل 
القرآن الكريم ”ما هو العلم؟“ فأجاب يف إشارة مبارشة إىل اآلية 
املذكورة: ”ليس العلم من ك�ة الحديث ولكن العلم من الخشية“. 
(السيوطي، الدر املنثور). ك� ُيروى عن عمر ريض الله عنه تعريفا 

مشابها للعلم.
هذا التعريف �كن تلخيصه يف كلمتي «العلم خشية» وهو يرد 
عىل نحو رائع يف اآلية الكر�ة التي تطرح يف سياقها التساؤل التايل: 

«َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال َيْعَلُموَن؟».
َوَيرُْجو  اْآلَِخرََة  َيْحَذُر  َوَقاِ�ًا  َساِجًدا  اللَّْيِل  آََناَء  َقاِنٌت  ُهَو  َمْن  «أَْم 
َا  رَْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال َيْعَلُموَن إِ�َّ

ُر ُأوُلو اْألَْلَباِب» (الزمر 9/39). َيَتَذكَّ

فاطر  سورة  من   28 اآلية  إليه  تش�  ما  إىل  �اما  تش�  اآلية  فهذه 
وهو أن تسمية «علم» تطلق عىل املعرفة يف حال كانت تساعد عىل 

االرتقاء بحال صاحبها.
ال يستخدم القرآن الكريم كلمة «عامل» كضد لكلمة «جاهل» فقط 
القرآن  إليه  يش�  ما  وهو  املعرفة»  عدم  من  «حالة  هو  فالجهل 
بالجاهلية شيئا آخر وهو  فالقرآن يقصد  املواضع.  الكريم يف بعض 
أن الجهل قد أصبح جملة من املؤسسات االجت�عية أي أن الجاهلية 
هي ـ وبعبارة أخرى ـ ليست عدم املعرفة بل «عدم معرفة الذات» 
التي  «جاهلية»  كلمة  أما  «بغي».  الكريم  القرآن  تعب�  بحسب  أو 
يستخدمها القرآن للتأكيد عىل هذا املعنى فتعني «عرص عدم معرفة 
الذات» وهدف الوحي هو القضاء عىل الجاهلية (آل عمران 154/3). 
والوحي الذي سيقوم بذلك يوصف بأنه «معرفة من لدن الله» وبهذا 
حده  عند  اإلنسان  توقف  التي  «املعرفة  هو  الوحي  يكون  الشكل 

وتعرفه قيمته».
يستخدم القرآن الكريم كلمة «هوى» كضد لكلمة علم: «َولَِنئِ اتََّبْعَت 
أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍ�» 
(البقرة 120/2). ويف هذه الحالة يكون 
القطب  عىل  ألهوائهم»  «املنقادون 

اآلخر النقيض لقطب العل�ء.
أيضا  الكريم «الظن»  القرآن  ك� يضع 
الذين  إن  يقول  وهو  للعلم  نقيضا 
علمهم  لعدم  الحقيقة  عن  يبتعدون 
هم الذين يتبعون الظن وال يشء سواه 

(النجم 28/53).
بأنهم  العل�ء  الكريم  الرسول  يعرف 
ورثة األنبياء (بخاري، علم 10) ولقد فضل عليه الصالة والسالم العلم 

عىل نوافل العبادة (الرتمذي، العلم، 19).
وهكذا نكون قد حصلنا ومن الرسول الكريم نفسه عىل إجابة لسؤال 
«ما هو دور العل�ء يف بناء حياة محورها الوحي؟» فب� أن العل�ء 

هم ورثة األنبياء يكون دورهم إذا مواصلة دور األنبياء.
والسؤال الثاين الذي يطرح نفسه هنا هو: «وما هو دور األنبياء؟».

اإلجابة هي: بناء حياة محورها الوحي. لهذا السبب «كانت أخالقه 
قرآنا» ولهذا السبب كان رحمة للعامل� يعيش وينقل ما أنزله رب 

العامل� هدى ورشادا.

«العل�ء ال يقدمون شيئا عىل كتاب اللّه»
هكذا قال عيل ريض الله عنه. وكان هو عاملا من هذا النوع. لقد كان 
وك� وصفه الرسول الكريم عليه الصالة والسالم بهذا الوصف الرائع 
الله وهاكم مثاال عن  العلم». فهو مل يقدم شيئا عىل كتاب  «بوابة 
ذلك: لقد كان عيل ريض الله عنه يرى أنه «إذا تزوج الرجل املرأة ومل 
يدخل بها ومل يفرض لها صداقا فال صداق لها». وعندما روى معقل 
الله عنه  بن سنان حديثا مخالفا لهذا رده عيل بن أيب طالب ريض 
بقوله: «ال ندع كتاب ربنا (سورة النساء، اآلية 24) بقول أعرايب بوال 

.(VI، 195 �الشوكاين، نيل األوطار) «عىل عقبيه

من أجل إطالق تسمية ”عامل“ 
عىل شخص ذي معرفة يجب أال 
يكون هناك انقطاع يف الصلة ب� 

معرفته وأخالقياته.
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بل  الرأي  أهل  من  الصحابة  لدى  فقط  نراها  ال  الحساسية  وهذه 
ترصف  هذا  وكان  الرأي.  أهل  غ�  من  الصحابة  لدى  أيضا  نراها 
الصحايب عبد الله بن عمر الذي قال لدى سؤاله عن جواز أكل لحوم 
الحيوانات املفرتسة ”ال بأس بها“ وعندما قيل له الحديث الذي رواه 
”النهي  الله عليه وسلم حول  النبي صىل  ثعلبة (694/75) عن  أيب 
عن أكل لحوم الحيوانات املفرتسة“ رد بن عمر تلك الرواية بقوله: 
”ال ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرايب يبول عىل ساقيه “ (القرطبي، 

.(VII، 118 ،الجامع
األنبياء فإن مهمة كتبهم  العل�ء هي حمل م�اث  مثل� أن مهمة 
أن  يجب  السبب  لهذا  الكريم.  القرآن  إرث  حمل  تكون  أن  يجب 
تلزم مؤلفات العل�ء حدودها أمام القرآن الكريم وأن تتخذ لنفسها 

هدف املساعدة عىل فهمه وعيشه.
أول  وكان  أمة محمد  عل�ء  أول  كان  والسالم  الصالة  عليه  الرسول 
تلميذ للقرآن. فهو قد ُبني بالقرآن وحرص عىل بناء الحياة بالقرآن 
الذي عاشه. لقد كان القرآن الكريم املنهج الدرايس الوحيد يف مدرسة 
املحمدية  للدعوة  األوىل  السنوات  يف  الوحيدة  املدرسة  األرقم  دار 

قلوب  فاتح  الكريم  القرآن  وكان 
معظم املسلم� األوائل الذين حملوا 
الكربى  األ�ان  حملة  أكتافهم  عىل 
اإللهية  الجاذبية  أخذتهم  فجميعهم 

للوحي ودخلوا دائرة اإلسالم.
الذين  هم  العريق�  القرآن  تالمذة 
تاريخ  يف  العلم  حلقات  أوىل  أسسوا 
طالب،  أيب  بن  عيل  فالصحابة  األمة. 
األرقم  بن  زيد  بكر،  أيب  بنت  عائشة 
وأنس بن مالك أسسوا جميعا حلقات 
علم يف املدينة املنورة ك� أسس عبد 
الله بن مسعود حلقات علم يف البرصة 
عباس  بن  الله  عبد  وأسس  والكوفة 

املكرمة  مكة  علم يف  القرآن“ حلقات  ”ترج�ن  بـ  ملقبا  كان  الذي 
ومنهج جميع تلك الحلقات كان واحدا: القرآن الكريم.

عل�ء الجيل األول هؤالء أنشأوا عل�ء مثلهم من أبرزهم: إبراهيم 
رشيح  عكرمة،  جرب،  بن  مجاهد  البرصي،  حسن  مرسوق،  النخعي، 

القايض، سعد بن مثب وعطاء بن أيب رباح.
عندما كان القرآن فاعال يف حياة األمة أصبحت األمة فاعال عىل وجه 
العل�ء  الفرتة االستثنائية قحطا يف تأهيل  البسيطة. ومل تشهد تلك 
فقد اجتذب القرآن إليه جميع العقول التي تعترب نسيجا وحدها عىل 
اختالف أعراقها وأقوامها وقبائلها ومشاربها وقام بتأهيلها وأهداها 

لألمة «عل�ء».
الفضيل بن عياض ذاع صيته كقاطع طريق وكانت اآلية 16 من سورة 
الحديد سببا يف هدايته فأصبح عاملا كامل العلم والعمل. عبد الله 
الكب� لإلمام مالك كان عبدا محررا ومجوسيا من  بن هرمز املعلم 
اإلمام مالك  تتلمذ عىل يده  أصل فاريس ك� كان أص� أعرجا وقد 
طيلة سبع سنوات. الجبايئ كان مسيحيا ذميا وهو مل يسلم فحسب 
بل أصبح من أكرب العل�ء واملجتهدين يف عرصه. نرص الدين أحمد 
بن عبد السالم كان قاطع طرق رشس يفرض اإلتاوات إال أن القرآن 

عازفا  كان  النفيس  ابن  أكرب عل�ء عرصه.  أحد  منه  أحياه وجعل 
أيضا  هو  األعراس  يف  والغناء  العزف  من  يومه  قوت  يجني  وكان 
أصبح تلميذا للقرآن الكريم وبات من أكرب عل�ء عرصه ومن أ�ة 

املذهب الحنفي.
عندما كان العل�ء يعملون بالقرآن كانت مكانتهم عالية رفيعة ومل 
ينحنوا كالفاصلة للحصول عىل نفع كالنقطة بل عاشوا بعزة علمهم 
وهاكم هذه األقصوصة عن عبد الله بن املبارك أحد هؤالء العل�ء. 
ة لزيارة قرصه الصيفي  روي أن هارون الرشيد قدم ذات يوم إىل الرقَّ
هناك فوجد الناس يجرون خلف عبد الله بن املبارك لينظروا إليه 
ويسلموا عليه فنظرت زوجة هارون الرشيد من شباك قرصها فل� 
رأت الناس قالت: هذا والله امللك ال ملك هارون الذي ال يجمع 
الناس إال بالرشطة واألعوان. كيف حصل عبد الله بن املبارك عىل 
هذه املكانة؟ اإلجابة تكمن يف الحادثة التي تروى عنه والتي تدور 
يصبح  الظلمة  للحكام  مالبس  بحياكته  كان  ما  سأله  خياط  حول 
رشيكا لهم يف ظلمهم وهو ما أجاب عنه بن املبارك بقوله إن ذلك 
ال يجعله رشيكا يف الظلم بل ظاملا رصاحة وتجعل ممن يبيعونه 

الخيط واإلبرة رشكاء للظامل�.
عِهد الخليفة العبايس املأمون إىل الفراء 
للخروج  نهض  وعندما  ابنيه  تعليم 
ابنا  تلميذاه  تسابق  املرات  إحدى  يف 
ثم  إليه  نعليه  تقديم  إىل  املأمون 
اصطلحا عىل أن يقدم كل منه� فردة 
فبلغ املأمون فاستدعاه وقال له: ”من 
أعز من  أعرف  ”ما  قال:  الناس؟“  أعز 
إذا  من  ”بىل،  قال:  املؤمن�“،  أم� 
نهض تقاتل عىل تقديم نعله وليا عهد 
املسلم� حتى ريض كل واحد أن يقدم 

له فردة“. 
أخرى  كتب  وضع  العل�ء  بدأ  عندما 
وعندما  مكانهم.  يحتلون  غ�هم  آخرون  بدأ  الكريم  القرآن  أمام 
الوحي  يعد  مل  العلم  مصدر  الوحي  محل  الثانوية  املصادر  حلت 
محل  السلطان“  ”عل�ء  وحل  العلم  وتراجع  حياتنا  يبني  فاعال 

”عل�ء القرآن“.
حيث  من  األمة  عىل  العصور  أقىس  الحديثة  العصور  كانت  لقد 
العلم والعل�ء فقد كان القرن التاسع عرش قرن استع�ر واحتالل 
مطلع  ويف  املسلم�.  والعل�ء  اإلسالمية  العلوم  تشتت  وقرن 
القرن العرشين وبنعمة من الله ظهر يف كل بقاع العامل اإلسالمي 
تقريبا عل�ء أضاءوا آفاقنا املظلمة. وكان القرن األخ� قرن ظهور 
االسترشاق الذي أربك العقل املسلم ك� أربك عقول عل�ئنا. وهذا 
لتيار االسترشاق  الذي كانوا عرضة  االرتباك مل يظهر لدى عل�ءنا 
العادات. ففي  يقدسون  الذين  لدى عل�ءنا  أيضا  بل تجىل  فقط 
املاء عىل موقد األجداد ارتكب  ح� دخل األوائل يف سباق صب 

اآلخرون خطأ نقل رماد موقد األجداد إىل عرصنا هذا.

زمن الهجرات الكب�ة
لقد كان عام 2010 وبحق عام الهجرات الكب�ة فاعتبارا من الشهر 

يجب عدم قطع الصلة ب� 
املعرفة التي هي إشارة وب� ما 

هو إلهي. �ا أن العل�ء هم ورثة 
األنبياء يجب أن يكون دورهم هو 
مواصلة دور األنبياء املتمثل ببناء 

حياة محورها الوحي.

عل�ء  انتقل خمسة  منه  التاسع  الشهر  وحتى  العام  لهذا  الخامس 
إىل جوار الحق.

عابد  محمد  املغريب  والفيلسوف  املفكر  كان  العل�ء  هؤالء  أول 
عن   2010 مايو/أيار   4 بتاريخ  البقاء  دار  إىل  ارتحل  الذي  الجابري 
عمر يناهز 75 عاما مخلفا وراءه صمتا كب�ا. كال ال أعني بذلك عاملنا 
الجاف والقاحط الناطق بالرتكية فقط بل أقصد أيضا العامل الناطق 
غاية  يف  أمور  عىل  وقعت  وتحري  ببحث  قيامي  فعند  بالعربية. 

األهمية. لكم يدين عقل الحضارة بالوفاء لهذا الناقد املتفرد الحر.
لقد كان الجابري ذا نفسية يتملكها اإلحساس بالهز�ة لهذا السبب 
محرفا  وعيا  ذلك  كل  وراء  يكمن  وكان  دفاعية  لغة  يستخدم  كان 
املعارص، تكوين  العريب  الخطاب  يتجىل يف أس�ء مؤلفاته:  ما  وهو 
العقل  العريب،  السيايس  العقل  العريب،  العقل  بنية  العريب،  العقل 
األخالقي العريب... حاول املرتجمون الذين نقلوا بعض هذه املؤلفات 
إىل اللغة الرتكية إضافة كلمة «إسالمي» إىل جانب كلمة عريب عىل 

قاموا برتجمتها يف  التي  الكتب  أغلفة 
الجابري  نقص  عىل  للتغطية  محاولة 

بهذا الخصوص ولكن دون طائل...
أضف موهبة تأليف رائعة إىل موهبة 
رفيعة  �قدرة  واخلطها  أروع،  تحليل 
ذلك  كل  ومرر  املعرفة  إنتاج  عىل 
وجفف  الحديث  العقل  مصفاة  من 
تحت  عليها  حصلت  التي  الخالصة 
هكذا  النقدي...  العقل  شمس  أشعة 
العقل  لخص  لقد  الجابري.  كان 
ثالث:  بكل�ت  التقليدي  اإلسالمي 

البيان، الربهان والعرفان... وهو اقتبس ذلك عن القرييش لكنه أفعم 
هذه املفاهيم الثالثة باملعنى لدرجة أنه جعل ابتكار القرييشـ  الذي 
استخدمها ألول مرة يف تفس� اآليات 76ـ78 من سورة األنعام والوارد 

يف تفس� لطائف اإلشارة ـ �ثابة حبة رمل وسط حبة من اللؤلؤ.
قضيتها  ساعات  ثالث  هي  الفقيد  األستاذ  مع  الشخصية  ذكريايت 
دار  الذي  الحديث  كان  لقد  الفنادق.  أحد  بهو  يف  منفردين  معه 
إذ  قليال  أغضبته  قد  ولعيل  كث�ا.  وأفادين  مثمرا جدا  حينذاك  بيننا 
والبعيدة  بها  يتحدث  كان  التي  املحدودة  اإلقليمية  اللغة  ساءتني 
كل البعد عن كونه شموليا محيطا. ك� أزعجني كذلك سله السيف 
«ببسالة» عىل نيسابور من خالل نقييض قرطبة (وبغداد) ـ نيسابور 
الذي كان موجودا يف ذهنه لكني تعلمت منه اليشء الكث�. عندما 
هممت باملغادرة وودعته رجاين املكوث قليال وغاب للحظات ليعود 
القرآن  لتفس�  به  تقوم  ما  «أعرف  يل  قال  كتابا.  بيده  يحمل  وهو 
الكريم» وأعطاين كتابا بعنوان «املدخل إىل القرآن الكريم». تغمده 
إ�انه  عىل  شاهدا  خطه  حرف  كل  من  وجعل  رحمته  بواسع  الله 

وعلمه وهمته.
وفاة  إنها  ثانية:  خسارة  العلم  دنيا  شهدت  الجابري  وفاة  بعد 
األكاد�ي املرصي نرص حامد أبو زيد الذي وافته املنية يف الخامس 
من �وز/يوليو 2010 عن عمر يناهز 67 عاما وتويف يف أحضان الغرب 
قول  يصح  ال  ر�ا  مسم�.  وعيا  زيد  أبا  كان  لقد  إليه.  التجأ  الذي 
الشخصية مل يكن  إزاء هذه  ينتابني  الذي كان  الشعور  ذلك ولكن 

أبدا ومنذ البداية السخط أو الغضب ومل يكن أبدا الكره بل كنت 
أكن له يف داخيل شعورا واحدا: الحزن والشفقة. ح� تناول اإلعالم 
العريب اسمه كنت يف مرص. ال يشء يربر تكف�ه ومحاولة تفريقه عن 
زوجه باإلكراه بقرار من املحكمة بسبب كتاب ألفه. هذا الترصف ال 
عالقة له بالدين بل بالحقد. بإمكاين أن أوسع كتاباته نقدا ك� أشاء 
لكن ليس بوسعي تربير هذا الظلم الذي تعرض له جراء كتاب ألفه. 
الصحابة  عليه  يطلق  النبوة مل  ادعى  الذي  الكذاب  حتى مسيلمة 
إىل ذلك  ما  أو  «زنديق»  أو  أو «ملحد»  «منافق»  أو  «كافر»  اسم 
بل اختاروا له اس� لطيفا هو تصغ� لكلمة «مسلم». فأين ترصف 
الصحابة املعتدل والواثق من نفسه ذاك من ترصف مسلمي اليوم 
املحروم من الثقة بالنفس واألناين فمسلمو اليوم يكادوا أن يلتهموا 

أبناءهم جريحي الوعي أحياء.
أجل لقد كان كتاب مفهوم النص جرحا يف وعي املؤلف الذي أذكر 
أنه عند قراءيت قصة حياته قلت يف نفيس «هاكم ضحية أخرى». 
ومالءته  مرص  يف  الكتاب  هذا  قرأت 
أنني  لدرجة  واإلشارات  باملالحظات 
جوانب  عىل  فارغا  مكانا  أبق  مل 
مؤلفاته  بجمع  وقمت  الصفحات. 
ورشاءها من بائعي الكتب يف الشوارع. 
لقد كان هذا املؤلف أيضا عقال نسيجا 
بنقد  يتمتع  وكان  كالجابري  وحده 
الذع و�وهبة تحليلية بيد أنه كان ذا 
موقف إيديولوجي ال يقاس بالجابري 
منها  تفوح  مؤلفاته  سطور  فبعض 
رائحة املاركسية. سبق وأن سمعنا عن 
تيار اليسار اإلسالمي إال أننا مل نسمع 
تيارا  كنا سنختلق  وإذا  اإلسالمية»  «املاركسية  اسمه  أبدا عن يشء 
كهذا فإنه يجب علينا وضع أبو زيد عىل رأسه. لقد كان محقا �اما 
يف معظم انتقاداته لكتاب علوم القرآن للسويطي بيد أن األمر يتغ� 
إذا حاول تسجيل هذه االنتقادات يف معرض ثواب التاريخانية ففي 
ذلك الح� يصبح عىل خطأ وإن كان عىل صواب. قراءة القرآن ك� 
هذا  ترصفه  أن  من  تامة  ثقة  عىل  إنني  اإلنجيل!  أو  التوراة  تقرأ 
ليس  لكن  أدري  ال  خطأه؟  من  هذا  يخفف  هل  فعل.  ردة  كان 
كل  هذا  ظني  يؤكد  طلبته  من  علمته  وما  بإ�انه  شك  أدىن  لدي 
ما هنالك أن وعيه أصيب بجرح عميق ونيس انت�ءه. ال أستطيع 
إنه  أيضا.  إلينا  ينتمي  ال  ولكنه  أركون  مثل  فرانكوفوين  إنه  القول 
إىل هؤالء  وال  إىل هؤالء  ينتمي  ال  وذاك  ب� هذا  مذبذب  شخص 
وتشبيهه ببش� فؤاد وعبد الله جودت عندنا هو أمر مجحف. هل 
�كن تشبيه جانب منه بالسيد سعيد وجانب آخر بشمس الدين 

غونالتاي؟ ر�ا. فليغفر الله تقص�ه ول�حمه.
بعد يوم� من وفاة أبو زيد جاءين نبأ «غياب» أليم غمرين بحزن 
الشخصيات  إحدى  الله  فضل  حس�  محمد  وفاة  نبأ  إنه  عميق. 
التي أفتخر أنني شاطرتها العرص ذاته فلقد كان عقال حيا ومحييا 
وكان رحيله بحق خسارة كب�ة لألمة اإلسالمية. جعله الله من أهل 
برمتها  املقالة  هذه  خصصت  أنني  لو  اآلخرة.  يف  الفائزين  النجاة 
آية  الله  فضل  حس�  محمد  كان  لقد  اكتفيت.  ملا  عنه  للحديث 
عن  البعد  كل  بعيدا  كان  لكنه  اإلمامية  الشيعة  مذهب  من  الله 

عندما كان القرآن فاعال يف حياة 
األمة أصبحت األمة فاعال عىل 
وجه البسيطة ومل تشهد تلك 

الفرتة االستثنائية قحطا يف تأهيل 
العل�ء.
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نبذة تعريفاتمصطفى إسالم أوغلو
العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
بيانات“ يف  فإن معرفته ال تكون ”عل�“ بل مجرد ”معلومة“ أو ”قاعدة 

أحسن األحوال.
يك تتصف معلومة ما بصفة ”العلم“ يجب اكتشاف الصلة   .3
األصلية ب� املعرفة التي هي املدلول واإلشارة (األثر) وب� الحقيقة التي 

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

يك تتصف معلومة ما بصفة 
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نبذة تعريفاتمصطفى إسالم أوغلو
العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
بيانات“ يف  فإن معرفته ال تكون ”عل�“ بل مجرد ”معلومة“ أو ”قاعدة 

أحسن األحوال.
يك تتصف معلومة ما بصفة ”العلم“ يجب اكتشاف الصلة   .3
األصلية ب� املعرفة التي هي املدلول واإلشارة (األثر) وب� الحقيقة التي 
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بل  الرأي  أهل  من  الصحابة  لدى  فقط  نراها  ال  الحساسية  وهذه 
ترصف  هذا  وكان  الرأي.  أهل  غ�  من  الصحابة  لدى  أيضا  نراها 
الصحايب عبد الله بن عمر الذي قال لدى سؤاله عن جواز أكل لحوم 
الحيوانات املفرتسة ”ال بأس بها“ وعندما قيل له الحديث الذي رواه 
”النهي  الله عليه وسلم حول  النبي صىل  ثعلبة (694/75) عن  أيب 
عن أكل لحوم الحيوانات املفرتسة“ رد بن عمر تلك الرواية بقوله: 
”ال ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرايب يبول عىل ساقيه “ (القرطبي، 

.(VII، 118 ،الجامع
األنبياء فإن مهمة كتبهم  العل�ء هي حمل م�اث  مثل� أن مهمة 
أن  يجب  السبب  لهذا  الكريم.  القرآن  إرث  حمل  تكون  أن  يجب 
تلزم مؤلفات العل�ء حدودها أمام القرآن الكريم وأن تتخذ لنفسها 

هدف املساعدة عىل فهمه وعيشه.
أول  وكان  أمة محمد  عل�ء  أول  كان  والسالم  الصالة  عليه  الرسول 
تلميذ للقرآن. فهو قد ُبني بالقرآن وحرص عىل بناء الحياة بالقرآن 
الذي عاشه. لقد كان القرآن الكريم املنهج الدرايس الوحيد يف مدرسة 
املحمدية  للدعوة  األوىل  السنوات  يف  الوحيدة  املدرسة  األرقم  دار 

قلوب  فاتح  الكريم  القرآن  وكان 
معظم املسلم� األوائل الذين حملوا 
الكربى  األ�ان  حملة  أكتافهم  عىل 
اإللهية  الجاذبية  أخذتهم  فجميعهم 

للوحي ودخلوا دائرة اإلسالم.
الذين  هم  العريق�  القرآن  تالمذة 
تاريخ  يف  العلم  حلقات  أوىل  أسسوا 
طالب،  أيب  بن  عيل  فالصحابة  األمة. 
األرقم  بن  زيد  بكر،  أيب  بنت  عائشة 
وأنس بن مالك أسسوا جميعا حلقات 
علم يف املدينة املنورة ك� أسس عبد 
الله بن مسعود حلقات علم يف البرصة 
عباس  بن  الله  عبد  وأسس  والكوفة 

املكرمة  مكة  علم يف  القرآن“ حلقات  ”ترج�ن  بـ  ملقبا  كان  الذي 
ومنهج جميع تلك الحلقات كان واحدا: القرآن الكريم.

عل�ء الجيل األول هؤالء أنشأوا عل�ء مثلهم من أبرزهم: إبراهيم 
رشيح  عكرمة،  جرب،  بن  مجاهد  البرصي،  حسن  مرسوق،  النخعي، 

القايض، سعد بن مثب وعطاء بن أيب رباح.
عندما كان القرآن فاعال يف حياة األمة أصبحت األمة فاعال عىل وجه 
العل�ء  الفرتة االستثنائية قحطا يف تأهيل  البسيطة. ومل تشهد تلك 
فقد اجتذب القرآن إليه جميع العقول التي تعترب نسيجا وحدها عىل 
اختالف أعراقها وأقوامها وقبائلها ومشاربها وقام بتأهيلها وأهداها 

لألمة «عل�ء».
الفضيل بن عياض ذاع صيته كقاطع طريق وكانت اآلية 16 من سورة 
الحديد سببا يف هدايته فأصبح عاملا كامل العلم والعمل. عبد الله 
الكب� لإلمام مالك كان عبدا محررا ومجوسيا من  بن هرمز املعلم 
اإلمام مالك  تتلمذ عىل يده  أصل فاريس ك� كان أص� أعرجا وقد 
طيلة سبع سنوات. الجبايئ كان مسيحيا ذميا وهو مل يسلم فحسب 
بل أصبح من أكرب العل�ء واملجتهدين يف عرصه. نرص الدين أحمد 
بن عبد السالم كان قاطع طرق رشس يفرض اإلتاوات إال أن القرآن 

عازفا  كان  النفيس  ابن  أكرب عل�ء عرصه.  أحد  منه  أحياه وجعل 
أيضا  هو  األعراس  يف  والغناء  العزف  من  يومه  قوت  يجني  وكان 
أصبح تلميذا للقرآن الكريم وبات من أكرب عل�ء عرصه ومن أ�ة 

املذهب الحنفي.
عندما كان العل�ء يعملون بالقرآن كانت مكانتهم عالية رفيعة ومل 
ينحنوا كالفاصلة للحصول عىل نفع كالنقطة بل عاشوا بعزة علمهم 
وهاكم هذه األقصوصة عن عبد الله بن املبارك أحد هؤالء العل�ء. 
ة لزيارة قرصه الصيفي  روي أن هارون الرشيد قدم ذات يوم إىل الرقَّ
هناك فوجد الناس يجرون خلف عبد الله بن املبارك لينظروا إليه 
ويسلموا عليه فنظرت زوجة هارون الرشيد من شباك قرصها فل� 
رأت الناس قالت: هذا والله امللك ال ملك هارون الذي ال يجمع 
الناس إال بالرشطة واألعوان. كيف حصل عبد الله بن املبارك عىل 
هذه املكانة؟ اإلجابة تكمن يف الحادثة التي تروى عنه والتي تدور 
يصبح  الظلمة  للحكام  مالبس  بحياكته  كان  ما  سأله  خياط  حول 
رشيكا لهم يف ظلمهم وهو ما أجاب عنه بن املبارك بقوله إن ذلك 
ال يجعله رشيكا يف الظلم بل ظاملا رصاحة وتجعل ممن يبيعونه 

الخيط واإلبرة رشكاء للظامل�.
عِهد الخليفة العبايس املأمون إىل الفراء 
للخروج  نهض  وعندما  ابنيه  تعليم 
ابنا  تلميذاه  تسابق  املرات  إحدى  يف 
ثم  إليه  نعليه  تقديم  إىل  املأمون 
اصطلحا عىل أن يقدم كل منه� فردة 
فبلغ املأمون فاستدعاه وقال له: ”من 
أعز من  أعرف  ”ما  قال:  الناس؟“  أعز 
إذا  من  ”بىل،  قال:  املؤمن�“،  أم� 
نهض تقاتل عىل تقديم نعله وليا عهد 
املسلم� حتى ريض كل واحد أن يقدم 

له فردة“. 
أخرى  كتب  وضع  العل�ء  بدأ  عندما 
وعندما  مكانهم.  يحتلون  غ�هم  آخرون  بدأ  الكريم  القرآن  أمام 
الوحي  يعد  مل  العلم  مصدر  الوحي  محل  الثانوية  املصادر  حلت 
محل  السلطان“  ”عل�ء  وحل  العلم  وتراجع  حياتنا  يبني  فاعال 

”عل�ء القرآن“.
حيث  من  األمة  عىل  العصور  أقىس  الحديثة  العصور  كانت  لقد 
العلم والعل�ء فقد كان القرن التاسع عرش قرن استع�ر واحتالل 
مطلع  ويف  املسلم�.  والعل�ء  اإلسالمية  العلوم  تشتت  وقرن 
القرن العرشين وبنعمة من الله ظهر يف كل بقاع العامل اإلسالمي 
تقريبا عل�ء أضاءوا آفاقنا املظلمة. وكان القرن األخ� قرن ظهور 
االسترشاق الذي أربك العقل املسلم ك� أربك عقول عل�ئنا. وهذا 
لتيار االسترشاق  الذي كانوا عرضة  االرتباك مل يظهر لدى عل�ءنا 
العادات. ففي  يقدسون  الذين  لدى عل�ءنا  أيضا  بل تجىل  فقط 
املاء عىل موقد األجداد ارتكب  ح� دخل األوائل يف سباق صب 

اآلخرون خطأ نقل رماد موقد األجداد إىل عرصنا هذا.

زمن الهجرات الكب�ة
لقد كان عام 2010 وبحق عام الهجرات الكب�ة فاعتبارا من الشهر 

يجب عدم قطع الصلة ب� 
املعرفة التي هي إشارة وب� ما 

هو إلهي. �ا أن العل�ء هم ورثة 
األنبياء يجب أن يكون دورهم هو 
مواصلة دور األنبياء املتمثل ببناء 

حياة محورها الوحي.

عل�ء  انتقل خمسة  منه  التاسع  الشهر  وحتى  العام  لهذا  الخامس 
إىل جوار الحق.

عابد  محمد  املغريب  والفيلسوف  املفكر  كان  العل�ء  هؤالء  أول 
عن   2010 مايو/أيار   4 بتاريخ  البقاء  دار  إىل  ارتحل  الذي  الجابري 
عمر يناهز 75 عاما مخلفا وراءه صمتا كب�ا. كال ال أعني بذلك عاملنا 
الجاف والقاحط الناطق بالرتكية فقط بل أقصد أيضا العامل الناطق 
غاية  يف  أمور  عىل  وقعت  وتحري  ببحث  قيامي  فعند  بالعربية. 

األهمية. لكم يدين عقل الحضارة بالوفاء لهذا الناقد املتفرد الحر.
لقد كان الجابري ذا نفسية يتملكها اإلحساس بالهز�ة لهذا السبب 
محرفا  وعيا  ذلك  كل  وراء  يكمن  وكان  دفاعية  لغة  يستخدم  كان 
املعارص، تكوين  العريب  الخطاب  يتجىل يف أس�ء مؤلفاته:  ما  وهو 
العقل  العريب،  السيايس  العقل  العريب،  العقل  بنية  العريب،  العقل 
األخالقي العريب... حاول املرتجمون الذين نقلوا بعض هذه املؤلفات 
إىل اللغة الرتكية إضافة كلمة «إسالمي» إىل جانب كلمة عريب عىل 

قاموا برتجمتها يف  التي  الكتب  أغلفة 
الجابري  نقص  عىل  للتغطية  محاولة 

بهذا الخصوص ولكن دون طائل...
أضف موهبة تأليف رائعة إىل موهبة 
رفيعة  �قدرة  واخلطها  أروع،  تحليل 
ذلك  كل  ومرر  املعرفة  إنتاج  عىل 
وجفف  الحديث  العقل  مصفاة  من 
تحت  عليها  حصلت  التي  الخالصة 
هكذا  النقدي...  العقل  شمس  أشعة 
العقل  لخص  لقد  الجابري.  كان 
ثالث:  بكل�ت  التقليدي  اإلسالمي 

البيان، الربهان والعرفان... وهو اقتبس ذلك عن القرييش لكنه أفعم 
هذه املفاهيم الثالثة باملعنى لدرجة أنه جعل ابتكار القرييشـ  الذي 
استخدمها ألول مرة يف تفس� اآليات 76ـ78 من سورة األنعام والوارد 

يف تفس� لطائف اإلشارة ـ �ثابة حبة رمل وسط حبة من اللؤلؤ.
قضيتها  ساعات  ثالث  هي  الفقيد  األستاذ  مع  الشخصية  ذكريايت 
دار  الذي  الحديث  كان  لقد  الفنادق.  أحد  بهو  يف  منفردين  معه 
إذ  قليال  أغضبته  قد  ولعيل  كث�ا.  وأفادين  مثمرا جدا  حينذاك  بيننا 
والبعيدة  بها  يتحدث  كان  التي  املحدودة  اإلقليمية  اللغة  ساءتني 
كل البعد عن كونه شموليا محيطا. ك� أزعجني كذلك سله السيف 
«ببسالة» عىل نيسابور من خالل نقييض قرطبة (وبغداد) ـ نيسابور 
الذي كان موجودا يف ذهنه لكني تعلمت منه اليشء الكث�. عندما 
هممت باملغادرة وودعته رجاين املكوث قليال وغاب للحظات ليعود 
القرآن  لتفس�  به  تقوم  ما  «أعرف  يل  قال  كتابا.  بيده  يحمل  وهو 
الكريم» وأعطاين كتابا بعنوان «املدخل إىل القرآن الكريم». تغمده 
إ�انه  عىل  شاهدا  خطه  حرف  كل  من  وجعل  رحمته  بواسع  الله 

وعلمه وهمته.
وفاة  إنها  ثانية:  خسارة  العلم  دنيا  شهدت  الجابري  وفاة  بعد 
األكاد�ي املرصي نرص حامد أبو زيد الذي وافته املنية يف الخامس 
من �وز/يوليو 2010 عن عمر يناهز 67 عاما وتويف يف أحضان الغرب 
قول  يصح  ال  ر�ا  مسم�.  وعيا  زيد  أبا  كان  لقد  إليه.  التجأ  الذي 
الشخصية مل يكن  إزاء هذه  ينتابني  الذي كان  الشعور  ذلك ولكن 

أبدا ومنذ البداية السخط أو الغضب ومل يكن أبدا الكره بل كنت 
أكن له يف داخيل شعورا واحدا: الحزن والشفقة. ح� تناول اإلعالم 
العريب اسمه كنت يف مرص. ال يشء يربر تكف�ه ومحاولة تفريقه عن 
زوجه باإلكراه بقرار من املحكمة بسبب كتاب ألفه. هذا الترصف ال 
عالقة له بالدين بل بالحقد. بإمكاين أن أوسع كتاباته نقدا ك� أشاء 
لكن ليس بوسعي تربير هذا الظلم الذي تعرض له جراء كتاب ألفه. 
الصحابة  عليه  يطلق  النبوة مل  ادعى  الذي  الكذاب  حتى مسيلمة 
إىل ذلك  ما  أو  «زنديق»  أو  أو «ملحد»  «منافق»  أو  «كافر»  اسم 
بل اختاروا له اس� لطيفا هو تصغ� لكلمة «مسلم». فأين ترصف 
الصحابة املعتدل والواثق من نفسه ذاك من ترصف مسلمي اليوم 
املحروم من الثقة بالنفس واألناين فمسلمو اليوم يكادوا أن يلتهموا 

أبناءهم جريحي الوعي أحياء.
أجل لقد كان كتاب مفهوم النص جرحا يف وعي املؤلف الذي أذكر 
أنه عند قراءيت قصة حياته قلت يف نفيس «هاكم ضحية أخرى». 
ومالءته  مرص  يف  الكتاب  هذا  قرأت 
أنني  لدرجة  واإلشارات  باملالحظات 
جوانب  عىل  فارغا  مكانا  أبق  مل 
مؤلفاته  بجمع  وقمت  الصفحات. 
ورشاءها من بائعي الكتب يف الشوارع. 
لقد كان هذا املؤلف أيضا عقال نسيجا 
بنقد  يتمتع  وكان  كالجابري  وحده 
الذع و�وهبة تحليلية بيد أنه كان ذا 
موقف إيديولوجي ال يقاس بالجابري 
منها  تفوح  مؤلفاته  سطور  فبعض 
رائحة املاركسية. سبق وأن سمعنا عن 
تيار اليسار اإلسالمي إال أننا مل نسمع 
تيارا  كنا سنختلق  وإذا  اإلسالمية»  «املاركسية  اسمه  أبدا عن يشء 
كهذا فإنه يجب علينا وضع أبو زيد عىل رأسه. لقد كان محقا �اما 
يف معظم انتقاداته لكتاب علوم القرآن للسويطي بيد أن األمر يتغ� 
إذا حاول تسجيل هذه االنتقادات يف معرض ثواب التاريخانية ففي 
ذلك الح� يصبح عىل خطأ وإن كان عىل صواب. قراءة القرآن ك� 
هذا  ترصفه  أن  من  تامة  ثقة  عىل  إنني  اإلنجيل!  أو  التوراة  تقرأ 
ليس  لكن  أدري  ال  خطأه؟  من  هذا  يخفف  هل  فعل.  ردة  كان 
كل  هذا  ظني  يؤكد  طلبته  من  علمته  وما  بإ�انه  شك  أدىن  لدي 
ما هنالك أن وعيه أصيب بجرح عميق ونيس انت�ءه. ال أستطيع 
إنه  أيضا.  إلينا  ينتمي  ال  ولكنه  أركون  مثل  فرانكوفوين  إنه  القول 
إىل هؤالء  وال  إىل هؤالء  ينتمي  ال  وذاك  ب� هذا  مذبذب  شخص 
وتشبيهه ببش� فؤاد وعبد الله جودت عندنا هو أمر مجحف. هل 
�كن تشبيه جانب منه بالسيد سعيد وجانب آخر بشمس الدين 

غونالتاي؟ ر�ا. فليغفر الله تقص�ه ول�حمه.
بعد يوم� من وفاة أبو زيد جاءين نبأ «غياب» أليم غمرين بحزن 
الشخصيات  إحدى  الله  فضل  حس�  محمد  وفاة  نبأ  إنه  عميق. 
التي أفتخر أنني شاطرتها العرص ذاته فلقد كان عقال حيا ومحييا 
وكان رحيله بحق خسارة كب�ة لألمة اإلسالمية. جعله الله من أهل 
برمتها  املقالة  هذه  خصصت  أنني  لو  اآلخرة.  يف  الفائزين  النجاة 
آية  الله  فضل  حس�  محمد  كان  لقد  اكتفيت.  ملا  عنه  للحديث 
عن  البعد  كل  بعيدا  كان  لكنه  اإلمامية  الشيعة  مذهب  من  الله 

عندما كان القرآن فاعال يف حياة 
األمة أصبحت األمة فاعال عىل 
وجه البسيطة ومل تشهد تلك 

الفرتة االستثنائية قحطا يف تأهيل 
العل�ء.
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التعصب املذهبي، متوازنا، عادال ومعتدال و�وذجا يحتذى به لعل�ء األمة 
من شيعة وسنة عىل حد سواء.

معا.  والعرفان  والبيان  الربهان  علوم  يف  حجة  الله  فضل  العالمة  كان 
حديثه  يدعم  وكان  أيضا  الغرب  يعرف  كان  بالرشق  الجيدة  وكمعرفته 
أنه  يخطه  سطر  كل  ويف  جملة  كل  يف  يتجىل  وكان  بالشواهد.  وكتاباته 
إنسان ُبني وعيه بالقرآن وليس برتسبات العادات والتقاليد. هو مل يكن 
عاملا فحسب بل كان رجل عمل وفعل أيضا فبتأسيسه حزب الله جعل 
من الكتلة الشيعية التي كانت �ثلها حركة أمل العل�نية يف لبنان قوة 
إسالمية تلعب دور املالط يف البالد طيلة عرشين عاما. أمام الجناح املسلح 
لهذه القوة التنظيمية فقد أذاق إرسائيل وألول مرة منذ تأسيسها وحتى 
اليوم طعم الهز�ة العسكرية. لقد كان فضل الله «قوة ساكنة». قضيت 
لحضور  املدعوين  من  كالنا  كنا  فقد  حييت  ما  أنساه  لن  أسبوعا  معه 
«املؤ�ر العاملي لبحث قداسة الحرم وأمنه» الذي انعقد يف طهران أواخر 
ذات  يف  كانتا  غرفتينا  أن  وحتى  بل  الفندق  نفس  يف  نزلنا  الث�نينيات. 

هذه  طيلة  راقبته  جنب.  إىل  جنبا  الطابق 
واألخرى.  الفينة  ب�  نتحدث  وكنا  الفرتة 
كان  لقد  مطوال  تحدثنا  املرات  إحدى  ويف 
أنه  إال  قليال  يعرج  كالزمخرشي  أيضا  هو 
يراه  من  عند  يبعث  كان  وتواضعه  بوقاره 
إحساسا بالعظمة. رأيته يف أحوال عدة. قبل 
وفاته بنحو ستة أشهر ذهبت إىل مخي�ت 
األضاحي  لتقديم  الفلسطيني�  الالجئ� 
ورغبت حينها بزيارته وحتى أنني حصلت 
أهم  كنت  عندما  لكن  للقائه  موعد  عىل 
بزيارته جاءين خرب نقله إىل املشفى نتيجة 
يف  كنت  عندما  الصحي.  وضعه  تدهور 

طريق عوديت من صور أشار يل الدليل الذي كان يرافقني واسمه وسام طه 
إىل منتجع عام متكامل مبني عىل شكل قلعة قائال «لقد بنى العالمة فضل 
الله هذا املكان وهو يتربع بكل وارداته لصالح األيتام». ك� قال اإلمام زيد 
«ليس اإلمام منا من أرخى عليه سرته إ�ا اإلمام من شهر سيفه“ لقد كان 

فضل الله كذلك بحق. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه.
من آخر العل�ء الراحل� يف عام الرحيل كان محمد أركون الذي ارتحل إىل 

دار البقاء بتاريخ 14 أيلول/سبتمرب 2010 عن عمر يناهز 82 عاما.
كان أركون وعيا ميتا. وكان أجنبيا لدرجة ال �كن مقارنتها بأيب زيد. لقد 
كان فرانكوفونيا �اما ومن الواضح أن ألصوله األمازيغية دور يف ذلك. هو 
أيضا كان تاريخانيا إال أن نداء العل�نية طغى حتى عىل تاريخينيته فقد 
كان يقوم بأبحاثه العلمية كمسترشق ال كمسلم. ولعل كونه ترىب ونشأ 
عىل الثقافة الفرنسية قد لعب دورا كب�ا يف ذلك. إال أن ما به كان أك� من 
ذلك، لقد كان «تغريبا». فأنا أعترب أبحاث املسترشق األملاين رودي باريت 
أبحاث محمد  أك� حيادية ودفئا من  القرآن  ـ حول  املثال  ـ عىل سبيل 
أركون الذي يحمل اسم النبي عليه الصالة والسالم. ملاذا يا ترى؟ إن كلمة 
«جريح» التي استخدمتها عند وصفي وعي أيب زيد ال تكفي وال تفي أبدا 
لوصف وعي أركون. فوعي األخ� قد «تسمم» عىل األغلب. عفى الله عن 

تقص�ه وتغمده �غفرته األبدية.
آخر ‘الغائب�’ كان العامل املرصي أستاذنا عبد الصبور شاه� الذي فقدناه 

وودعناه إىل دار البقاء يف 26 أيلول/سبتمرب 2010. كان أستاذنا عبد الصبور 
شاه� مدرسا يف جامعة القاهرة إال أن السبب األسايس يف شهرته يرجع 
إىل خطبه ومنها دروسه الدينية يف جامع عمرو بن العاص (الفسطاط) يف 
القاهرة الذي كان من أوائل جوامع العامل اإلسالمي. واظبت عىل حضور 
تلك الخطب عندما كنت طالبا وكنا نحرضها صغارا وكبارا. التقيت به 
كث�ا يف غرفته بجامعة القاهرة وبأزمنة وأمكنة متعددة ويل معه ذكرى 
ال تنىس: يف إحدى املرات اتصلت به عند منتصف الليل ألسأله عن جذر 
كلمة أضناين البحث عنه دون جدوى. وبعد أن طرحت عليه سؤايل قلت 
له يبدو أنني أيقظت األستاذ من النوم وعندها أجابني إجابة لن أنساها 
ب�  األستاذ  من  نصيبي  نلت  بالطبع  مجنون؟».  أنت  «هل  حييت:  ما 

الجد واملزاح واستفدت نقطة من بحر علمه. رحمة الله عليه.
أبناء هذه  أنهم جميعهم  الخمسة هو  العل�ء  لهؤالء  املشرتك  الجانب 
الذي خلفوه  بينهم عميق جدا. واإلرث  الفكري  االختالف  أن  إال  األمة 

وراءهم ينتظر همة عالية تقوم بتحليله وترشيحه ك� ينبغي.
عند الحب وعند البغض، عند املديح وعند 
هو  الدائم  شعارنا  يكون  أن  يجب  الذم، 
عدم التخيل عن مقياس العدل وخصوصا 
العل�ء  أحد  بتقييم  يتعلق  األمر  كان  إذا 
فهذا  خصومه  عنه  قاله  ما  خالل  من 
الترصف ليس عادال وال متوازنا. كلنا نعلم 
اسحاق  ابن  عن  قال  املال�  اإلمام  أن 
مؤلف كتاب الس� تحفة ما كتب يف الس�ة 
النبوية الرشيفة «إنه الدجال بعينه» لكننا 
ال نقيم ابن اسحاق انطالقا م� قاله عنه 

ابن مالك.
ك� ال �كننا تقييم اإلمام أبو حنيفة من خالل كل�ت البخاري بل نقول 

«إنه رأي البخاري الشخيص».
الشافعي قال عن مقاتل بن سلي�ن مؤلف أول تفس� كامل وصل إلينا 

«قاتله الله» بيد أننا نقول عن االثن� «فل�حمه� الله».
ابن حزم  كان نج� يف س�ء اإلسالم. واألشعري أيضا كان كذلك. إال أنه 

ال �كننا معرفة األشعري من خالل كالم ابن حزم الالذع.
ك� ال �كننا أبدا تقدير قيمة ابن تيمية بالنظر إىل ما قاله عنه الهيثمي. 

وال ابن عريب بالنظر إىل ما قاله عنه ابن تيمية.
الغزايل «كفره»  إنه «كافر» ألن  ابن سينا  القول عن  بالطبع  وال �كننا 

ونعرف أنه يجب علينا عدم فعل ذلك.
ك� أننا لن نتأخر عن تحية املؤلف الكب� عبد الله بن أيب داود صاحب 

كتاب املصاحف الخالد ألن أبا داود وصف ابنه بالـ «كذاب».
***

خالصة القول: أك� الله من عل�ء يكونوا لنا �وذجا يحتذى وليس عربة 
ُيبَنون  عل�ء  إىل  بحاجة  مىض  وقت  أي  من  وأك�  اليوم  فنحن  سيئة 

بالقرآن ويبنون الحياة به. �

لقد اجتذب القرآن إليه جميع 
العقول التي تعترب نسيجا وحدها 

عىل اختالف أعراقها وأقوامها 
وقبائلها ومشاربها وقام بتأهيلها 

دور العل�ء يف بناء حياة محورها الوحيوأهداها لألمة ”عل�ء“.

نبذة تعريفاتمصطفى إسالم أوغلو
العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
بيانات“ يف  فإن معرفته ال تكون ”عل�“ بل مجرد ”معلومة“ أو ”قاعدة 

أحسن األحوال.
يك تتصف معلومة ما بصفة ”العلم“ يجب اكتشاف الصلة   .3
األصلية ب� املعرفة التي هي املدلول واإلشارة (األثر) وب� الحقيقة التي 

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

يك تتصف معلومة ما بصفة 
”العلم“ يجب اكتشاف الصلة 
األصلية ب� املعرفة التي هي 

املدلول واإلشارة وب� الحقيقة 
التي تدل عليها تلك املعرفة 

وعدم قطع هذه الصلة.
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دور العل�ء يف بناء حياة محورها الوحي

نبذة تعريفاتمصطفى إسالم أوغلو
العلم تختلف  التعريفات عىل  العديد من  يطلق عل�ء املسلم� 
العلم  تعريف  اختالف  من  وانطالقا  �كن  إذ  ومذاهبهم  ملشاربهم  تبعا 
فقط إظهار مدى تباين وجهات النظر األساسية ب� أهل الربهان والبيان 
والعرفان. فعىل سبيل املثال ُيعرّف الكندي أول فيلسوف يف اإلسالم العلم 
بأنه ”وجدان“ إذ يصفه يف كتاب الرسائل الفلسفية بأنه ”إدراك (وجدان) 
معرفا  أرسطو  األول  املعلم  درب  فيسلك  رشد  ابن  أما  الوجود“.  حقيقة 
العلم بأنه ”معرفة سبب أمر ما“. ويّعرف الباقالين الكالمي العلم عىل نحو 
أبسط فالعلم عنده هو: ”معرفة املعلوم عىل ما هو به“. أما عبد الجبار 
املعتزيل الكالمي فيطالعنا بهذا التعريف املنمق: ”اعلم أن العلم هو املعنى 
الذي يقتيض سكون العامل إىل ما تناوله“ (املغني). ويطلق الجويني األصويل 
الفقهي تعريفا مشابها إذ يقول: «العلم معرفة املعلوم عىل ما هو به يف 
الواقع» (الجدل). ويعرف الشافعي العلم تعريفا يف غاية البساطة بقوله 
تنزيله  يف  والفرض  ومنسوخه  الله  كتاب  بناسخ  «املعرفة  هو:  العلم  إن 

واألدب واإلرشاد واإلباحة». (الرسالة).
من أك� التعريفات التي نالت إعجايب للعلم هو تعريف ابن فارس الذي 
سلك درب القائل� بأن عصفور الكلمة يحلق صوب قمة الكالم بجناحي 

النحو والبالغة. يقول ابن فارس:
«العلم يدل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه» (مقاييس اللغة).

فهذا التعريف ينضوي عىل ثالثة أمور هي:
العلم ليس سببا بل نتيجة، ليس جوهرا بل مظهرا. فسبب   .1
العلم هو موضوع العلم والعلم مجرد مخرب عن ذاك اليشء ال أك� وبالتايل 
ب�  الفارقة  النقطة  هي  وهذه  املعلوم  بوجود  رهن  معرفتنا  وجود  فإن 

املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية.
العلم هو ”التمييز“ أي االختيار والتفريق. فاملعرفة اختيار   .2
وتفريق لكن إذا كان صاحب العلم ال يطور مهارته يف االختيار واالنتقاء 
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التعصب املذهبي، متوازنا، عادال ومعتدال و�وذجا يحتذى به لعل�ء األمة 
من شيعة وسنة عىل حد سواء.

معا.  والعرفان  والبيان  الربهان  علوم  يف  حجة  الله  فضل  العالمة  كان 
حديثه  يدعم  وكان  أيضا  الغرب  يعرف  كان  بالرشق  الجيدة  وكمعرفته 
أنه  يخطه  سطر  كل  ويف  جملة  كل  يف  يتجىل  وكان  بالشواهد.  وكتاباته 
إنسان ُبني وعيه بالقرآن وليس برتسبات العادات والتقاليد. هو مل يكن 
عاملا فحسب بل كان رجل عمل وفعل أيضا فبتأسيسه حزب الله جعل 
من الكتلة الشيعية التي كانت �ثلها حركة أمل العل�نية يف لبنان قوة 
إسالمية تلعب دور املالط يف البالد طيلة عرشين عاما. أمام الجناح املسلح 
لهذه القوة التنظيمية فقد أذاق إرسائيل وألول مرة منذ تأسيسها وحتى 
اليوم طعم الهز�ة العسكرية. لقد كان فضل الله «قوة ساكنة». قضيت 
لحضور  املدعوين  من  كالنا  كنا  فقد  حييت  ما  أنساه  لن  أسبوعا  معه 
«املؤ�ر العاملي لبحث قداسة الحرم وأمنه» الذي انعقد يف طهران أواخر 
ذات  يف  كانتا  غرفتينا  أن  وحتى  بل  الفندق  نفس  يف  نزلنا  الث�نينيات. 

هذه  طيلة  راقبته  جنب.  إىل  جنبا  الطابق 
واألخرى.  الفينة  ب�  نتحدث  وكنا  الفرتة 
كان  لقد  مطوال  تحدثنا  املرات  إحدى  ويف 
أنه  إال  قليال  يعرج  كالزمخرشي  أيضا  هو 
يراه  من  عند  يبعث  كان  وتواضعه  بوقاره 
إحساسا بالعظمة. رأيته يف أحوال عدة. قبل 
وفاته بنحو ستة أشهر ذهبت إىل مخي�ت 
األضاحي  لتقديم  الفلسطيني�  الالجئ� 
ورغبت حينها بزيارته وحتى أنني حصلت 
أهم  كنت  عندما  لكن  للقائه  موعد  عىل 
بزيارته جاءين خرب نقله إىل املشفى نتيجة 
يف  كنت  عندما  الصحي.  وضعه  تدهور 

طريق عوديت من صور أشار يل الدليل الذي كان يرافقني واسمه وسام طه 
إىل منتجع عام متكامل مبني عىل شكل قلعة قائال «لقد بنى العالمة فضل 
الله هذا املكان وهو يتربع بكل وارداته لصالح األيتام». ك� قال اإلمام زيد 
«ليس اإلمام منا من أرخى عليه سرته إ�ا اإلمام من شهر سيفه“ لقد كان 

فضل الله كذلك بحق. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه.
من آخر العل�ء الراحل� يف عام الرحيل كان محمد أركون الذي ارتحل إىل 

دار البقاء بتاريخ 14 أيلول/سبتمرب 2010 عن عمر يناهز 82 عاما.
كان أركون وعيا ميتا. وكان أجنبيا لدرجة ال �كن مقارنتها بأيب زيد. لقد 
كان فرانكوفونيا �اما ومن الواضح أن ألصوله األمازيغية دور يف ذلك. هو 
أيضا كان تاريخانيا إال أن نداء العل�نية طغى حتى عىل تاريخينيته فقد 
كان يقوم بأبحاثه العلمية كمسترشق ال كمسلم. ولعل كونه ترىب ونشأ 
عىل الثقافة الفرنسية قد لعب دورا كب�ا يف ذلك. إال أن ما به كان أك� من 
ذلك، لقد كان «تغريبا». فأنا أعترب أبحاث املسترشق األملاين رودي باريت 
أبحاث محمد  أك� حيادية ودفئا من  القرآن  ـ حول  املثال  ـ عىل سبيل 
أركون الذي يحمل اسم النبي عليه الصالة والسالم. ملاذا يا ترى؟ إن كلمة 
«جريح» التي استخدمتها عند وصفي وعي أيب زيد ال تكفي وال تفي أبدا 
لوصف وعي أركون. فوعي األخ� قد «تسمم» عىل األغلب. عفى الله عن 

تقص�ه وتغمده �غفرته األبدية.
آخر ‘الغائب�’ كان العامل املرصي أستاذنا عبد الصبور شاه� الذي فقدناه 

وودعناه إىل دار البقاء يف 26 أيلول/سبتمرب 2010. كان أستاذنا عبد الصبور 
شاه� مدرسا يف جامعة القاهرة إال أن السبب األسايس يف شهرته يرجع 
إىل خطبه ومنها دروسه الدينية يف جامع عمرو بن العاص (الفسطاط) يف 
القاهرة الذي كان من أوائل جوامع العامل اإلسالمي. واظبت عىل حضور 
تلك الخطب عندما كنت طالبا وكنا نحرضها صغارا وكبارا. التقيت به 
كث�ا يف غرفته بجامعة القاهرة وبأزمنة وأمكنة متعددة ويل معه ذكرى 
ال تنىس: يف إحدى املرات اتصلت به عند منتصف الليل ألسأله عن جذر 
كلمة أضناين البحث عنه دون جدوى. وبعد أن طرحت عليه سؤايل قلت 
له يبدو أنني أيقظت األستاذ من النوم وعندها أجابني إجابة لن أنساها 
ب�  األستاذ  من  نصيبي  نلت  بالطبع  مجنون؟».  أنت  «هل  حييت:  ما 

الجد واملزاح واستفدت نقطة من بحر علمه. رحمة الله عليه.
أبناء هذه  أنهم جميعهم  الخمسة هو  العل�ء  لهؤالء  املشرتك  الجانب 
الذي خلفوه  بينهم عميق جدا. واإلرث  الفكري  االختالف  أن  إال  األمة 

وراءهم ينتظر همة عالية تقوم بتحليله وترشيحه ك� ينبغي.
عند الحب وعند البغض، عند املديح وعند 
هو  الدائم  شعارنا  يكون  أن  يجب  الذم، 
عدم التخيل عن مقياس العدل وخصوصا 
العل�ء  أحد  بتقييم  يتعلق  األمر  كان  إذا 
فهذا  خصومه  عنه  قاله  ما  خالل  من 
الترصف ليس عادال وال متوازنا. كلنا نعلم 
اسحاق  ابن  عن  قال  املال�  اإلمام  أن 
مؤلف كتاب الس� تحفة ما كتب يف الس�ة 
النبوية الرشيفة «إنه الدجال بعينه» لكننا 
ال نقيم ابن اسحاق انطالقا م� قاله عنه 

ابن مالك.
ك� ال �كننا تقييم اإلمام أبو حنيفة من خالل كل�ت البخاري بل نقول 

«إنه رأي البخاري الشخيص».
الشافعي قال عن مقاتل بن سلي�ن مؤلف أول تفس� كامل وصل إلينا 

«قاتله الله» بيد أننا نقول عن االثن� «فل�حمه� الله».
ابن حزم  كان نج� يف س�ء اإلسالم. واألشعري أيضا كان كذلك. إال أنه 

ال �كننا معرفة األشعري من خالل كالم ابن حزم الالذع.
ك� ال �كننا أبدا تقدير قيمة ابن تيمية بالنظر إىل ما قاله عنه الهيثمي. 

وال ابن عريب بالنظر إىل ما قاله عنه ابن تيمية.
الغزايل «كفره»  إنه «كافر» ألن  ابن سينا  القول عن  بالطبع  وال �كننا 

ونعرف أنه يجب علينا عدم فعل ذلك.
ك� أننا لن نتأخر عن تحية املؤلف الكب� عبد الله بن أيب داود صاحب 

كتاب املصاحف الخالد ألن أبا داود وصف ابنه بالـ «كذاب».
***

خالصة القول: أك� الله من عل�ء يكونوا لنا �وذجا يحتذى وليس عربة 
ُيبَنون  عل�ء  إىل  بحاجة  مىض  وقت  أي  من  وأك�  اليوم  فنحن  سيئة 

بالقرآن ويبنون الحياة به. �

لقد اجتذب القرآن إليه جميع 
العقول التي تعترب نسيجا وحدها 

عىل اختالف أعراقها وأقوامها 
وقبائلها ومشاربها وقام بتأهيلها 

وأهداها لألمة ”عل�ء“.



16

İ N C E L E M E

Giriş

Kur’an; itikadî, ahlakî ya da hukukî 
emir-yasak ve tavsiyelerinde, hatta insan rea-
litesine yönelik çeşitli tespitlerinde, ortalama 
vatandaştan ziyade toplumları sevk ve idare 
eden kişileri muhatap almakta; onların zaaf-
larıyla ilgilenmekte; onları yetiştirip yetkin-
leştirmeye çalışmaktadır. Fertler ve toplumlar 
seçkinler (elit) tarafından yoğrulduğu için, 
siyasî, ekonomik ve ilmî elitin zihin ve gönül 
dünyası, inanış ve davranışları, fertlerin gidi-
şatı ve ülkelerin selâmeti bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Kur’an’da siyasî ve eko-
nomik elit yani mele’ ve mutref başka müstakil 
çalışmaların konusu olduğundan, bu makale-
de Kur’an’ın bilim insanına yönelik muhteva-
sı, özellikle bilim adamı eleştirisi yansıtılmaya 
çalışılacaktır.

Türkçede âlim tabiri daha ziyade dinî ilim-
lerde, bilim insanı ise genelde pozitif bilimler-
de kullanılmakla birlikte, bilim-ilim ayrılığı 
sun’îdir; dinî-dünyevî, kutsal-seküler han-
gi tür ilim olursa olsun, ilimle iştigal eden 
kadın-erkek herkes bilim insanı kapsamında 
değerlendirilmelidir. İslam’da din adamı sınıfı 
bulunmadığı için, bu birleştirme Müslüman-
lar tarafından daha kolay benimsenebilir gö-
zükmektedir. Bizzat Kur’an-ı Kerim kendisini 
bilim olarak nitelendirdiği1, Hz.Peygamber de 
bu bilimin ileticisi (mübelliğ) olduğu halde, 
uğraş alanını bilim olarak görmeyen Din uz-
manları için bir şey söyleyemeyiz.

1 Örneği: Bakara 2/145; Âl-i İmran 3/61; Ra’d 13/37.
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BİLİM İNSANINA 
KUR’ÂN’DAN ÖğÜTLER

Ülkelerin kurulmasında değilse de sevk u 
idaresinde ve varlığını sağlıklı biçimde sür-
dürebilmesinde ilmiye sınıfının önemli payı 
bulunmakla birlikte, bu sınıfın, ağırlığını 
haktan-hakikatten, ezilenden -kısaca kit-
lelerden- yana değil, daha ziyade siyasi ve 
ekonomik elitten, bir başka deyişle kurulu 
düzenden (statüko) yana koyduğu şeklinde 
bir izlenim edinilmektedir. Genelde sağlam 
ve güçlü bir ekonomik altyapısı bulunmayan 
bilim insanları geçim, itibar, makam-mevki 
vb. gailelerle hatta zaman zaman hayati en-
dişelerle, siyasi ve ekonomik güç odakları 
ile paralel hareket etmekte; toplumun ezilen 
memnuniyetsiz kesimlerini rahatlatacak yeni-
liklere kendilerini kapat-
maktadır. Onlar elitlere 
meşruiyet kazandırırken, 
elitler de çeşitli amaçları 
için onları desteklemek-
te, hatta amiyane tabirle 
kullanmaktadır. Bununla 
birlikte, kendi kendine 
yetebilen, kendi ayakları 
üzerinde durabilen bilim 
insanları ise bir başka ga-
ileleri yoksa daha bağım-
sız hareket edebilmekte; 
aynı işbirlikçi tutumu 
sergilememektedir. (Bilim 
insanlarının, ‘hayat’larından endişe ettikle-
rinde, yani hayati varlıklarını sürdürebilecek 
hâmi ve dayanaklardan yoksun oldukların-
da, özgür hareket edememeleri; özgürce dü-
şünüp özgürce konuşamamaları, yazamama-
ları, aslında onların değil, toplumun, özellik-
le de yöneticilerin sorunudur. Bu bakımdan, 
siyasî mekanizmalar, sonu nereye varırsa var-
sın, bilim insanlarının önünü açmalı; onları 
gizli-açık hiçbir şekilde baskı altına alma-
malı; baskı altında olmadan özgürce hareket 
edebileceklerini onlara hissettirmelidir. Çün-
kü özgürlük bilimsel çalışmanın en temel 
şartlarından biridir ve bilimin başka türlü 
ilerlemesi, gerçekleri ortaya koyup toplum-
ları yetkinleştirmesi mümkün değildir.) 

İnsanlığı dünya-ahiret mutluluğuna ulaştır-
mak için görevlendirilen peygamberlerin, 
karşılarında hemen daima din adamlarını 
yani ilmiye sınıfını bulmuş olması da iddia-
mızı pekiştirir mahiyettedir. (Bunun en iyi 
örneği herhalde İsa Mesih’tir. Hz.İsa Romalı 
istilacılardan görmediği hakaret ve baskıyı bir 
kısım Yahudi ulemasından görmüştür. Ayrıca, 
12 Havari arasında “bilgin” ya da “din adamı” 
denebilecek tek bir kişi yoktur… Bu da dö-
nemin ulemasının geleneksel kalıpları kırarak 
dinin özüne dönme konusunda ne derecede 
başarısız ve liyakatsiz olduğunu gösterir. -İsa 
Mesih’in dünyevî akıbeti bir yana- bu ule-
ma tipinin elinde baskı ve işkence gören ya 

da katledilen peygam-
berlerle ilgili çok sayıda 
âyet bulunmaktadır2). 
Öte yandan, bilim in-
sanlarını inkâr, fısk, nifak 
gibi herkesi ilgilendiren 
inanış-davranış konulu 
kavramlar açısından da 
değerlendiren âyetler var-
dır. Ancak bu çalışmada, 
bilim insanlarının alelâde 
insanlarla aynı çerçeveye 
girdikleri bu gibi durum-
lar değil, bilim insanı ol-
mak bakımından arz et-

tikleri özellikler ele alınacaktır.  

Kur’ân’ın inzal edildiği dönemde gerek vah-
yin (yani ilmin) tamamlanmamış olması 
gerekse Müslüman âlim kavramının henüz 
bulunmayışı sebebiyle bilim insanı teması-
nın genelde Ehl-i Kitap, daha çok da Yahudi 
uleması etrafında şekillendiği görülmektedir. 
Tefsir ilminin en önemli kurallarından biri 
olan; “Kur’ân ilk muhataplarının anladığı 
çerçevede anlaşılmalıdır” ilkesi gereği, söz 
konusu âyetlerin asıl bunlarla ilgili olduğu-
nu teslim etmek gerekir. Ancak Kur’ân’ın il-
gili âyetlerinin çağımıza taşınarak, günümüz 
bilim insanlarıyla da ilişkilendirilmesi gerek-

2 Örneği: Bakara 2/61, 87; Al-i İmran 3/21, 112.
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tiği aşikârdır. Aksi takdirde, Kur’ân’ı inzal 
edildiği tarihe hapsetmiş; onun tüm çağlara 
tuttuğu ilahî ışıktan ve sağladığı evrensel fay-
dadan insanlık olarak yararlanamamış olu-
ruz. Kur’an âyetlerini sadece mantûkları ile 
bırakmamalı; Yahudi bilim insanlarına yöne-
lik eleştirileri kendimizle ilgili de düşünerek; 
“Oh ne âlâ! Nerede güzel bir hüküm varsa, bu 
size ait; nerede de can sıkıcı bir hüküm varsa, 
Ehl-i Kitaba ait!..”3 diye feveran eden pîrimiz 
İbn Abbas’ın ruhunu şad etmeliyiz. 

I. KUR’AN’A GÖRE BİLİM İNSANININ 
GÖREVLERİ

Vahiy zincirinin son ve 
en parlak halkası olan 
Kur’ân-ı Kerim’le birlikte 
vahiy çağı, peygamberler 
silsilesinin en mükem-
mel ve son üyesi olan 
Hz.Muhammed’le birlik-
te de peygamberler devri 
kapanmıştır.4 

Kendisini ‘ilm’5 ve 
‘burhân’6 olarak tanıtan 
Kur’ân-ı Kerim’in; 

“Hakkında bilgi sahibi 
olmadığın şeyin peşine düşme!”7, 

“Getirin delilinizi!”8, 

“Getirin belgenizi!”9 

gibi ifadelerle sürekli belge isteyip, zanla ha-
reket etmeyi eleştirmesi10 Kur’an’ın indiği 
çağda bütün haşmetiyle hüküm süren bilim 
dışı, olağanüstücü zihniyet açısından son de-
rece radikal yaklaşımlardır. 

3 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 29; ayrıca bkz. Mâverdî, en-
Nüket ve’l-’uyûn, II, 43.

4 Bkz. Mâide 5/3 ( ); 
A’râf 7/115 ( ).

5 Örneği: Bakara 2/145; Âl-i İmran 3/61; Ra’d 13/37.
6 Nisa 4/174.
7 İsrâ 17/36.
8 Bakara 2/111; Enbiya 21/24; Neml 27/64; Kasas 

28/75.
9 Sâffât 37/157.
10 Örneği: Hac 22/3, 8; Ahkâf 46/4; Necm 53/23, 28.

Yine, bilgiye dayanmayan (bi-ğayri ilm) akıl-
sız (sefehen) söylem ve eylemler, sözgelimi 
evladını öldürmek11, saptırmak12, uydurmak13, 
tartışmak14, zan ile hareket etmek15 Kur’an’da 
tenkit edilmiş olmakla birlikte, burada aslın-
da hevaya dayanan bu beyinsizce işlerin bir 
ilme dayanıyormuş edasıyla yapılması eleşti-
rilmekte; insanlar dinî ve siyasî elitlerin ken-
dilerine bilgi olarak lanse ettiği, hatta yer yer 
dikte ettiği inanış ve uygulamalar yüzünden 
başlarına gelebilecek felaketlere karşı ikaz 
edilmektedir.

Bu girişi takiben, Kur’an’a göre bilim insa-
nının görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

- Sadece gerçeği esas 
almak; 

- Gerçeğin farklı bo-
yutları / farklı ifade tarz-
ları olabileceğini düşün-
mek;

- Belgeye dayalı ko-
nuşmak;

- Belgeler karşısında 
hakkı kabul etmek;

- Âdil olmak;

- Emanetleri ehline vermek;

- Alçakgönüllü ve saygılı olmak;

- Kılı kırk yarmamak; 

- Hoşgörülü, kolaylıkçı olmak.

- Bilmediği konularda susabilmek;

- Kitaba uygun hareket etmek (temsik) / il-
miyle amel etmek (tıpkı sevgili Peygambe-
rimiz gibi, bilim insanları da teoriyi pratize 
etmek (hikmet);

- Bilimin konusu olabilecek daha nice şeyler 
bulunduğu gerçeğini iyi kavramak;

11 En’âm 6/140.
12 En’âm 6/144; Nahl 16/25.
13 En’âm 6/100.
14 Hac 22/3, 8; Lokman 31/20.
15 Rûm 30/29.
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- Bilimin, sahiplerini farklılaştırdığını bile-
rek ilimde en ileri noktaya ulaşma azmine 
sahip olmak…

II. BİLİM İNSANINA YAKIŞAN… 
(HAŞYET, HUŞU, HİKMET)

(i) HAŞYET

“Kulları arasında, Allah’tan ancak (O’nun ne 
müthiş bir azamet ve celâle sahip olduğunu) bi-
lenler korkar.” (Fâtır 35/28).

Haşyet tazimle karışık bir havftır. Genellikle 
de korkulan şeyle ilgili bilgiden ileri gelir. Bu 
korkunun yukarıdaki âyette sadece bilenlere 
izafe edilmiş olması da bu sebepledir.16

Kelime günaha (zina) düş-
mekten korkanlar için ca-
riye ile evlenme izninin 
verildiği belirtilirken17; 
müminlerin başkalarından 
değil Allah’tan korkmala-
rı gerektiği ifade edilirken 
kullanılır18; “Müminse-
niz, korkulmaya herkesten 
daha fazla Allah lâyıktır!”19 
buyrulur. Peygamber’in 
de Allah’tan korkacağına 
insanların dedikoduların-
dan korkması haşyet ile anlatılır20; Allah’ın 
evlerini imar ve tamir etmeye en lâyık kişiler 
Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmaz kim-
seler olarak tavsif edilirler.21 

Kur’an’ın hidâyetinden istifade edebilecek 
olan müttakîler anlatılırken, onların “Allah’a 
gayben iman ettikleri” belirtilir22 ki birçok 
müfessire göre, buradaki iman haşyet anla-
mındadır23. Buna karşılık, haşyet de ba-
zen açıkça iman anlamında kullanılmakta-

16 Râgıb, el-Müfredât, “hşy” md.
17 Nisâ 4/25.
18 Mâide 5/3, 44.
19 Tevbe 9/13.
20 Ahzâb 33/37.
21 Tevbe 9/18.
22 Bakara 2/2.
23 Taberî, Cami’ul-Beyân, ilgili âyet hk.

dır24; Kur’an’ın ilk sûrelerindeki korku ifade 
eden kelimeler25 genellikle böyledir. Haşyet 
lâfzının zikredildiği bu ilk âyetlerde iman ile 
haşyet arasında büyük bir ilişki kurulmuş-
tur. Çünkü ancak haşyet hisleri taşıyanlar 
Peygamber’in öğütlerini dinlemekte, ancak 
böyle bir korkuya sahip olanlar ilahî tehdit-
lere aldırmaktadır.

(ii) HUŞU

“Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. 
Bu gerçekten ağır bir şeydir ama, huşû sahiple-
rine değil…” (Bakara 2/45).

Doğrudan korku anlamı ifade etmeyen huşû; 
genelde kalbin boyun eğişi için kullanılan 

darâ’anın aksine, daha 
çok, dış organlardaki 
boyun eğiş için kullanı-
lır. Korku sâiki ile hem 
kalbî hem de zâhirî ola-
rak kendine çeki düzen 
vermek anlamında oldu-
ğu söylenebilir. Seküler 
alandaki şu kullanılışına 
dikkat edilirse, kelime-
nin anlamı daha da belir-
ginleşecektir: 

“Yeryüzü hareketsizken, üzerine suyu indirin-
ce harekete geçerek kabardığını görürsün ki bu 
da O’nun âyetlerindendir. İşte, ona hayat ve-
ren, kesinlikle ölüleri de diriltecektir. O her şeye 
kâdirdir.”26

Âyette, yeryüzünün, yağmurdan önce hare-
ketsiz ( ) bir şekilde öylece dururken, 
yağmur sayesinde nasıl kıpırdayıp kabardığı 
anlatılmaktadır. Huşû’un karşılığında kıpır-
dama ve kabarma masdarlarının kullanıldı-
ğı göz önünde bulundurulursa, huşû lâfzı 
ile, bu iki kavramın anlattığı durumun tam 
tersinin, yani sükûnet ve vakarın anlatıldığı 
tebarüz edecektir. Nitekim aynı durumu ifa-

24 Nâzi’ât 79/19.
25 TâHâ 20/3, 44; Fâtır 35/18; YâSîn 36/11; Kâf 50/33; 

Nâzi’ât 79/19, 26, 45; ‘Abese 80/9; A’lâ 87/10.
26 Fussilet 41/39.
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de eden bir başka âyet bunu destekler ma-
hiyettedir27. Buna göre, huşû, mecâzen kor-
ku ifade eden bir kavram olmakla birlikte, 
daha ziyade, kabarıp böbürlenme (istikbâr) 
ifade eden kavramların zıttı olmaktadır. Ni-
tekim Kur’an’da, dolaylı olarak huşû-istikbâr 
çelişkisi ifade edilir: Bakara sûresinin (2) 45. 
âyetinde, “Allah’tan, namaz ve sabırla yar-
dım isteme”nin, herkese zor gelirken ancak 
“huşû sahipleri”ne zor gelmeyeceği anlatılır. 
Nisâ Sûresi’nin (4) 172. âyetinde ise, kulluk 
etmekten ne Hz.İsa (a.s.)’nın ne de mukarreb 
meleklerin istinkâf edeceği belirtilir ve kendi-
ni Allah’a kulluk etmekten çekmenin (
) sebebinin istikbâr oldu-
ğu vurgulanır.

“Dinî prensiplere ve 
vahyin tebliğcisine karşı 
kabarıp durma” tavrını 
kâfirlerin en temel vasfı 
olarak yansıtan Kur’an’a 
göre, huşû müminlerin 
en temel vasıflarından28 
biridir; Kur’an’a iman 
eden Ehl-i Kitabın temel 
vasfı, yine huşû sahibi 
olmalarıdır.29

Öte yandan ateşi hak edenlerin ahirette dü-
şecekleri zillet anlatılırken huşû’ lâfzına yer 
verilmek suretiyle, dünyada hiç başlarını eğ-
meyen o müstekbirlerin, azabı görünce nasıl 
başlarını öne eğecekleri ifade edilir.30 

Huşûun anlam sahasında yer alan tevâzû, 
hevn ve ihbât kavramları da imanla ilişkili 
olmakla birlikte bunlar daha çok ahlâkî bir 
mahiyet arz etmektedir. Kur’an’da imanî 
bir değer olarak yer alan tevâzuun, Lokman 
Hakîm’in oğluna verdiği öğütlerde olduğu 
gibi, aynı zamanda ahlâkî bir değer olduğu 
da görülmektedir: 

27 Hacc 22/5.
28 Mü’minûn 23/2.
29 Âl-i ‘İmrân 3/199. Benzer ifadeler için bkz. Enbiyâ 

21/90; Ahzâb 33/35.
30 Şûra 42/45) Kalem 68/43 ve Nâzi’ât 79/9 da aynı 

anlamdadır.

“Yavrum! İnsanları küçümseyerek onlardan yüz 
çevirme; ayrıca yeryüzünde böbürlenerek yürü-
me! Zira Allah övünüp duran kendini beğenmiş-
leri sevmez. Bir de normal bir şekilde yürü ve 
sesini fazla yükseltme.”31

Kibir ne kadar yerilen bir davranış ise, tevâzû 
da o kadar övülen bir davranıştır. Kur’an kib-
re kâfirlerin temel karakteristiği bağlamın-
da yer verirken, tevâzuu Rahmân’ın seçkin 
kullarının davranışı olarak ifade eder32 ve 
Allah’ın âyetlerine, ancak, büyüklük duygu-
suna kapılmaksızın secdeye kapanıveren... 
kimselerin iman edeceğini bildirir33. 

(iii) HİKMET

“O, hikmeti dilediğine verir. 
Kime de hikmet verilmişse, 
şüphesiz ona çok hayır ve-
rilmiştir. Bunu ancak vic-
dan sahipleri anlar.” (Ba-
kara 2/269). 

Sözlükte “alıkoymak” 
anlamında kullanılan34 
hikmetin mahiyeti ile il-

gili olarak birbirine yakın çok sayıda görüş 
varsa da kelimenin, ilim, amel veya sözü -ya 
da bunların tamamını- en güzel ve kaliteli 
bir şekilde gerçekleştirmek; bir başka deyiş-
le: “Bilmek ve bu bilgi gereğince amel etmek”35 
mânasına geldiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
hikmet de inanç + davranış ifade eden ke-
limelerden biridir. Nitekim Zemahşerî, bil-
diğiyle amel eden kişilere hakîm dendiğini 
belirtir. Hikmet kavramını genelde, nübüv-
vetle ilişkisi çerçevesinde ele alan36 Kur’an, 
peygamberlerin insanlara kitabın yanı sıra, 

31 Lokmân 31/18, 19. Ayrıca İsrâ 17/37.
32 Furkân, 25/63.
33 Secde 32/15.
34 Râgıb, el-Müfredât, s. 126, “h-k-m” md.; Hâzin, 

Lübâb, I, 424.
35 Zemahşerî, el-Keşşâf, Bakara 2/269 hk.; Râgıb, el-

Müfredât, s. 127, “h-k-m” md. 
36 Bakara 2/129, 151, 231, 251; Âl-i ‘İmrân 3/48, 81, 

164; Nisâ 4/54, 113; Mâide 5/110; Ahzâb 33/34; 
Sâd 38/20; Cumu’a 62/2.
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hikmeti de öğrettiğini37 vurgular ki bu, pey-
gamberlerin insanlara sadece teorik ilke ve bil-
gileri değil, bu ilkelerin nasıl tatbik edileceğini 
de bizzat gösterdiği anlamına gelir. İşte bu an-
lamda Kur’ânî ilkeleri hem öğrenip hem de 
tatbik etme kapasitesine sahip kılınmış olan-
lar, gerçekten büyük bir hayra nail kılınmış-
lar demektir!38 

III. KUR’AN’DA BİLİM İNSANI ELEŞTİ-
RİSİ (ÂYET MEALLERİ)

“Musa’ya o kitabı Biz verdik ve arkasından 
sırasıyla elçiler gönder-
dik. Meryem oğlu İsa’yı 
da kutsal ruh ile destekle-
yerek kendisine birtakım 
belgeler verdik. Size her 
ne zaman bir elçi canı-
nızın istemediği bir şey 
getirse, ona karşı mutla-
ka büyüklük tasladınız 
ve onlardan bir kısmını 
inkâr ederken, bir kısmı-
nı da katlettiniz!..” (Baka-
ra 2/87). 

“N’âpalım, Bizim kalpleri-
miz kılıflı(ymış), dedikleri 
için (lânetlendiler).” (Nisa 4/155)

“Bir de: ‘N’âpalım Bizim kalplerimiz 
kılıflı(ymış)!’ diy(e dalga geçiy)orlar. Aksi-
ne, Allah onları kendi inkârlarından dolayı 
lânetlemiştir- artık çok az iman edebilirler. 
Vaktâki, ellerindeki kitabın tasdikçisi olarak 
Allah tarafından bir kitap geldi… -ki şu nan-
kör (putperest)lere karşı o kitapla fetih ümit 
ederlerdi- işte, aşinâ oldukları o şey kendi-
lerine geldiğinde, (getiren kişi Yahudi olmadı-
ğı için) onu inkâr ediverdiler! Allah’ın lâneti 
böyle inkârcıların üzerine olsun! Kullarından 
dilediğine, Allah’ın, kendi lütfuyla kitap ve 
peygamberlik vermesini kıskanıp Allah’ın 
kitabını inkâr etmek suretiyle, kendilerini 

37 Bakara 2/151; Cumu’a 62/2.
38 Bakara 2/269.

ne kadar kötü bir şey karşılığında satmış ve 
böylece Allah’ın gazabını fazlasıyla hak et-
miş oluyorlar!.. Ama burunlarını sürtecek 
bir azap bekliyor, bu tip kâfirleri!..” (Bakara 
2/88-89). 

 “Şu, kendilerine kitaptan pay verilenlere 
bak!.. Nasıl da (temelde sizinle iştirak ettikle-
ri doğru yolu bırakarak onunla) sapıklığı satın 
alıyor ve sizin yoldan çıkmanızı istiyorlar!?” 
(Nisa 4/44). 

“Bak şu kendi kendilerini temize çıkaranla-
ra!.. Asıl Allah dilediklerini temize çıkarır. 

Onlara hurma çekirdeği-
nin ince ipliği kadar bile 
haksızlık edilmez. Bak, 
nasıl da kendi uydurduk-
ları yalan-yanlış şeyleri 
Allah’a mâl ediveriyor-
lar! Apaçık bir suç olarak 
kendilerine bu bile yeter! 
Şu, kendilerine kitaptan 
pay verilenlere bak; o 
kâhin ve büyücülere, o 
azgın heriflere inanıyor-
lar ve inkâr edenler için: 
‘Bunlar iman edenlerden 
daha doğru yoldadır.’ di-
yebiliyorlar! İşte Allah’ın 

lânetledikleri!.. Allah’ın lânetlediği birine de 
kurtarıcı bulamazsın.” (Nisa 4/49-52). 

“Ey Yakub’un oğulları! Size bahşettiğim 
nîmetimi hatırlayın; Benimle yaptığınız ant-
laşmaya sâdık kalın ki Ben de ettiğim vaadle-
ri yerine getireyim!.. Sadece Benden korkun. 
Elinizdeki (kutsal kitab)ı doğrulayıcı olarak 
indirdiğim (Kur’ân-ı Kerim)e iman edin. 
Onu ilk inkâr edenler siz olmayın; Benim 
âyetlerimi değersiz şeyler karşılığında satma-
yın ve evet, sadece Benden çekinin. Gerçeği 
bile bile gizleyerek hakkı bâtıla bulamayın. 
Namaz kılı(p Allah’la ve müminlerle sağlam 
bir bağlantı kuru)n, zekât ver(erek benliğinizi 
arındır)ın ve (o ümmî peygamberin otoritesine) 
boyun eğenlerle beraber siz de boyun eğin. 
Dindarlık ve erdemi başkalarına emrederken 
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kendinizi unutuyor musunuz!? Bir de kitap 
okuyorsunuz!.. Hâla kafanızı çalıştırmayacak 
mısınız? Gerek sabrederek gerekse namaz 
kıl(ıp Allah’la ve müminlerle bağlantınızı sağ-
lamlaştır)arak yardım isteyin. Evet, bu (ümmî 
peygamberin liderliğini benimsemek sizin gibi 
vahiy kültürüne sahip kişiler açısından) gerçek-
ten ağır bir şey; ama Rableriyle karşılaşacak-
larına ve O’na döneceklerine kânî olan huşû 
sahipleri için hiç de öyle değil...” (Bakara 
2/40-46). 

3.2. BİLİMADAMININ AFETİ: 

KISKANÇLIK

“Şüphesiz, Allah katın-
da din İslâm’dır. Kitap 
verilenler, kendilerine 
ilim geldikten sonra sırf 
aralarındaki kıskançlık-
tan dolayı anlaşmazlığa 
düşmüş (İslâm’ı terk et-
miş)lerdir. Kim Allah’ın 
âyetlerini nankörce 
inkâr ederse, Allah’ın 
hesabı son derece hızlı-
dır! (Âl-i İmran 3/19). 

“Evet onlara, ‘emr’imize 
ilişkin açık belgeler ver-
miştik; ancak kendilerine ilim geldikten son-
ra -sırf birbirlerini çekemedikleri için- anlaş-
mazlığa düşmüşlerdi.” (Câsiye 45/17)

“Kitap sahiplerinden birçoğu, kendilerine 
gerçek besbelli olduktan sonra, sırf kıskanç-
lıklarından dolayı, isterler ki imanınızdan 
sonra sizi tekrar birer kâfir hâline getirebil-
sinler!” (Bakara 2/109). 

“Yoksa Allah’ın, (kendi ırklarından olmayan 
başka) insanlara kendi lütfundan verdiği 
(peygamberlik) yüzünden onları kıskanıyor-
lar mı? Oysa Biz kitap ve hikmeti İbrahim’in 
soyuna verip onlara büyük bir hükümranlık 
bahşetmişizdir.” (Nisa 4/54). 

3.4. BİLİM İNSANINA YAKIŞMAYAN: 
ÇIKARCILIK

“Ama bunların ardından, kitaba mirasçı ol(up 
onu yorumlama yetkisini eline geçiren) öyle bir 
nesil geldi ki hem şu alçak (dünya hayatın)
ın geçici metâını alı(p rüşvet yi)yorlardı hem 
de ‘Sonunda nasılsa bağışlanırız.’ diyorlardı. 
Buna benzer bir çıkar daha gelse, onu da ala-
caklardır. Peki, bunlardan, Allah hakkında 
gerçek olanın dışında hiçbir şey söyleme-
yeceklerine dair yazılı teminat alınmamış 
mıydı? Onun muhtevasını öğrenip öğretme-

mişler miydi? Müttakîler 
için âhiret yurdu daha 
hayırlıdır; düşünsenize! 
Kitaba sımsıkı sarılıp na-
maz kıl(arak Allah’la ve 
müminlerle bağlantılarını 
sağlam tut)anlar yok mu... 
Biz, böyle düzgün hare-
ket edenlerin mükâfatını 
asla zâyi etmeyiz.” (A’râf 
7/169-170). 

“Hatırlarsan, Allah: “Kitabı 
insanlara açıklayacaksınız; 
onu gizlemeyeceksiniz!” 
buyurarak kitap sahiple-
rinden söz almıştı. Ama 

onlar kitabı değersiz şeyler karşılığında sata-
rak bu sözü değersiz bir metâ gibi bir tarafa 
fırlattılar! Ne kötü bir alış-veriş!..” (Âl-i İm-
ran 3/188). 

3.5. BİLİM İNSANINA YAKIŞMAYAN:
BİLDİĞİYLE HAREKET ETMEME 
(AYRICA FISK)

“Tevrat kendilerine yüklendikten sonra onu 
lâyıkıyla taşıyamayan (Yahudi)lerin durumu, 
(hayatında hiçbir yansıması olmayan) koca 
koca kitaplar taşıyan eşeğin durumuna ben-
zer. Görüyorsunuz, Allah’ın âyetlerini yalan-
layan bir zümrenin içinde bulunduğu du-
rum ne kadar kötü! Allah, (yanlışta direnen) 
zâlim bir toplumu doğruya iletmez.” (Cum’a 
62/5). 

HAŞYET, HUŞU, 

HİKMET KENDİSİNE 

ÇOK YAKIŞAN BİLİM 

İNSANINA KISKANÇLIK, 

ÇIKARCILIK, BİLDİĞİYLE 

AMEL ETMEME VE 

GERÇEKLERİ SAPTIRMA 

GİBİ DAVRANIŞLAR HİÇ 

YAKIŞMAMAKTADIR. 
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“Onlara (yani, kendilerine verilen kitapla amel 
etmeyen bu Yahudilere) şu adamın haberini 
oku: Hani, ona âyetlerimizi verdiğimiz hal-
de, kendisini bunlardan soyutlamış ve Şeytan 
onu (asla sözünden çıkmayan bir it gibi) peşine 
takmıştı da azgının teki olmuştu. İsteseydik, 
onu bu âyetlerle yükseltirdik, fakat o kendi 
keyfine uyarak yere saplandı… Şimdiki du-
rumu bir itin hâline benziyor: hani bir şeye 
de zorlasan dilini sarkıtıp solur, kendi hâline 
de bıraksan dilini sarkıtıp solur ya!.. İşte 
âyetlerimizi yalanlayan güruhun durumu!.. 
O halde, bunu güzelce anlat ki iyice düşün-
sünler. Çünkü âyetlerimizi yalanlayan ve 
kendi aleyhine hareket edip duran gürûhun 
hâli gerçekten berbattır! (Hâsılı; Allah katın-
da işler etiketlere ve boş 
kuruntulara göre yürümü-
yor;) Allah kimi doğruya 
iletirse, doğru yolda olan 
odur; hüsrâna uğrayanlar 
da O’nun saptırdıkları-
dır.” (A’râf 7/175-178). 

“Yine, görüyorsun ki bir-
çoğu, günahta, zulümde ve rüşvet yemekte 
yarışıyor! Bu yaptıkları gerçekten berbat! 
Rahiplerinin ve hahamlarının onları günah 
sözlerden ve rüşvet yemekten alıkoymaları 
gerekmiyor mu? Bu işledikleri gerçekten ber-
bat!” (Maide 5/62-63). 

“Haham ve rahiplerin birçoğu, insanların 
mallarını yok yere yemekte ve milleti Allah 
yolundan alıkoymaktadır. Altın ve gümüş 
biriktirerek bunları Allah yolunda harcama-
yanları sen şu can yakıcı azapla müjdele ki 
kıyamet günü (o azap dolu uçsuz-bucaksız) 
Cehennem (vadisinin) ateşinde kızdırılacak 
olan bu altın ve gümüşlerle alınları, böğürleri 
ve sırtları dağlanacak: İşte kendiniz için bi-
riktirdikleriniz!.. Yığıp durduğunuz şeylerin 
azâbını tadın bakalım!” (Tevbe 9/34-35). 

“Biz Tevrat’ı gerçekten hidayet kaynağı ve 
nur olarak indirdik. Allah’a kayıtsız şartsız 
teslîmiyet göstermiş peygamberler Yahudileri 
onunla yargılarlardı; rahipler ile hahamlar da 

Allah’ın kitabını korumakla görevli olmaları 
hasebiyle (fetva verirler ve) her biri onu gö-
zetip korurdu. O halde (ey Yahudiler), siz de, 
insanlardan değil, Benden korkun. Benim 
âyetlerimi değersiz şeyler karşılığında satma-
yın. Asıl nankör (kâfir)ler, Allah’ın indirdiği 
ile hükmetmeyenlerdir! Cana can, göze göz, 
buruna burun, kulağa kulak, dişe diş” ve 
“yaralar da kısasa tâbidir” hükmünü de ora-
da (Tevrat’ta) emretmiştik. -Bununla birlikte, 
her kim kısas hakkını tasadduk eder; affe-
dip bağışlarsa, bu kendisi için keffaret olur.- 
(Yapması gerekenin tersini yapan) asıl zâlimler, 
Allah’ın indirdiği ile yargılamayanlardır! 
Onların ardından, Meryemoğlu İsa’yı önün-
deki Tevrat’ın tasdikçisi olarak gönderdik ve 

o hidâyet ve nur kayna-
ğı olan İncil’i kendisine, 
önündeki Tevrat’ın tas-
dikçisi olarak ve kendile-
rine çeki düzen verecek 
olanlara kılavuz ve öğüt 
olarak verdik. İncil sa-
hipleri de Allah’ın orada 
indirdiği şeyle yargıla-

sınlar. (Emir-ferman dinlemez) asıl fâsıklar, 
Allah’ın indirdikleri ile yargılamayanlardır!” 
(Maide 5/44-47). 

3.6. BİLİM İNSANINA YAKIŞMAYAN:

GERÇEKLERİ SAPTIRMA

“İçlerinden bir zümre, Allah’ın kelâmını işitip 
anladıktan sonra onu, bile bile tahrif ederken, 
(ey müminler) bunların (bütün bu olumsuz özel-
likleriyle) size taraftar olabileceğini hâlâ uma-
biliyor musunuz?” (Bakara 2/75). 

“Bunların bir de ümmîleri vardır ki kulaktan 
dolma bazı kuruntular dışında o kitabı bil-
mezler; yalnızca tahmine dayanırlar. Kitabı 
kendi elleri ile yazdığı halde onu değersiz 
şeyler karşılığında satmak için: “Bu, Allah 
katındandır.” diyenlere yazıklar olsun! Yazık-
lar olsun bunlara, o, elleri ile yazdıklarından 
dolayı! Yazıklar olsun bunlara, o, kazançla-
rından dolayı!..” (Bakara 2/78-79). 

EĞİTİMİN BAŞARILI 
OLABİLMESİ İÇİN, 

ÖNCE TERBİYECİNİN 
TERBİYE EDİLMİŞ 
OLMASI GEREKİR.
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“Kuşkusuz, Allah size, emanetleri ehline 
ver(erek Muhammed’in peygamberliğini tanı)ma-
nızı ve (hangisi hidâyette hangisi dalâlettedir diye, 
başka) insanlar arasında hükmederken âdil ola-
rak hükmetmenizi emreder.” (Nisa 4/58). 

“Şu iman et(tiğini söyley)enler için, Allah ha-
tırlatıldığı ve nâzil olan gerçekleri duydukları 
zaman gönüllerinin yumuşayacağı ve bundan 
evvel kitap verilmiş olup aradan uzun bir 
süre geçtiği için kalpleri katılaşan ve çoğu, 
emir-ferman dinlemeyen (paragöz Yahudi)ler 
gibi olmayacakları dönem hâla gelmedi mi?!” 
(Hadid 57/16). 

“Ehl-i Kitap’tan bir grup şöyle dedi: İman 
edenlere indirilen! şeylere günün başında 
iman edin, günün sonunda da inkâr edin. 
Belki onlar da dönerler.” (Âl-i İmran 3/72). 

3.7. BİLİM İNSANINA YAKIŞMAYAN:
BİLMEDİĞİ KONUDA AHKÂM KESME

“Siz öyle kimselersiniz ki, haydi, bilginiz 
olan şeyler üzerinde münakaşa ediyorsunuz! 
Peki, hakkında bilginiz olmayan bir şey üze-
rinde niçin münakaşa ediyorsunuz? Siz bil-
mezsiniz, Allah bilir. (Bakınız:) İbrahim; ne 
Yahudiydi ne de Hıristiyandı, fakat (O’na) 
teslimiyet göstermiş samimi bir muvahhit-
ti… Müşriklerden de değildi. İbrahim’e en 
yakın olanlar; şüphesiz, ona uyanlardır; şu 
Peygamber ve iman edenler… Allah da mü-
minlerin velîsidir.” (Âl-i İmran 3/66-68).

“Allah, hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiş-
tir!” diyorlar… Sor bakalım: Musa’nın insan-
lar için nûr ve hidayet kaynağı olarak getirdi-
ği kitabı kim indirmiş?! Hani, parçalara böle-
rek bir kısmını açıklayıp çoğunu saklamakta 
olduğunuz; sizin de atalarınızın da bilmediği 
şeylerin sâyesinde size öğretildiği kitabı…” 
(En’âm 6/91). 

“Yapmadıkları şeyler sebebiyle övülmekten 
hoşlanarak39 bu ettiklerine sevinenlerin, sa-

39 Hz.Peygamber’e, yalan-yanlış bilgiler aktardıkları 
halde, bu dezenformasyonu büyük bir lütufmuş 
gibi gösterip ondan medhedici sözler işitmek iste-
yen bazı Yahudilerden bahsediliyor.

kın azaptan kurtulacaklarını sanma. Bunla-
rı canlarını yakacak bir azap bekliyor!” (Âl-i 
İmran 3/187). 

SONUÇ OLARAK…

Bilim insanının uzak durması gereken tutum 
ve davranışlar şunlardır: 

- Gerçekleri gizlemek;

- Bâtılı hakka tercih etmek;

- Hakk’ın âyetlerini (gerçeğin belgelerini) 
küçük çıkarlar için satmak; 

- Maddî-manevî çıkar karşılığı adam kayır-
mak;

- Gerçeklere kapalı olma, ön yargı;

- Kendi fikirlerini Allah’a mal etmek;

- Hakkı bâtıla bulamak; sahteyi gerçeğe ka-
rıştırmak;

- Gerçeği savunanları kıskanmak;

- Gerçeği savunanlara karşı büyüklük tasla-
mak;

- Haddini bilmemek ya da öne çıkma sevda-
sı (bağy); 

- Bildiklerine göre amel/hareket etmemek;

- Kendini temize çıkarma gayretkeşliği;

- Başkasına hakkı tavsiye ederken, kendini 
göz ardı etmek;

- Bilgi birikimini siyasî vb. amaçlara alet et-
mek; 

- Hakka/gerçeğe karşı anti-propaganda yap-
mak…

*

- Kaynağa ve belgeye dayalı konuşmalı;

- Belge/delil karşısında hakkı kabul etmeli;

- Sadece hakkı/gerçeği esas almalı; 

- Gerçeği gördüğünde ona tanıklık etmeli, 
desteklemeli;

- Bilimin, sahiplerini farklılaştırdığını bile-
rek ilimde en ileri noktaya ulaşma azmine 
sahip olmalı;

- Bilimin konusu olabilecek daha nice şey-
ler bulunduğu gerçeğini iyi kavramalı; her 
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bilgi sahibinin üzerinde bir bilgin olduğunu 
unutmamalı;

- Gerçeğin farklı boyutları, farklı ifade tarzları 
olabileceğini göz ardı etmemeli;

- Bilmediği konularda susabilmeli;

- Kitaba uygun hareket etmeli; ilmiyle amil 
olmalı;

- Adil olmalı;

- Emanetleri ehline vermeli;

- Alçakgönüllü ve saygılı olmalı;

- Esaslara ve furûâta hak ettiği kadar değer 
vermeli;

- Hoşgörülü, kolaylıkçı olmalı; kılı kırk yar-
mamalı; işi zorlaştırmamalı; zorlaştırmayı 
takva sanmamalıdır.

Eğitimin başarılı olabilmesi için, önce terbiyecinin 
terbiye edilmiş olması gerekir. Nitekim insanla-
rı eğitmekle görevlendirilen ‘resûl’ler daima 
sağlam karakterli, anlayışlı, dürüst, güvenilir, 
onurlu, akıllı/zeki insanlar olmuştur. Bir eğitim 
gönüllüsü; ahlâklı, şefkatli, sevgi dolu, mer-
hametli, mütevazı, olgun ve önyargısız olmalı; 
bencil, çıkarcı, haris ve mutaassıp olmamalı-
dır. Bilim insanlarının terbiyesi bu bağlamda 
önem kazanmaktadır. Tahsil arttıkça cahillik 
de artıyorsa, koca koca diplomalara karşılık 
“nitelikli” suçlarda büyük artış yaşanıyorsa, 
eğitimde sorun var demektir. 

“Akıl yaşta değil, baştadır” gerçeği çoğu insan 
tarafından anlaşılmamakta; kerli-ferli insanla-
rın yanlış olduğu besbelli birtakım tutum ve 
davranışları “vardır bir bildiği” çaresizliğiyle 
sineye çekilmekte, hatta bazen bunlarda kera-
met aranmaktadır. Oysa peygamberlere genel-
de yaşını başını almış kendilerinde büyüklük 
vehmeden (müstekbir) Ebu Cehl gibi tipler kar-
şı çıkmışlardır. Çünkü statükoyu onlar temsil 
etmektedir… Onlara göre, Hz.Muhammed 
‘din’den çıkmış bir kâfirdir!.. Bu sebeple, işe 
büyüklerin terbiyesinden başlanmalıdır. 

0212 525 26 26
www.adimtv.com

www.grupgenc.com
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“Allah kendisinden başka ilah olma-
dığına şahittir. Melekler ve ilim sa-

hipleri de adaletle şahittir (ki O’ndan başka 
ilah yoktur, O) azizdir, hakîmdir.”

Allah katında din, İslam’dır. Kitap verilmiş 
olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf 
aralarındaki aşırılık yüzünden ayrılığa düş-
tüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, 
bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir.” (Âl-i 
İmran 3/18-19). 

Bu âyetlerden anlıyoruz ki, İslam tevhid di-
nidir. Âdem’den (as) Muhammed’e (s) kadar 
bütün peygamberler tevhid dini olan İslam’ı 
tebliğ ettiler. Bu şu demektir:

İnanç ve buna dayalı bütün düşünceler, ah-
lak, ibadetler ve muamelelerin tamamı tev-
hid ekseninde şekillenir, gelişir ve güçlenir. 
Bu eksende farklı ictihadlar birbirini nakze-
den değil, tersine birbirini güçlendiren di-
namiklerdir.

Tevhidin şahitleri ise Allah, melekler ve 
adaleti ayakta tutan âlimlerdir. Bu şahitlik 
gözle, basiretle, bizzat onun yanında hazır 
bulunarak, ona model ve öncülük yaparak 
gerçekleştirilmektedir.

Allah her şeyin üzerindeki en büyük şahit-
tir, meleklerini de dilediği şekilde, olaylar 
ve kulları üzerinde şahit tutar. Bunda asla 
şüphe yoktur. Konumuz ise “adaleti ayakta 
tutarak şahitlik eden âlimler”dir.

Bütün peygamberlerin şahit, müjdeci ve 
uyarıcı olduklarını ve değişik zaman di-
limlerinde geldiklerini okumaktayız. Arada 

D E N E M E

ÂLİMİN ŞAHİTLİĞİ 

SORUMLULUĞUDUR

ÂLİMLERİN TARİHİ 
OLGULARDAN 

VE İNSANLIK 
TECRÜBESİNDEN 

GEREKLİ DERSİ ÇIKARIP 
İÇİNDE YAŞADIKLARI 

TOPLUMLARI BEKLEYEN 
TEHLİKELERE KARŞI 

UYARMALARI GEREKİR. 

RAMAZAN BEYHAN
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SORUMLULUğUDUR

geçen zamanlarda ise, adaleti ayakta tutan 
âlimlerin tevhide şahitlik ettiklerini de yine 
Kur’an’da görmekteyiz. Toplumları tarafın-
dan etkisiz hale getirildikleri zamanlarda 
yüce Rabbimiz rahmetinin bir gereği olarak 
yeniden peygamberler göndererek insanlığı 
içine düştüğü bunalımdan kurtarmıştır. On-
lar, en başta tevhid inancı temelinde şahitlik 
ederek, toplumu arındırarak, irşad ederek, 
uyararak dönüştürmeye çalıştılar.

Kur’an’ın nazil olduğu zamanda da “adale-
ti ayakta tutarak Allah’tan başka ilah olma-
dığına şahitlik eden âlimler”in olduğunu 
okuduğumuza göre Allah’ın ve meleklerin 
şahitliği yanında şahitliği 
kabul görülen bu şerefli 
âlimlerin kimler oldu-
ğunu iki şekilde anlamak 
mümkündür:

Birincisi; Kur’an ve Hz. 
Peygamber’le (s) karşı-
laşan ehli kitap içindeki 
âlimlerdir. 

İkincisi ise Peygamber 
Efendimiz’den (s) sonra 
kıyamet gününe kadar bu 
şahitliği sürdürecek olan 
âlimlerdir. 

Ehli kitabın içindeki âlimlerin şahitliğine şu 
âyetleri örnek olarak verebiliriz:

1- “Kendilerine verdiğimiz kitabı gereğince / 
hakkıyla okuyanlar...” (Bakara 2/121). “Ama 
hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece sa-
atlerinde oturup Allah’ın âyetlerini okuyarak 
secdeye kapanan bir topluluk da vardır. On-
lar Allah’ a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği 
emrederler, kötülükten men ederler; hayır 
işlerine koşarlar işte onlar iyilerdir.” (Âl-i 
İmran 3/113-114). 

2- “Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinle-
dikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı 
gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. 
“Ey Rabbimiz! İnandık. Artık bizi (hakikate) 
şahitlik edenler (Muhammed’in ümmeti) ile 
beraber yaz” derler.

“Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla bera-
ber (cennete) koymasını umarken, Allah’a ve 
bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?”

Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, de-
vamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cen-
netleri mükâfat olarak verdi. İşte bu, iyilik 
yapanların mükâfatıdır.” (Maide 5/83-85). 

3- “Bu Kur’an’dan önce kendilerine kitap 
verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da ina-
nırlar. Kur’an kendilerine okunduğu zaman, 
“Ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden ge-
len gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de 
müslümandık” derler (Kasas 28/52-53).

Tevrat’ı ve İncil’i hakkıyla 
okuyan kimseler Kur’an’ı 
dinlediklerinde hiç de 

yabancılık çekmediler. 
Aynı kaynaktan gelen nu-
run daha da güçlü parla-
dığını, kalpleri ve zihinle-
ri aydınlattığını gördüler, 
hissettiler.

Ahbar ve ruhbanın yoz-
laştırmalarıyla bunalan bu 
insanlar, yeniden nefes al-
dılar. Adaleti ayakta tuta-

rak Allah’tan başka ilah olmadığına, Kur’an’ın 
Allah’ın kelamı olduğuna Hz. Muhammed’in 
(s) beklenen peygamber olduğuna şahitlik 
ettiler. Ehli kitabın içinde gerçekten kitabı 
okuyanlar, ihtiraslarının peşine düşmediler, 
halkla aralarını açmak pahasına da olsa şa-
hitliklerinden vaz geçmediler. 

Diğer taraftan halk ile tüketme yarışına giren-
ler, iktidar ve güç sahipleri ile uzlaşan malumat 
sahipleri, kalplerinin nurunu söndürmüşlerdi, 
zihinlerini kirletmişlerdi, bidat ve hurafelere 
dayalı bir din uydurmuşlardı, tabuları ve ku-
runtuları din haline getirmişlerdi. Kısacası dini 
araçsallaştırarak dünyevileşmişlerdi.

Vahye/ilme uyma yerine, zan ve tahminlere 
uyarak kitapta olmayan şeyleri dinde varmış 
gibi iddia ediyorlardı. Kur’an onlara meydan 
okuyarak “Getirin Tevrat’ı okuyun dürüst 
iseniz.” (Âl-i İmran 3/93). 

ÂLİMİN ÜSTÜNLÜK 
TARAFINI GÖRÜP, 

SORUMLULUK 
TARAFINI GÖRMEMEK 

GAFLETTİR. KUR’AN 
BUNUN İYİ VE 

KÖTÜ ÖRNEKLERİ 
İLE DOLUDUR. 
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Bugün de “dinde” olduğu iddia edilen pek 
çok iddianın sahiplerine kitaptan belge is-
tendiğinde maalesef kitaptan delil getirmek 
yerine asılsız rivayetler ve tahminlerle savun-
ma yapılmaktadır.  

Aralarındaki kin ve hasetten dolayı dinleri-
ni parça parça edenler tevhidi ve tevhid dini 
olan İslam’ı ve son Peygamberini kabul et-
mek bir taraftan işlerine gelmediği gibi, diğer 
taraftan da gerçek/hak din onların uydurdu-
ğu dine benzemiyordu.

Hz. Peygamber’in (s) vefatından sonra artık 
peygamber gelmeyeceğine (Ahzab 33/40) 
göre geçmiş ümmetlerde olduğu gibi kıyame-
te kadar “hakkın tevhidi” ve tevhidi dünya ve 
ahiret görüşünün/inancı-
nın şahitleri âlimler ola-
caktır. Bu büyük bir fa-
zilet ve şeref olduğu gibi, 
aynı zamanda büyük bir 
sorumluluktur.

Âlimin üstünlük tarafını 
görüp, sorumluluk tarafı-
nı görmemek en hafif ta-
birle gaflettir. Kur’an bu-
nun iyi ve kötü örnekleri 
ile doludur.

Aslında sorunu/soruyu şöyle ortaya koyarsak 
konu biraz daha netleşebilir:

Tevhidî dünya ve ahiret inancını, hayatın çe-
şitli alanlarında muhafaza etmek için âlimlerin 
şahitliği veya sorumluluğu nasıl tezahür ede-
cektir? Meseleyi sadece kelami/felsefi düzlem-
de ele almak yerine Kur’an’ın buna nasıl bir 
çerçeve çizdiğine bakmak gerekir.

Bir sıfat olarak âlim, ilim sahibi kimsedir. 
İlim; bir şeyi hakkıyla idrak etmektir. Mari-
fet, malumat, hikmet ve burhan anlamında 
kullanılan ilim, cehlin ve zannın zıddı olarak 
kesin ve sağlam bilmek, deneyerek bir şeyin 
gerçeğini bilmektir. Kesin bilgi/ilim vahiydir, 
bir de bunun Hz. Peygamber’den tevatüren 
gelen uygulamalarıdır. Bunun yanında akıl 
ve duyu idrakleri onu destekleyen manevi 
bilgilerdir.

Âlim, kesin bilgiyi/vahyi başta Hz. 
Peygamber’in sünnetini, ashabın ve tarih bo-
yunca tevhid ehlinin tecrübesini ve insanlı-
ğın kazanımlarını vahyin mana ve maksadı-
na uygun olarak hikmetli bir şekilde hayata 
geçirendir.

İlim, gerçeğe uygun ve hak olması gerektiği 
gibi âlim de bilginin doğruluğuna ve haklılı-
ğına inancı ve şahitliği olan kimsedir.

Âlim öncelikle Allah’a sonra da halka karşı 
sorumludur. İlmin haysiyetini de ancak bu 
şekilde koruyabilir.

Ankebut Sûresi’ni başından 43. âyete kadar 
okuduğumuzda özetle insanların “iman et-
tim” demekle bırakılmayacağını, mutlaka 

sınanacaklarını haber 
verdikten sonra önceki 
ümmetlerden inananlarla-

inkâr edenleri örnek olarak 
verir: Nuh’un (as) 950 yıl, 
mücadele ettiğini, İbrahim 
(as), kavminin şirkinin 
rızık ve dünyevi muhab-
betten kaynaklandığını, 
Lut’un (as), kavminin iğ-
renç cinsel sapıklığı ile 
mücadele ettiğini, Şuayb’ın 

(as) yoksulluk ve rantiyecilik düzeniyle mü-
cadele ettiğini, şeytanın Âd ve Semud hal-
kına yaptıkları zorbalığı güzel gösterdiğini, 
Karun, Haman ve Firavun’un Musa’nın (as) 
getirdiği mucizelere karşı kibirlendiğini 
dolayısıyla çeşitli şekillerde helak edildiği-
ni bildirir. Devamla “Allah’tan başka veliler 
edinenlerin, bir ev edinen örümceğe benze-
diklerini ve evlerin çürüğünün de örümcek 
ağı olduğunu, keşke bilselerdi” örneğinden 
sonra; “Biz bu örnekleri insanlara anlatıyo-
ruz ama onları âlimlerden başkası düşünüp 
anlamaz.” buyurur.

Buradan anlıyoruz ki tarihi olgulardan ve in-
sanlık tecrübesinden âlimlerin gerekli dersi 
çıkarıp içinde yaşadıkları toplumları bekle-
yen tehlikelere karşı uyarmaları gerekir. 

Hz. Peygamber’in kendisiyle mücadele etti-

ÂLİM, BİLGİNİN 
GERÇEK İKTİDAR 

OLDUĞUNA İNANIR. 
İHTİLAFLARI ADALETLE 

ÇÖZER, GÜCÜN 
YANINDA YER ALIP 

HALKI EZMEZ. 



29

Kur’ani Hayat
KASIM’10
SAYI 15

RAMAZAN
BEYHAN

ÂLİMİN ŞAHİTLİğİ 
SORUMLULUğUDUR

ği şirk ve onun sonucu olarak ortaya çıkan 
siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve ahlaki 
sapkınlıkları en iyi fark eden ve onlarla ne-
bilerin mücadele ettiği gibi mücadele etmesi 
gereken “hakkın ve doğrunun şahitleri” ola-
rak âlimlerin ortaya çıkması gerekir.

“Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. 
Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtar-
larını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır 
gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendi-
sine şöyle demişti: ‘Böbürlenme! Çünkü Al-
lah, böbürlenip şımaranları sevmez.’”

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu 
ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın 
sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve 
yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Al-
lah, bozguncuları sevmez.” Kârûn, “Bunlar 
bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı veril-
miştir” dedi. 

O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, 
ondan daha kuvvetli ve daha çok mal bi-
riktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu 
bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş 
olanlara günahları konusunda soru sorulmaz 
(Çünkü Allah hepsini bilir).

Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin 
karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, 
“Keşke Kârûn’a verilen (servet) gibi bizim de 
(servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir 
servet sahibidir” dediler.

Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazık-
lar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara 
Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona 
da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler.

Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine 
batırdık. Allah’a karşı ona yardım edebilecek 
adamları da yoktu. Kendisini savunup kurta-
rabileceklerden de değildi!

Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, 
“Vay! Demek ki Allah, kullarından dilediği 
kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kı-
sarmış. Allah, bize lütfetmiş olmasaydı, bizi 
de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kâfirler 
iflah olmayacak” demeye başladılar.” (Kasas 
28/76-82). 

Karun’u anlatan Kasas Sûresi’nin bu âyetlerini 
okuduğumuzda, varlığıyla şımaran bir tip 
olan Karun iyiliklerde bulunma yerine boz-
gunculuk yapıyor, “başarısına taparak” rızkın 
asıl sahibine nankörlük ediyor, tarihi olgular-
dan da ders almıyordu. Süsü ve debdebesi ile 
halkın karşısına çıkıyor, onları adeta aşağılı-
yordu. Onları kendi yaşam tarzına özendirip 
dünyevileştirmek istiyordu. 

Dünyayı arzulayanlar da bir benzerini isti-
yorlar, çünkü onun dünya tutkusu halkın 
yaşam tarzını etkiliyordu.

Firavun ile Haman’ın da desteğini arkalarına 
alan Karun ve Karun düzenine karşı âlimler 
halkı şöyle irşad ettiler: “Yazık size dediler, 
inanan ve salih iş yapan için Allah’ın sevabı 
daha hayırlıdır. Buna ancak sabredenler ka-
vuşturulur.” dediler. Karun’u varlığı ile yerin 
dibine geçirince o gün: Karunlaşmak isteyen-
ler, Rızık verenin Allah olduğunu anladılar.”

Karun’un sarayına, iltifatına zerre kadar ilgi 
duymayan âlimler, onun servetinde ki aç ve 
yoksulların sömürülen emeğini, alın teri-
ni, mazlumun âhını ve kanını görüyorlardı. 
Onun için Karun’un saltanatından tiksindiler 
ve halkı uyardılar. İşte âlimin şahitliği budur.

Bugün de sömürü ve talan düzenlerinin sa-
hiplerine karşı aynı duruşu sergileyen ve 
halkı uyaran dirayetli âlimlere ne kadar da 
muhtacız... 

Âlim, bilginin/ilmin gerçek iktidar olduğuna 
inanır. Halk ile idareciler arasında ihtilaf çık-
tığında meseleyi Allah ve Rasulü’nün rızası-
na ve metoduna uygun olarak çözer, gücün 
yanında yer alıp halkı ezmez. Güç ve iktidar 
sahiplerine karşı halkı korur: “Ey iman eden-
ler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin 
ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. 
Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğü-
nüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe ger-
çekten inanıyorsanız, onu Allah ve Rasulü’ne 
arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından 
da daha güzeldir.” (Nisa 4/59). 

Âlim, münafık ve zorbaların korku ve tehdit 
düzenine karşı halkın paniklemesine engel 
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olur. Cesaretle olayları tahlil eder ve arka 
planını deşifre eder. “Kendilerine güvenlik 
(barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber 
geldiğinde onu yayarlar. Hâlbuki onu pey-
gambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere 
götürselerdi, elbette bunlardan, onu değer-
lendirip sonuç (hüküm) çıkarabilecek nite-
likte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah’ın 
size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azı-
nız hariç, muhakkak şeytana uyardınız.” 
(Nisa 4/83). 

Kur’an ilmin haysiyetini korumayan ve sorum-
luluğu taşımayan kötü örneklerde vererek aynı 
duruma düşmememiz için 
bizi uyarmaktadır:

1- “Kendisine âyetlerimizi 
verdiğimiz hâlde, onlar-
dan sıyrılıp da şeytanın 
kendisini peşine taktığı, 
bu yüzden de azgınlardan 
olan kimsenin haberini 
onlara anlat. Dileseydik o 
âyetlerle onu elbette yü-
celtirdik. Fakat o, dünya-
ya saplanıp kaldı da kendi 
heva ve hevesine uydu. 
Onun durumu köpeğin 
durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sar-
kıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini 
sarkıtıp solur. İşte bu, âyetlerimizi yalanla-
yan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu 
olayları anlat ki düşünsünler.” (Araf 7/175-
176).

Allah’ın kendisine verdiği âyetlerin bilgisinden 
sıyrılıp şeytanın peşine takılan, dünyaya sarılıp 
heva ve hevesine boyun eğen, ilmin haysiyeti-
ni koruyamayan kişi ve toplumların ne kadar 
kötü bir duruma düştüğünü haber vermekle 
üzerinde düşünmemizi istemektedir.

2- “Sâmirî, şöyle dedi: “Ben onların görme-
diği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç 
avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana 
nefsim güzel gösterdi.” (Taha 20/96). 

Samiri’nin sahip olduğu bilginin mahiyetinin 
ne olduğunu tam olarak bilmesek de kesin 

olan Samiri’nin bilgisini kötüye kullandığını 
görmekteyiz.

3- “Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahip-
lerden birçoğu, insanların mallarını haksız 
yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıko-
yuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleye-
rek onları Allah yolunda harcamayanları elem 
dolu bir azapla müjdele.” (Tevbe 9/34). 

Bu ve benzeri âyetlerde ilim sahiplerinin in-
sanların mallarını haksızlıkla ele geçirdikleri-
ni yoksullara verilmek üzere kendilerine tes-
lim edilen bağış ve vakıf mallarını zimmetle-
rine geçirdiklerini böylece Allah’ın yolundan 

alı koyduklarını haber 
vermektedir.

4- “Tevrat’la yükümlü tu-
tulup da onunla amel et-
meyenlerin durumu, cilt-
lerle kitap taşıyan eşeğin 
durumu gibidir. Allah’ın 
âyetlerini inkâr eden top-
luluğun hâli ne kötüdür! 
Allah, zâlimler toplulu-
ğunu hidayete erdirmez.” 
(Cuma 62/5). 

Bu âyette de ilim sahibi 
olmak ile malumat sahibi olmanın aynı şey 
olmadığını görmekteyiz. Çünkü söz konusu 
kişiler sahip oldukları bilgiye inancı olma-
dıkları gibi gereğini de yapmamışlardır.

Sonuç olarak ilim insanlık için gerçek yol 
göstericidir. Âlim, ilmin nuru ile topluma 
rehberlik ve önderlik sorumluluğunu taşıyan 
bir şahittir…

Âlim halkını kör geleneklerin, şehvet ve 
tutkuların, halkı sindirerek esir eden müte-
gallibenin köleliğinden kurtarmaya çalışan, 
her hâlukârda hak sözü söyleyendir.Âlim 
Allah’ın emirlerini hikmetine uygun bir şe-
kilde yaşayarak insanlara dini kolaylaştıran 
ve müjdeleyendir.  

KUR’AN, ŞEYTANIN 
PEŞİNE TAKILAN, 
DÜNYAYA SARILIP 
HEVESİNE UYAN, 

İLMİN HAYSİYETİNİ 
KORUYAMAYAN KİŞİ 

VE TOPLUMLARIN 
NE KADAR KÖTÜ BİR 

DURUMA DÜŞTÜĞÜNÜ 
HABER VERİR.
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MAHMUT
ÇINAR

Kur’an’a Göre 
İlim ve İlim Adamı

Giriş

Sözlükte kısaca “bilmek” ve “bilgi” anla-
mına gelen ilim; İmam Gazzâlî (ö.505/111) 
ve Seyyid Şerif Cürcânî (ö.816/1413) gibi 
âlimlere göre “vakaya mutabık olan ve saye-
sinde nesneler hakkında kesin bilgiye ulaşılan 
sıfattır” şeklinde tanımlanmaktadır. Nefsin 
bir şeyin manasına ulaşması, bir şeyin ne ol-
duğunun idrak edilmesi, bir şeyin hakikat ve 
mahiyetinin bilinmesi şeklinde de tarif edil-
mektedir. Fahreddin Razî (ö.606/1209) gibi 
bir kısım âlimler ise ilmin, bedihî bir sıfat ol-
duğundan tanımı yapılamayacak kadar açık 
olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Buna göre 
ilim, bütünüyle hangi tür ve gruba mensup 
olurlarsa olsun, nesneler ve olaylar hakkında 
bilgi sahibi olmayı ifade eden bir sıfattır.

İnsanlık tarihi boyunca ilim vasfına sahip olan 
insanlar, bulundukları çevreye pozitif katkıla-
rıyla ön plana çıkmış, bıraktıkları etki uzun yıl-
lar sonra bile hissedilebilmiştir. Başta ilâhî din-
ler olmak üzere hemen hemen tüm düşünceler 
bilginin faziletine vurgu yapmışlardır. Modern 
batı medeniyetinin kadim kaynağı olan Antik 
Yunan Felsefesinin tartışmasız en hikmetli filo-
zofu Sokrates (ö. M.Ö. 399) bilginin en üst dü-
zeyde erdemlilik olduğunu ifade etmiştir. Onu 
takip Eflatun (ö. M.Ö. 347) ve Aristoteles’in 
(ö.M.Ö. 322) aynı öğreti doğrultusunda antik 
dönemin ilmî kurumlarını tesis ettikleri görül-
mektedir. Modern üniversite sisteminin de en 
önemli dayanağı olan Eflatun’un Academia’sı, 

İ N C E L E M E

Kur’an-ı Kerim’e Göre 

İlim ve İlim Adamı

KUR’AN İLMİN EN ÜSTÜN 

DEĞER OLDUĞUNU İFADE 

ETTİĞİ GİBİ İLMİNİN 

GEREĞİNCE YAŞAYAN 

İNSANLARIN DA SAİR 

İNSANLARDAN DAHA 

ÜSTÜN OLDUKLARINI 

ORTAYA KOYMAKTADIR.

MAHMUT ÇINAR

İlahiyatçı
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Aristo’nun Lykeion’u bilinen en sistemli antik 
eğitim kurumları olarak kabul edilmektedir. 
Bu kurumlarda ilimle beraber ahlak, fazilet, 
erdemli birey ve erdemli toplumu oluşturma-
nın yolları araştırılıp öğretilmekte idi. Buna 
benzer örnekler tarih boyunca ilmin fazileti, 
ilmin birey ve toplumun faziletine, erdemine 
yaptığı pozitif katkı ile doğru orantılı olarak 
değerlendirildiği ve toplumların ilmî başarıla-
rıyla tarih sahnesinde güçlü izler bıraktığını 
göstermektedir. Dinler ile felsefî sistemlerin 
aynı görüş etrafında ittifak etmiş olmalarını 
insanlık tarihi boyunca devam ede gelen ebe-
di hikmetin bir tezahürü olarak değerlendir-
mek mümkündür.

Yüce Allah’ın insanlığa 
son mesajı olan Kur’an-ı 
Kerim, ilim ve ilim ada-
mına en üst mertebede 
değer vermekte ve Müslü-
manlara ilim adamlarının 
rehberliğinde sorunlarını 
çözmelerini tavsiye etmek-
tedir. Bununla beraber salt 
ilmin bir kıymet ifade et-
mediğini, ilmin sahibine 
değer kazandırabilmesi 
için sahibini dönüştürmesi, onu kemale er-
dirmesi ön görülmektedir. Kur’an’da ilmi 
sayesinde Yüce Allah’ın övgüsüne mazhar 
olan şahsiyetlerden bahsedildiği gibi, ken-
dilerine ilim verildiği halde bunun gereğini 
yerine getirmeyerek Yüce Allah’ın kınama-
sına muhatap olan negatif örnekler de ve-
rilmektedir. Bu makalemizde Kur’an’ın ilim 
ve ilim adamına verdiği değer ile bu değeri 
belirleyen hususlar ele alınmaya çalışılarak 
Kur’an perspektifinde ilim ve ilim adamına 
projeksiyon tutulacaktır.

Kur’an’da İlme Verilen Ehemmiyet

Bilindiği gibi Hz.Peygamber’in peygamberlik 
göreviyle görevlendirilmesi kendisine ilk vah-
yin gelmesi ile başlamaktadır. İlk vahiy “Oku!” 

âyeti ile başlamaktadır. Hz.Peygamber’in oku-
ma bilmediğini ifade etmesi üzerine ilk vahiy 
“Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla”1 şeklinde de-
vam etmiştir. Kur’an’ın söz konusu ilk âyetleri 
okumanın öncelikli öneme sahip olduğunu 
ifade ettiği gibi aynı zamanda neyin, nasıl 
okunması gerektiğine de ışık tutmaktadır. 
Buna göre “Allah’ın adı”, yani tevhid inancı 
her şeyin başı ve temelidir. Öncelikle tevhid 
inancı kuşanmalıdır. Devamında Allah’ın bir-
çok vasfı (isim/sıfat) olmasına rağmen onun 
yaratma sıfatına göndermede bulunularak 
okuyucunun dikkati âleme çekilmektedir. 
Böylelikle tevhid inancını esas alan mümi-

nin âlemin içine nüfuz 
etmesi, âlemle ilgili her 
türlü bilgiyi elde etmesi, 

nesne ve olaylar hakkında 
belirlenen kuralları tespit 
ederek fikir edinmesi ön 
görülmektedir. 

Müfessirlere göre Kur’an-ı 
Kerim’in zaman açısından 
ikinci sırada nazil olan 
âyetleri Kalem Sûresi’nin 
baş tarafındaki âyetlerdir. 
“Nûn. Kaleme ve yazılan-

lara and olsun”2 âyetlerinde ilk inen âyetlerde 
olduğu gibi ilim ve ilim elde etmenin araç-
larına dikkat çekilmektedir. Bilindiği gibi 
yemin lafızları Kur’an’da sıklıkla geçmekte 
ve kendisine yemin edilen nesnenin insan-
lar için önemine dikkat çekilmektedir. Taşı-
dıkları önemi esas aldığımızda yemin edilen 
nesnelerin “kutsal” denebilecek kadar değer-
li olduğu sonucuna varmaktayız. İlk nazil 
olan âyetlerden itibaren ilmin iki aracı olan 
kaleme ve kalem ile yazılan yazıya yemin 
edilmesi Kur’an’ın kendisini okuyan birey-
lere gösterdiği ufuk açısından manidardır. 
Kalem ve yazı aynı zamanda ilmi nakletme 

1 Alak 96/1-5. Kur’an’ın ilk nazil olan âyetleri bu sûrenin 
baş tarafındaki beş âyettir.

2 Kalem 68/1.

KUR’AN İLMİ SALT 
MALUMATTAN İBARET 
SAYMAYIP, SAHİBİNİ 
DÖNÜŞTÜREN, ONU 

ETKİLEYEN, HAYATININ 
TÜM ALANLARINA 
HÜKMEDEN BİR 
VASIF OLARAK 

GÖRMEKTEDİR.
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araçlarıdır. İlk âyetlerde okuma emredilirken 
ikinci sırada nazil olan bu âyetlerde de sa-
dece okumakla yetinilmemesi ve okumakla 
beraber okunan, öğrenilen şeylerin (bilginin) 
nakledilmesi istenmektedir.

Kur’an’da ilim ve âlimin üstünlüğüne doğru-
dan işaret eden âyetler de vardır. Söz gelimi 
Yüce Allah ilk insanın yaratılması sürecinde 
meleklere Hz.Âdem’e secde etmelerini em-
rettiğinde meleklerin onun neslinden türe-
yecek olan zürriyetinin yeryüzünde anarşi 
çıkaracağını ve kan dökeceğini, kendilerinin 
ise Allah’a ibadet ettiklerini ileri süren itiraz-
larıyla karşılaşmıştı. Buna karşılık Âdem’in 
ilim edinebilme kabiliyetine sahip olduğunu 
bizzat onlara göstererek 
onun üstünlüğünü ifade 
buyurmuş, neticede me-
lekler de emre itaat ederek 
secde etmişlerdi.3 

Aynı şekilde İsrailoğul-
ları peygamberlerinden 
Allah’tan düşmanlarıyla 
savaşmak için kendilerine 
bir komutan göndermesi-
ni talep etmesini istemiş, 
buna karşılık Yüce Allah 
Talut’u onlara komutan 
olarak tayin etmişti. Onlar ise Talut’un mal 
açısından fakir olduğu halde nasıl komutan 
olabileceğini sorgulamış, bu tayinin isabetli 
olmadığı gerekçesiyle itiraz etmişlerdi. Buna 
karşılık Yüce Allah Talut’un “ilim ve beden 
yapısı” açısından üstünlüğüne dikkat çekerek 
bu iki özelliğin liderde aranması gerektiğine 
dikkat çekmiştir.4 Bu kıssada da üstünlüğün 
ilimde olduğuna işaret edilmektedir.

Yüce Allah; “Ey iman edenler! Size, “Meclis-
lerde yer açın” denildiği zaman açın ki, Allah 
da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denil-

3 Bk. Bakara 2/30-34.
4 Bk. Bakara 2/246-248.

diği zaman da kalkın ki, Allah içinizden ina-
nanların ve kendilerine ilim verilenlerin de-
recelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan 
hakkıyla haberdardır”5 âyetinde kendilerine 
ilim verilenlerin derecelerini yükseltmek is-
tediğini ifade ederek ilim ve ilim adamlarının 
Yüce katındaki değerinin yüksek olduğunu 
belirtmekte, onların sair değerlerden üstün-
lüklerine işaret etmektedir. 

Görüldüğü gibi Kur’an-ı Kerim ilmin en üs-
tün değer olduğunu ifade ettiği gibi ilminin 
gereğince yaşayan insanların da sair insan-
lardan daha üstün olduklarını ortaya koy-
maktadır. Bütün insanları (müminleri) oku-
ma ve yazmaya teşvik ederek, üstünlüğün 

ilimde olduğunu çeşitli 
vesilelerle ortaya koyarak 
insanlar arasında bu an-

lamda çıkabilecek ihtilaf-
ların çözüm merciini vur-
gulamakta, hiçbir değerin 
ilmin dengi olamayacağı-
nı belirterek insanlara yol 
göstermektedir.

İlmin İnsana Katkısı

Kur’an, ilmi salt malumat-
tan (zihinsel bilgi) ibaret 
saymayıp, sahibini dönüş-

türen, onu etkileyen, hayatının tüm alanları-
na hükmeden bir vasıf olarak görmektedir. 
Dinin öngördüğü bilginin, teorik bilgilerden 
en önemli farkı bu olsa gerektir. Zira din, 
bilgiyi yapmak için ön görür. İnsanın haya-
tında herhangi bir karşılığı olmayan, dün-
yasına, ahiretine, ameline, ahlakına hiçbir 
katkı sağlamayan bilgiyi faydasız bilgi olarak 
değerlendirmektedir. Bu nedenle İslâm dü-
şünce tarihi boyunca övgüye layık görülerek 
teşvik edilen ilimler olduğu gibi, zemme-
dilerek uzak durulması gereken ilimlere de 
işaret edilmiştir. Bir kısım disiplinlerin bizzat 

5 Mücadele 58/11.

KUR’AN AMEL İLE İLİM 
ARASINDAKİ KOPMAZ 

İLİŞKİYİ, AMELİN 
İLME GÖTÜRDÜĞÜNÜ 

VE BU YÖNÜYLE 
AMELİN BİR NEVİ İLİM 
OLDUĞUNU OLDUKÇA 
ÇARPICI BİR ŞEKİLDE 
İFADE ETMEKTEDİR.
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özünde fayda bulunmadığı gibi bazı ilimler 
ise sahibine göre değer kazanmakta, sahibi-
nin onu edinme amacı ve edindikten sonraki 
tavrı, sahip olduğu ilmin değerini biçmekte-
dir. Zemmedilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi 
doğru karşılanmayan ilimlere sihir ve büyü-
yü, elde ettiği ilim faydalı olduğu halde on-
dan istifade etmeyen, gereğince yaşamayan 
kimselere de İsrailoğullarının bir kısım din 
adamlarını örnek vermemiz mümkündür.

Kur’an “Allah’tan kulları arasında en çok 
âlimler derin bir saygı içerisinde boyun 
eğerler”6 âyetiyle ilim adamlarının sahip ol-
dukları ilim sayesinde daha çok Allah’tan 
korktuklarını, ilmin onları derin bir teslimiyet 
ve boyun eğmeye götür-
düğünü ifade etmektedir. 
Başka bir âyette Allah’ın 
nazil buyurduğu âyetlerin 
insanın gönül dünyası ve 
tabii olarak onun değer 
yargıları üzerinde etkili ol-
duğu şu şekilde ifade edil-
mektedir: “İman edenlerin 
Allah’ı zikretmekten ve 
kendilerine inen haktan 
(âyetlerden) dolayı kalp-
lerinin saygı ile ürperme-
sinin zamanı gelmedi mi? 
Daha önce kendilerine kitap verilip de, üze-
rinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri 
katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir-
çoğu fasık kimselerdir.”7 Görüldüğü gibi bu 
âyette bilginin (dinî bilgi) insanı Allah kar-
şısında acziyetini anlamaya götürdüğü, bu 
bilginin gereğince yaşamayanların ise kalple-
rinin katılaşacağı ve neticede isyana sürük-
lenerek fasıklardan olacakları belirtilmekte-
dir. Böylelikle ilim ile günlük hayat arasında 
doğrudan bir bağlantı kurulmaktadır.

Başka bir yerde Ehl-i kitap arasında Yahudi-

6 Fâtır 35/28.
7 Hadîd 57/16.

lerin aksine Hıristiyanların Müslümanlara 
daha çok yakınlık duyduklarını anlatırken, 
onlar arasında din adamlarının bulunduğunu 
ve bunların Allah’ın âyetlerini duyduklarında 
aldıkları tavır şu şekilde tasvir edilmektedir: 
“İman edenlere düşmanlık etmede insanların 
en şiddetlisinin Yahudiler ile Allah’a ortak ko-
şanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman 
edenlere sevgi bakımından en yakınının da 
“Biz Hıristiyanlarız” diyenler olduğunu gö-
rürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve ra-
hipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar. 
Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinledikleri 
zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin 
yaşla dolup taştığını görürsün. “Ey Rabbimiz! 
İnandık. Artık bizi şahitlerle (Muhammed’in 

ümmeti) ile beraber yaz” 
derler”8 Bu iki âyette bil-

ginin dindarlık, tevazu, 
yumuşak kalplilik ve hak-
ka teslimiyeti beraberinde 
getirdiği anlatılmaktadır. 

Aynı şekilde Kur’an amel 
ile ilim arasındaki kopmaz 
ilişkiyi, amelin ilme gö-
türdüğünü ve bu yönüyle 
amelin bir nevi ilim oldu-
ğunu oldukça çarpıcı bir 
şekilde ifade etmektedir. 

“Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve 
ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rah-
metini umarak itaat ve kulluk eden mi daha 
makbuldür? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyen-
ler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt 
alırlar.”9 Görüldüğü gibi bilginin, gecenin 
siyah zülüfleriyle her yeri kapladığı bir anda 
uykusundan kalkarak secde etmeye götürdü-
ğü kimseyi edebi bir şekilde tasvir ederek asıl 
makbul olanın o olduğu ifade edilmektedir. 
Onun ilmi gecenin tamamını yatarak geçme-
sine müsaade etmemektedir. Zira biliyor!

8 Mâide 5/82-83.
9 Zümer 39/9.

KUR’AN İLİM VE ÂLİME 
EN ÜST DÜZEYDE 
DEĞER ATFETTİĞİ 

GİBİ ONLARA SÜREKLİ 
ÇABA SARF EDEREK 

İLİMLERİNİ ARTIRMA 
GİBİ BİRTAKIM 

SORUMLULUKLAR DA 
YÜKLEMEKTEDİR.
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Âlimin Sorumluluğu

Kur’an ilim ve âlime en üst düzeyde değer at-
fettiği gibi onlara birtakım sorumluluklar da 
yüklemektedir. Bunların başında elde ettik-
leri ilimle yetinmemeleri ve sürekli çaba sarf 
ederek dinde derinlik kazanmaya, ilimlerini 
artırmaya, geliştirmeye çalışmalarının isten-
mesi gelmektedir. “Mü’minlerin hepsinin 
toptan seferber olarak sefere katılmaları doğ-
ru olmaz. Öyleyse onların her kesiminden 
bir grup da, din konusunda köklü ve derin 
bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman ka-
vimlerini uyarmak için geri kalsınlar. Umu-
lur ki sakınırlar.”10 Bu 
âyetin Tebûk seferine ka-
tılmayan münafıkların kı-
nanmasından dolayı, kısa 
bir süre sonra planlanan 
sefere herkesin katılmak 
istemesi üzerine nazil ol-
duğu kaydedilmektedir. 
Hz.Peygamber küçük bir 
unsur hazırlayarak sefere 
göndermek istediğinde sa-
habenin ilimleriyle tema-
yüz eden şahsiyetlerinin 
içinde bulunduğu önemli bir kesim katılmak 
ister. Yüce Allah bu âyeti inzal ederek ilimde 
derinleşmenin de cihad gibi olduğunu, hatta 
bazıları için daha önemli olduğunu belirte-
rek onların geride kalmalarını istemiştir.11 
Buna göre şartlar nasıl olursa olsun ümmetin 
içinden bazı kimselerin sürekli ilimle meşgul 
olmaları istenmektedir. 

Kur’an âlimin halkın sorunlarına kayıtsız 
kalmamasını, onlara çözüm getirmesini iste-
mektedir. Aslında yukarıda ifade edildiği gibi 
halkın liderlerinde ilim vasfının aranmış ol-
ması, başlı başına bu hususa işaret etmekte-
dir. Ayrıca “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiple-

10 Tevbe 11/122.
11 Bk. Nîsâbûrî, Ahmed Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl, Beyrut 

1411/1991, s. 152.

rine sorun”12 âyetiyle kendi sorunlarını çöz-
meleri konusunda âlimler adres gösterilmek-
tedir. Buna göre âlimlerin halkın problemleri 
konusunda duyarsız olmaları düşünülemez. 
Onların halkı sorunlarıyla baş başa bırakma 
lüksleri bulunmamaktadır.

Kur’an’a göre âlimin başta gelen görevlerin-
den biri, halkı hayra davet etmesidir. “Siz-
den, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 
meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar 
kurtuluşa erenlerdir”13 âyeti ümmetin için-
de belli bir kesimin bu görevi üstlenmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. Zira halkın 

tamamının bu konuda 
yetkinlik sahibi olması 

mümkün değildir. Ama 
en azından bir kısmının 
bu görevi ifa etmesi gerek-
mektedir. İslam âlimleri 
bu âyetten yola çıkarak 
bu görevi üstlenecek bir 
sınıfın bulunmasını farz-ı 
kifaye olarak görmüşler-
dir. Eğer hiç kimse bu gö-
revi yapmazsa ümmetin 
tamamı sorumluluk altına 

girecektir. Bu nedenle ilim adamlarının ye-
tişmesi ve ilimlerinin gereği olarak insanları 
davet etmeleri ümmetin tamamının ilgilen-
mesi gereken bir sorumluluk kapsamında-
dır.

Kuşkusuz âlimlerin Kur’an’da ön görülen 
sorumluluklarını daha da detaylandırmak 
mümkündür. Ancak ana hatlarıyla bu üç 
başlık altında toplamamız mümkündür. So-
nuç olarak ümmetin arasında âlimleri çıka-
rarak onları rehber edinmesi, âlimlerin de 
sorumluluklarının bilincinde olarak ümmeti 
dönüştürmesi, onlara rehberlik etmesi ve so-
runlarını çözmesi ön görülmektedir.

12 Nahl 14/43.
13 Âl-i İmrân 3/103.

KUR’AN, ŞARTLAR 

NASIL OLURSA OLSUN 

ÜMMETİN İÇİNDEN 

BAZI KİMSELERİN 

SÜREKLİ İLİMLE 

MEŞGUL OLMALARINI 

İSTEMEKTEDİR. 
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İlmin Hakkını Vermeyenler

Kur’an ilim ve ilim adamına en üst düzeyde 
değer atfettiği gibi ilmin hakkını vermeyen 
sözde âlimleri de en ağır bir dille tenkit et-
mektedir. Bu durum Kur’an’ın salt malumat 
düzeyinde kalan ilme her hangi bir önem 
vermediğini, aksine bunun sahibine fazla-
dan sorumluk ve yük getirdiği anlayışına 
sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Kur’an’ın bu yaklaşımını birkaç örnek üze-
rinden ortaya koymak bu hususu daha açık 
hale getirecektir.

Kur’an, âlimlerden Allah’ın kendilerine ver-
diği bilgiyi açıklamalarını, ondan hiçbir şeyi 
gizlememelerini istemektedir. “İndirdiğimiz 
apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklama-
mızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte 
onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün 
lanet etme konumunda olanlar lanet eder. 
Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve 
gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmek-
ten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların töv-
belerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok 
kabul edenim, çok merhamet edenim.”14 Bu 
âyetlerde bildikleri halde hakikati gizleyen-
ler ağır bir dille kınanmakta, “Allah’ın rah-
metinden mahrum kalmak” anlamına gelen 
lanetlenme cezası ile tehdit edilmektedir. Bu-
nun çaresi olarak tövbe ve Allah’ın âyetlerini 
açıkça ortaya koymaları öngörülmektedir. 
Buna göre âlim, zamanın şartlarına uyan bir 
şahsiyet değil, gerektiğinde “hayır” diyebilen, 
şartları sorgulayan, dönüştüren bir kişilik 
olarak sunulmaktadır. Aksi takdirde görevini 
yapmamanın cezasını çekecektir.

Yüce Allah bilgilerinin hakkını vermeyen ve 
ilimlerinin gereğince yaşamayan İsrailoğulla-
rı âlimlerini “Tevrat’ı (öğrenmek ve okumak 
suretiyle) yüklenip de onunla amel etmeyen-
lerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin 
durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr eden 

14 Bakara 2/159.

topluluğun hali ne kadar kötüdür! Allah, 
zalimler topluluğunu hidayete erdirmez”15 
âyetiyle tahkir etmekte, ilimlerinin sadece 
yüklerini ağırlaştırdığını ifade etmektedir. 
Bu âyette âlimin sahip olduğu ilmin farkın-
da olması ve hayatının her alanında onun 
doğrultusunda yaşaması gerektiğine dikkat 
çekilerek, bu şekilde yaşamayanların şuur-
suzluğun timsali olan merkeplerden farklı 
olmadığı açıklanmaktadır.

Başka bir âyette İslâm âlimlerini sakındırmak 
maksadıyla; kendisine ilim verildiği halde il-
min hakkını vermeyen, kendisinin önderlik 
yapması gerekirken menfaati uğruna sahip 
olduğu ilmi hiçe sayan birisi köpek metafo-
ruyla anlatılmaktadır. “Kendisine âyetlerimizi 
verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeyta-
nın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de 
azgınlardan olan kimsenin haberini onlara 
anlat. Dileseydik o âyetlerle onu elbette yü-
celtirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da 
kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu 
köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da 
dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan 
da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, âyetlerimizi 
yalanlayan toplumun durumudur.”16 Tefsir-
lerde bu âyetin işaret ettiği şahısla ilgili fark-
lı rivayetler bulunmaktadır. Seyf b. Rahib, 
Belâm b. Baûrâ veya Ümeyye b. Ebi Salt ola-
bilir. Bunların her üçü de bildikleri halde bil-
gilerinin gereği olarak iman etmemiş, sahip 
oldukları bilgi onların inkârını artırmıştır. 

15 Cuma 62/5.
16 A‘râf 7/175-176.
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üce Allah insana verdiği akıl, düşün-
me, anlama, kavrama, değerlendirme 

yapma vd. yeteneklerin yanında doğru bir 
hayat yaşaması ve ahirette mutlu olması için 
de elçi olarak seçtiği kişiler aracılığıyla va-
hiy indirmiş, onlar da bunu toplumlarına 
bildirmişlerdir. Bütün peygamberler insanın 
mutluluğunun ancak vahyin öğretilerine 
uymaktan geçtiğini söyleyerek aykırı davra-
nanları azapla korkutmuşlardır.

“Elif lam Ra! Bu, Hakîm ve Habîr olan Allah 
tarafından ayetleri muhkem ve mufassal olarak 
indirilmiş bir kitaptır. Allah’tan başkasına kul-
luk etmeyiniz, ben, onun tarafından görevlen-
dirilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbiniz-
den bağışlanma dileyiniz, yaptıklarınızdan ona 
tevbe ediniz, böylece belli bir zamana kadar 
güzelce yaşarsınız, her iyilik sahibine de işle-
diğinin karşılığını o verir. Ama yüz çevirirseniz 
korkarım büyük bir günün azabına uğrarsınız. 
Hepiniz Allah’a döneceksiniz. Onun gücü her 
şeye yeter” (Hûd 11/1-3).

Kabul edenler de bunları toplumlarına bil-
dirmiş, uygulamış ve yol gösterici olmuş-
lardır. Onun için kadın ve erkek her Müs-
lüman vahyi/Kur’an’ı öğrenmek, yaşamak 
ve İslam’ın temsilcisi olmakla yükümlüdür. 
Çünkü hayatta ve ahirette huzur ve kurtuluş 
buna bağlıdır.

Ancak zaman içinde bu sorumluluk yeri-
ne getirilmeyerek Yüce Allahın toplumlara 
hidayet, rahmet, ışık, mizan, furkan, burhan, 
öğüt ve sıratı müstakim olarak indirdiği bu 

KADIN VE ERKEK HER 

MÜSLÜMAN VAHYİ/

KUR’AN’I ÖĞRENMEK, 

YAŞAMAK VE İSLAM’IN 

TEMSİLCİSİ OLMAKLA 

YÜKÜMLÜDÜR.

YİBRAHİM SARMIŞ

ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

E L E Ş T İ R İ

Kültürün Bayileri Değil, 

Vahyin Âlimleri
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vahiylerin onlara inananlar tarafından deği-
şik nedenlerle ihmal edildiği, göz ardı edil-
diği, oluşan kültürlere feda edildiği, saptı-
rıldığı ve değiştirildiği de bir gerçektir. Geç-
miş ümmetlerden Yahudiler ve Hıristiyanlar 
bunu yaptığı gibi, zamanla oluşan kültürü 
vahyin önüne geçiren ve din olarak artık 
onunla hareket eden Müslümanların çok 
büyük kısmının yaptığı da budur. Tevrat’ta 
değil, Talmud gibi yazılan tefsir kitaplarında 
bilgilerin kasıtlı veya kasıtsız olarak değişti-
rildiğini söyleyen Süleyman Ateş bu gerçeği 
şöyle belirtir:

“Burada Yahudilerin elleriyle yazdıkları ki-
tap, Tevrat değil, onun ayetleri üzerine yap-
tıkları tefsirler, şerhler, 
Tevrat ayetlerini arzuları 
doğrultusunda yorumla-
yarak meydana getirdik-
leri ahkâm kitaplarıdır. 
Yani Tevrat’ın tefsirleri-ki 
Talmud en meşhurudur-
ve fıkıh kitaplarıdır. 
Din adamları, yazdıkları 
şerhleri, kitabın aslında 
bulunmayan ayrıntılara 
dair ictihad hükümlerini 
Allah’ın buyrukları olarak görüyor ve halka 
bunların da Tanrı buyruğu olduğunu söylü-
yorlardı. Oysa o adamların kendilerinin ve 
hâkim sınıfın arzu ve çıkarlarından başka 
bir şey olmayan bu tür kitaplar, İnsanları, 
geniş, kolay Hak yoluna iletmek için gelen 
İlahi Kitabın genel prensiplerine aykırı idi. 
İşte bundan dolayı dini amacından saptırma 
pahasına, çıkar sağlayan insanların “durum-
larına, kazançlarına yazıklar olsun!” (Bakara 
2/79) denmektedir.

Yahudi din adamları, kendi keyiflerine göre 
böyle hükümler koydukları gibi, müşrik 
Araplar da kendi kendilerine böyle hükümler 
koyup, bunları Allah’ın hükmü göstermişler-
dir. Onun için yüce Allah, müşriklere hita-
ben de “Yalandan tasnif yaparak dillerinizle 
‘Şu helaldir, şu haramdır’ demeyin, çünkü 

Allah’a iftira etmiş olursunuz. Uydurdukları 
yalanı Allah’ın üstüne atanlar iflah olmazlar” 
(Nahl 16/116) buyurmaktadır. 

Kur’an’ın işaret ettiği bu eylem, yalnız Ya-
hudiler veya müşriklerle sınırlı kalmamış-
tır. Zamanla her dine böyle katmalar olmuş, 
din adamlarının zanna dayanarak verdikleri 
hükümler, Allah’ın hükmü kabul edilmiştir. 
Müslüman fakihler de bu konuda Yahudi-
lerden geri kalmamışlardır. Zaten onların bu 
dinin ruhundan azak ayrıntı hükümleridir 
ki, kolay olan dini güçleştirmiş, din hakkın-
da kuşkular uyanmasına sebeb olmuştur” 
(Süleyman Ateş, Kur’an-ı Kerim’in Evrensel 
Mesajına Çağrı, 19-20, Yeni Ufuklar Neşri-

yat, İstanbul 1990).

Sayın S.Ateş, Tevrat’ta 
değil, sadece Talmud gibi 
onun açıklaması olan ki-
taplarda bu değişikliğin 
yapıldığını söylüyorsa da, 
bize göre şu anda mevcut 
olan Tevrat’ta da aynı şey-
lerin yapıldığını ve Allahın 
indirdiğinden çok farklı 
bir Tevrat’ın ortaya çıktı-
ğını görüyoruz. Bunun ör-

nekleri burada sayamayacağımız kadar çok-
tur. (Bunun örneklerini görmek için mesela 
bakınız; İbrahim Sarmış, Hz.Muhammed’i 
Doğru Anlamak, 1/314-350, Ekin Yayınları, 
İstanbul 2007).

Aynı şekilde Allahın kitabının yanında ve 
çok zaman ona aykırı anlatımlar sayın Ateş’in 
söylediği gibi sadece fıkıhta değil, Cemel ve 
Sıffîn savaşlarından sonra mantar gibi or-
taya çıkan fırkaların çatışma ortamında şe-
killenen hadis, tefsir, fıkıh, kelam, siyer vd. 
kültürel din anlayışlarına bakmak yeterlidir. 
Çatışma geriliminin zirveye çıktığı ve mihne 
(âlimler üzerinde baskı) olaylarının yaşandı-
ğı Abbasilerin ikinci dönemine baktığımızda 
Budist, Şamanist, Maniheist, Zerdüştilik, Şiilik, 
Karmatilik, Hıristiyanlık, Zındıklık, İrancılık, 

“MEZHEP İMAMIMIZIN VE 

ARKADAŞLARININ GÖRÜ-

ŞÜNE TERS DÜŞEN HER 

AYET VE HADİS, YA TE’VİL 

EDİLİR YAHUT MENSUH 

KABUL EDİLİR.”(EL-KERHÎ)
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Turancılık, Emevicilik, (Şuubilik-Irkçılık), Yu-
nan Felsefesi ve bunların toplumda yaydıkları 
tasavvuf, gnostisizm, enkarnasyon/hulul, reen-
karnasyon, tecsim, teşbih, docetizm, ilhad, iba-
hilik, Deccallik, Mehdilik ve Mesihçilik gibi çev-
re kültürlerinin İslamı kuşattığını görüyoruz. 
(Bakınız, Mahmut Ay, Mutezile ve Siyaset, 
244, Pınar Yayınları, İstanbul, 2002). Hari-
cilerden Mutezile’ye, Cebriye ve Mürcie’den 
Ehli Sünnet’e, Hadis Taraftarlarından Şia’ya 
ve bütün kollarıyla fıkıh mezheplerine kadar, 
İslam dairesi içinde bulunan bütün kesim-
lerden ulemanın bu süreçte gerek birbirleri-
ne karşı, gerekse yıkıcı, bozucu ve saptırıcı 
gruplara ve düşüncelere karşı mücadele et-
mek için sayısız eser-
ler yazdığını biliyoruz. 
(Mesela, Hadis ekolünün 
kendi tezlerini savunmak 
ve muhaliflerinin tezlerini 
çürütmek amacıyla yaz-
dıkları İman risaleleri için 
mesela bakınız: M.Hayri 
Kırbaşoğlu, Ashabu’l-
Hadis’in Akaid Edebiyatı, 
İslami Araştırmalar, 79-
88, sayı 5, Ekim 1987). 

Ne zaman dinle ilgili bir 
mesele gündeme gelse bu 
fırka ve mezheplerin şem-
siyeleri altında toplanmış olan insanlar mez-
hep ve meşreplerine göre önce ulemanın ve 
özellikle kendi mezhep ve meşrep ulemasının 
ne söylediğine veya kitaplarının ne yazdığına 
baktı, sonra bu pencereden Kur’anın söyle-
diğine baktı yahut hiç Kur’an’a ulaşmadan 
orada gördüklerini dinin anlayışı ve görüşü 
olarak seslendirdi. Toplumun din anlayışın-
da egemen olan bu yöntem hala bu şekilde 
işlemekte, insanlar bunları dinin kendisi 
olarak okumakta, okutmakta, öğrenmekte 
ve öğretmektedir. Kısaca Din bir fırkanın, 
bir cemaatin, bir tarikatın, bir siyasi grubun 
anlayışını yansıtan akaid kitabına, ilmihali-
ne veya tarikat vaazlarına indirgendi. Ayetler 

bunlara malzeme yapıldı, aykırı görülenler 
ya neshedilmiş ilan edildi yahut tevillerle 
anlayışlarına uyduruldu. Bunu en üst düzey-
de meşhur el-Kerhi, “Mezhep imamımızın 
ve arkadaşlarının görüşüne ters düşen her 
ayet ve hadis, ya te’vil edilir yahut mensuh 
kabul edilir” sözleriyle dile getirdi. (Bkz. el-
Kerhi’nin Risale fi’l-Fusul kitabından naklen,  
Ferhat Koca, Mukayeseli İslam Hukuk Dü-
şüncesinin Temellendirilmesi, 267, Ankara 
Okulu Yay., Ank., 2002. Yine bakınız, M. Ga-
zali, Kur’an’ı Anlamada Yöntem, 36-37, M. 
Zeki Duman, Kur’an ve Müslümanlar, 220-
222, Fecir Yayınevi, Ankara 1997).

Bunu Sünnilerin, Şiilerin, Haricilerin vd. 
hadis mecmualarında 
gördüğümüz gibi tefsir, 

fıkıh, kelam ve siyer gibi 
disiplinlerde de görüyo-
ruz. Mesela meşhur Aka-
it kitabı yanında tefsir ve 
fıkıh ilimlerinde yazdığı 
kitapları yüzyıllarca Müs-
lümanlar arasında okuna-
rak ve okutularak halkı 
yönlendiren Necmeddin 
Ebu Hafs Ömer Nesefi’nin 
(öl.537/1142), Kerhi’nin 
yukarıda koyduğu kuralı 
açıklarken yaptığı şu açık-

lamaya bakabiliriz:

“Bir ayetin hükmü mezhebimizin görüşlerine 
aykırı olması halinde, söz konusu ayet, men-
suh sayılabilir. Mesela, “(Ganimetten) Allah’ın 
Rasulü’ne ve akrabalara...” (8 Enfal/41) ayeti 
kerimesiyle, Hz. Peygamber’in akrabalarına 
ganimetten bir pay verilmesi gerektiği hük-
mü sabit olmuştur. Biz diyoruz ki, bu hüküm, 
sahabenin icmaı ile neshedilmiştir.

Mezhebin görüşlerine aykırı olan bir ayet, 
tercihe de yorumlanabilir. Mesela, “Sizden 
ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi baş-
larına (evlenmeden/ dört ay on gün beklerler.” 
(Bakara 2/234) ayetinin zahiri; kocası ölen 

ZAMANLA ULEMADAN 
YAHUT MEZHEPLERDEN 

BİRİ TAKLİT EDİLME-
DEN İSLAM’IN ANLAŞI-
LAMAYACAĞI VE YAŞA-
NAMAYACAĞI İNANCI 
YERLEŞTİRİLDİ. AKSİNİ 
DÜŞÜNENLER DE MEZ-

HEPSİZ VEYA REFORMCU 
OLARAK NİTELENDİ. 
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hamile kadınların iddetinin doğum yapmak-
la değil, ancak dört ay on gün beklemekle 
sona ereceğini gerektirir. Çünkü bu ayeti ke-
rime, hamile olsun veya olmasın, kocası ölen 
bütün kadınlar hakkında umumi bir hüküm 
getirmektedir. “Hamile kadınların bekleme sü-
resi, yüklerini bırakmaları (doğurmaları)dır.” 
(Talak 65/4) ayeti kerimesi ise, hamile kadı-
nın, henüz söz konusu iddet süresi bitmeden 
önce, çocuğunu doğurması halinde, bekle-
me süresinin sona ereceğini göstermektedir. 
Çünkü bu ayetin hükmü, hem kocası ölmüş 
kadınları, hem de diğer bütün kadınları şa-
mildir. Ancak biz, İbni Abbas’ın, “Bu ayet, 
(yukarıdaki) ayetin nüzulünden sonra gelmiş ve 
onu neshetmiştir” sözüne dayanarak, bu ayeti 
kerimeyi (birinci ayete karşı) tercih ettik. Hz. 
Ali ise, nüzul tarihlerinin bilinmemesi sebe-
biyle, ihtiyatla hareket ederek iki süre arasını 
cem etmiş/birleştirmiştir.” (Ferhat Koca, age. 
268-269. Kerhi’nin, mezhebinin görüşlerine 
aykırı saydığı ayet ve hadisleri mensuh saya-
cağını veya tevil edeceğini söylemeye devam 
ettiğini, Nesefi’nin de onun bu anlayışını ör-
neklendirmeyi sürdürdüğünü görmek için 
adı geçen kitaba bakınız).

Oysa birinci ayet, gebe olmayıp kocası ölen 
kadının dört ay on gün bekleyeceğini, diğer 
ayet ise, gebe olup kocası ölen kadının ço-
cuğunu doğuruncaya kadar bekleyeceğini 
söylemekte ve birinin diğerini neshetmesiy-
le bir ilgisi bulunmadığı gibi, Enfal/41’deki 
akrabadan maksat da mutlaka Rasulullahın 
akrabası değildir ve başkalarının görüşü ya-
hut icmaı ile de nesholmaz. Ama kültürü 
vahyin önüne geçiren ulema ayetler arasında 
çelişkinin, dolayısıyla neshin olamayacağını 
düşünüp kavramak yerine, nesh masalıyla 
problemlerini sözde çözmeyi ve rahatlamayı 
yeğlemiştir. 

Gün geldi bu anlayışlar, vazgeçilemez ve de-
ğiştirilemez olarak görüldü ve onları taklit 
etmek Kur’an’a ve Sünnete uyma zorunlulu-
ğu gibi zorunlu kabul edildi. Öyle ki bun-
lara aykırı düşüncelerin ortaya çıkmaması 

için de sanal olarak içtihat kapısı kapatıldı 
ve ulemadan yahut mezheplerden biri taklit 
edilmeden islamın anlaşılamayacağı ve yaşa-
namayacağı inancı yerleştirildi. Aksini düşü-
nenler de mezhepsiz veya reformcu olarak 
nitelendi. 

Genelde ya dini sevmeyen yahut iğdiş edil-
miş hıristiyanvari laik bir din isteyen ve 
İslam’dan arslan görmüş yaban eşekleri gibi 
ürken (Müddessir 74/49) muhaliflerin saldı-
rılarına karşı bu tür konularda yapılan açık-
lamaların devamında “ama bunlar temel değil 
furuattır, isteyen yapar isteyen yapmaz, yapan 
da yapmayan da müslümandır” türü sade suya 
tirit kabilinden yapılan açıklamalarla önce 
söylenenlerin içini boşaltan söylemlerin arka 
planında parsellenmiş böyle bir din anlayışı-
nın bulunduğunda şüphe yoktur. 

Referansını Kur’an’dan almak yerine, fırkala-
rın çatışma ortamında üretilen ve gün geçtik-
çe dini yozlaştıran geleneksel iman-amel ayı-
rımı tezini seslendirmek yerine, dinde vecibe 
olan bir hükmü yerine getirmemenin de dine 
aykırı olup ahirette cezayı gerektirdiğini de 
belirtmek gerekir. Bu ölçü dinin bütün öğre-
tileri için böyledir. 

Âlimlerin vahyi anlamak ve onunla insanları 
aydınlatıp yönlendirmek yerine, kültür bayi-
liği yaparak dinden sapmaları insanlara din 
olarak sunduklarının örnekleri sayılamaya-
cak kadar çoktur. 

Gün geldi, içtihad edecek ulema yetişmedi-
ğinden müçtehid yetiştirecek okullar açmak 
ve hayatta karşılaştıkları sorunları içtihatlarla 
çözmek yerine, ister istemez yüzyıllar önceki 
toplumun sorunlarını çözmek için üretilen 
fetvalarla sorunlarını çözmeye çalıştılar. Oysa 
yüzyıllar önce üretilen bu fetvalar kadınların 
iki ay yetecek kadar pişirip buzdolabına dol-
durdukları yemeklerin ekşimesi, küflenmesi, 
hatta fasulyenin tabakta sürgün vermesi ve 
zehirleyici olması gibi çoktan geçerliliğini ve 
yeterliliğini yitirmiş, toplumun hayatında ya 
ayak bağı ya da hasta edici olmanın dışında 
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bir işlevi kalmamıştır. Ama ne yazık ki vah-
yin doğru yoluna, aydınlığına, rehberliğine, 
ölçüsüne, adaletine, ahlakına, hürriyetine, 
insanlığına ve dinamizmine sahip olmalarına 
karşın, gele gele tarikat ve ibadet ilmihaline, 
saltanat ve teokrasi siyasetine, koca karı ve 
cincilerin tıbbına, köylünün kara sabanına 
ve dünya hayatı ile ahiret hayatının çatıştığı 
inancına dayandılar. Bu çatışmada ahiret ha-
yatını kurtarmak için dünya hayatını kötüle-
mek ve feda etmekten başka yol bulamadılar. 
(Bunu görmek için Gazali’nin meşhur İhyau 
Ulumiddin kitabından Zemmu’d-Dünya (Dün-
yanın Kötülenmesi) bölümüne ve ikinci-üçüncü 
sınıf hadis kitaplarından dünya hayatının kötü-
lenmesi ve fakirliğin övülmesi ile ilgili rivayetle-
re bakılabilir).

Tabiat boşluk kabul etmediği için de din 
anlayışından siyasetine, ekonomisinden as-
keriyesine, eğitiminden ticaretine, hukukun-
dan turizmine, giyim kuşamından ahlakına, 
felsefesinden değer yargılarına kadar hemen 
her şeyde rakipleri olan Batının kültür ve uy-
garlığı işgal etti ve etmeye devam etmekte-
dir. Şüphesiz bütün bunların sorumlusu, ilk 
nesillerin yaptığı gibi vahyi anlayıp gereğini 
yapmak yerine, kültürü dinleştirerek vahiy 
yerine onun bayiliğini yapan ve yüzyıllar-
dır halkın uyup peşlerinden gittiği ulemadır 
veya ulema olarak geçinen ve bilinenlerdir.

Bu bozgunun arka planında halkın gerek 
inanç ve söylem olarak, gerekse eylem ola-
rak vahyi ikinci plana atmaları ve geçmişte 
üretilen kültürle hayatlarını sürdürerek onu 
değişmez din gibi bellemeleri yattığında 
şüphe yoktur. Değilse, neredeyse her türlü 
kötülükle delik deşik olmuş cahiliye Arap 
toplumundan insanlığın alnında şeref levha-
sı olarak anılmaya devam edecek örnek bir 
toplum çıkaran bir vahyin mensupları olan 
bir ümmet nasıl oluyor da tekrar modern ca-
hiliyeye sarılmayı kurtuluş yolu olarak göre-
bilir noktasına gelebiliyor? 
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Giriş   

Kur’an, tarihin her döneminde iki 
kesimin peygamberlere karşı çıktığını ha-
ber vermektedir: 1- Aristokrat kesim 2- 
Ulema-i sû’1  

Bu makalemizde ulema-i sû’ ve topluma 
verdikleri zararı ele alacağız:

Ulema-i sû’   

Ulema-i sû’dan gayemiz sahip oldukları 
ilmi yerinde kullanmayan onu süflî emeller 
için kullanan kesimdir. Toplum ulemayı ta-
kip eder. Bu nedenle ulemanın duruşu çok 
önemlidir.

Ulema-i sû’  konusunda en çarpıcı teşbih 
ve tehdidin şu âyetin olduğuna inanmak-
tayız: “Onlara o herifin kıssasını anlat ki, 
ona âyetlerimizi vermiştik, ama o, onlardan 
sıyrı lıp çıktı, derken onu, şeytan arkasına 
taktı da yolunu şaşırmışlardan oldu. Eğer 
dileseydik biz onu o âyetlerle yükseltirdik, 
fakat o, yere alçaklığa saplandı ve hevası-
nın ardına düştü. Artık onun hali, o kö peğin 
haline benzer ki, üzerine varsan dilini sar-
kıtıp solur, bıraksan da yine dilini sarkıtıp 
solur! İşte böyledir âyetlerimizi inkâr eden 
o kimselerin durumu; kıssayı kendilerine bir 
naklet, belki de biraz düşünürler.” (A’raf, 
7/175-176). 

1 Krş. Candan, Abdulcelil, Ulemanın Gücü, s.325.

İ N C E L E M E

Ulema-i Sû’ ya da 

Gemiyi Batıranlar

“KIYAMETE YAKIN 

ZAMANDA, ALLAH 

RIZASI DIŞINDA DİNİ 

ÖĞRENİP DİN İLE 

DÜNYALIK ELDE EDİLİNCE 

BAZI FİTNELER BAŞ 

GÖSTERECEKTİR...” (HZ.ALİ)

ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek 

Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
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Âyet, ilimden uzakla şan ulema-i sû’u, dilini 
salıp sarkıtan köpeğe benzetir: Köpeğin di-
lini sarkıtması ile ulema-i su arasındaki ilgi 
ve benzerliği Şehid Seyyid Kutup şöyle açık-
lar: “Köpek devamlı olarak dilini sarkıtır. 
Allah’ın âyetlerinden yüz çeviren kesimler 
de doymak nedir bilmezler. Devamlı olarak 
dünyalık için el ve dillerini sarkıtırlar. Aç 
gözlüdür ler.” Seyyid Kutup âyeti, zalim idare-
cilere alet olmak isteyenlere de teşmil ederek 
şöyle der: “Bunların hâli, Allah’ın âyetlerini 
bildikten sonra onunla amel etmeyip inkâr 
edenlerin durumunu hatırlatır. Nice âlim 
taslağını gördük. Allah’ın dinini bildikleri 
hâlde, bazı ke simleri 
memnun etmek için 
âyet ve nassları tahrif 
etmekte ve onların hesa-
bına fetva vermektedir-
ler. Allah’ın ahkâmının 
yüceliğini belirli kesim-
ler için açıklama ciheti-
ne gitmeyip saklamak-
tadırlar. Yıllarca “faizin 
haramlığı” konu sunda 
fetva verdikleri hâlde, 
kimilerini memnun kıl-
mak için yaz dıklarını 
ve inandıklarını tekzip 
etmektedirler. Gerçekten cehen nemde yer 
almak için yarışanlar çoktur.”2 

Âyet, Allah’ın âyet lerinden yüz çevirenleri, 
derileri soyulanlara da benzetmektedir. Deri, 
bedeni örtmekte ve korumakta ve vücut, 
onunla güzelleş mektedir. İman da öyledir. 
İnsanı güzelleştirmektedir. Derinin çıka-
rılması ve değiştirilmesi ne ise dinin değişti-
rilmesi ve terk edilmesi de odur. Çeşitli mü-
nasebetlerde dini gizleyenler veya ondan ayrı 
yaşa yanlar derilerini değiştirmeye çalışmak-
tadırlar. Yani âyet, dinin çıkarılıp değiştirile-
cek bir elbise veya yüzük gibi, çeşitli ortam 

2  Bkz. Kutub, Fi Zilal, III, 399, 1397

ve şartlarda çıkarılacak bir nesne olmadığı-
na dikkat çekmektedir. Şahin, kartal, atma-
ca yükseklere konup, yüksek yerleri tercih 
ettiği gibi, Rabbânî ulema da yüce gaye ve 
idealleri hedef edinir. Ulema, tamah gösterip 
insanların artıklarına göz koyduklarında ve 
alçak yerlere kondukla rında leşe konan ha-
şerenin konumuna düşerler.3 

 Âyetin ulema-i sû’ konusunda işaret ettiği 
diğer ders ve ibretler den bazıları şunlardır:

1- Olay kahramanı kötü âlim, ilmi bırakıp 
inkârı tercih etmiştir. 

2- Yılanın kabuğundan sıyrılması gibi din-
den sıyrılmıştır, kötülükte 
şeytanın maskarası olmuş-
tur. 

3- Rüştü bırakıp, cehalet ve 
sapmayı tercih etmiştir. 

4- İlim onun kurtuluşuna 
değil helakine vesile olmuş-
tur. Çünkü ilim asıl maksa-
dından saptırılırsa sahibi-
nin helâkine neden olur. 

5- Âyette söz konusu edi-
len “dünyaya meyletti” kıs-
mı, ulema-i sû’un dünyaya 
meylettiklerini ve onu te-

mel ve kalıcı hedef seçtiklerini ifade etmek-
tedir. 

6- Ulema-i sû’ himmet ve hedefi olmadığın-
dan zilleti tercih ederler. 

7- Köpek korktuğu şeye ilişmediği gibi 
ulema-i sû’ da korktukları ma kamlara iliş-
mezler. 

8- Köpek devamlı olarak dilini çıkarıp so-
lur. Ulema-i sû’ da her halükarda dünyaya 
karşı sabırsızlığını gösterir. Öylelerine nasi-
hat edilse de edilmese de aynıdır. Hiç duru-
munu değiştirmez. Köpek dışındaki canlılar, 

3  Bkz. Kutub, Fi Zilâl, III, 1399. 

“ÇAĞIMIZDA ULEMA, 
MÜZMİN HASTALIĞA 

YAKALANMIŞTIR. 
ÜMERANIN 

BOZULMASININ GERÇEK 
NEDENİ DE ULEMANIN 

BOZULMASIDIR. 
ULEMA-İ SÛ’ VE KÖTÜ 

YARGIÇLAR OLMASAYDI, 
İDARECİLER KÖTÜLÜK 

YAPMAKTAN ÇEKİNECEK, 
ZULÜM VE İFSATLARI 

AZALACAKTI…” (GAZALİ)
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acıkınca dillerini sarkıtır ve solur. Köpek ise 
her durumda dilini sarkıtır. Dünya metaına 
bağlanmış ulema-i su, fakir de zengin de ol-
salar dünyaya doymazlar. Bunu çeşitli vesi-
lelerle ifade ederler. Onlara nasihat etsen de 
etmesen de dünyaya olan bağılılık larından 
vazgeçmemektedirler.

9- Köpeğe bir parça yiyecek atıldığında ha-
reketsiz kalır. Ulema-i sû’ da öyledir. Ken-
dilerine mal makam verilince hareketsiz ve 
eylemsiz kalırlar.4 

“Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, ha-
hamlardan ve rahipler den birçoğu, insanla-
rın mallarını haksızlıkla 
yerler ve Allah yolun-
dan çevirirler. Altını ve 
gümüşü hazineye tıkıp 
da onu Allah yolunda 
harcama yanları, acı bir 
azap ile müjdele”5  (Tevbe, 
9/34). İman ve öncüleri-
nin görüşlerini Kur’an ve 
Sünnet’te sarih ola rak be-
lirtilen konuların önüne 
verenler haham ve rahip-
lerin konumuna düşmek-
tedirler. İmamları hayatta 
olsalardı kendilerine nis-
pet edilen birçok görüşten beri olduklarını 
ilân edeceklerdi. Al lah Teâla, kendilerine, 
“kitabım ve Peygamberimin sünne tine neden 
muhalefet ettiniz? diyeceklerdi.”6 

 Sünnette Ulema-i Sû’un İşlenişi 

 Hz. Peygamber de ulema-i sû’ ile ilgili çarpı-
cı beyanlarda bulunmuştur şöyle ki: “Ahirete 
yakın bir za manda din ile dünyalık elde edecek 
bir zümre türeyecek. Onlar kuzu postundaki 
kurt gibidirler. Sözleri baldan tatlı, kalpleri ise 
kurt kalbidir. Allah Teâla onlar hakkında şöyle 

4  Bkz. İbn Cevzi, Fevâid, s. 131-132. 

5  Tevbe, 9/34. 

6   Bkz. Kasimi, el-Fetvâ, s. 11. 

der: Dinimi kullanarak insanları mı aldatıyor-
sunuz? Bana baş kaldırmaya mı cüret ediyor-
sunuz? Zatıma yemin olsun ki başlarına, ma-
sum insanları bile şaş kına çevirecek bir musibet 
getireceğim.”7 

Hz. Peygamber, ulema-i sû’un insanlık için 
en büyük tehlike olduğunu ve hatta kıyame-
te kadar zuhur edecek musibet ve belala rın 
en kötüsü olacağı haber verilen “Deccal”dan 
da daha kötü ola cağını söylemiştir. “Ümme-
tim için Deccal’dan daha tehlikeli olanı, insan-
ların sapmasına vesile olan öncülerdir.”8 Ha-
diste geçen “el-eimme” sözcüğü, imam keli-
mesinin çoğulu olup, hem “ulema” hem de 

“idareciler” anlamına gel-
mektedir. Hadislere göre, 

kıyamete yakın zamanda 
zuhur edecek “Deccal” 
fitnesiyle mücadele ede-
cek “Mehdi” na mındaki 
zata karşı çıkacak ve onu 
engellemeye çalışacak da 
ulema-i sû’dur.9 “Ümme-
tim için en fazla korktuğum, 
dil ule ması(söylemleri dil-
de kalan) münafıklardır.”10 
hadisinde, ilimleri, dilde 
kalıp hayata geçmeyen 
ulema kastedilmiştir. Ha-

dis, ilmiyle amel etmeyen kesime “münafık” 
yakıştırmasında bulunulmuştur. 

“En çetin azap, ilminden yararlanmayan âlim 
içindir.”11 “Kime sahip olduğu ilimden soru-
lur, o da ilmini gizlerse kıyamette ağzı ateşten 
bir gemle gemlenir.”12 hadisi de bir bakıma 
“Vaktiyle Al lah kendilerine Kitap verilen-

7  Tirmizi, Zühd, 60. 

8  Ahmed b. Hanbel, el-Albani, Silsiletu’l-Ehadisi’s-Sahiha, Hadis 
No: 1989. 

9  El-Fâsî, el-Fkrü’s- Sâmi, II, 7. 

10  İbn Hanbel, Ahmed, Müsned, I, 22. 

11  Taberani, zayıf bir senetle rivâyet etmiştir. (Bkz. Münvi, Feydu’l-
Kadir, I, 662). 

12  Ahmed, (Feydu’l-Kadir, VI, 1189). 

ALLAH’IN DİNİNİ 

BİLDİKLERİ HÂLDE, BAZI 

KE SİMLERİ MEMNUN 

ETMEK İÇİN NASSLARI 

TAHRİF EDEREK ONLARIN 

HESABINA FETVA VEREN, 

ALLAH’IN BAZI EMİR VE 

YASAKLARINI SAKLAYAN 

KÖTÜ ÂLİMLERE DE 

RASTLANABİLMEKTEDİR.
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lerin misakını aldı: Celalım hakkı için onu 
insanlara anlatacaksınız, ketmetmeyecek-
siniz.” (Âl-i İmrân, 3/137) âyetinin tefsiri 
konu mundadır. İbn Abbas, hadis hakkında 
şunları der :“İlmini gizleyen lerin ağzına gem 
vurulduktan sonra şöyle teşhir edilecekler-
dir: ‘Ey İnsanlar! Şu gördüğünüz (gemlenen) 
insanlar ilim sahipleriydi. An cak ilimlerini 
insanlara tebliğ etmediler. İlmi sadece geçim 
vesilesi kıldılar.’”13 Hz. Peygamber, ulema-i 
sû’un tahribatını müşriklerin tahriba tından 
da daha zararlı görmüştür. “Ben, ümmetim 
için ne mümin ne de müşrikin tahribatından 
endişe ediyorum. Endişe ettiğim ke sim, ilmi 
dilinde kalıp hayata geçirmeyen münafık âlim 
taslakları dır.”14

Ulemanın Ulema-i Sû’u Tenkidi

Gazali, dinin zaafa düşmesi nin önemli ne-
denleri arasında ulemanın bozulmasını gös-
tererek şöyle der: “Dinin zaafa uğramasının 
önemli bir nedeni, gönül hekimleri ulema-
nın sapmasıdır. Zira ulema hekimler konu-
mundadır. Çağımızda ulema, müzmin hasta-
lığa yakalanmıştır. Ümeranın bozulmasının 
gerçek nedeni de ulemanın bozulmasıdır. 
Ulema-i sû’ ve kötü yargıçlar olmasaydı, ida-
reciler kötülük yapmaktan çekinecek, zulüm 
ve ifsatları azalacaktı.  Çıkar, kendilerini sus-
turmuştur. Hare ket ve amelleri, sözlerini ya-
lanlamaktadır. Doğru ve samimi olup, ilim-
leriyle amel etselerdi, kurtulacaklardı. Ule-
manın bozulmasının nedeni, mal ve makam 
sevgisidir. Dünya sevgisine müptela olanlar, 
başkalarına iyiliği emretmezler.”15 

Hz.Ömer dünyayı yaşanmaz hale getiren ke-
simler arasında ulema-i sû’u sayar: Hz. Ömer 
şöyle der:” Dünyayı manen kirleten üç kesim 
vardır;

1- İnsanları sapıtan idareciler, 

13  Gazali, Muhammed, Meâllah, s. 199. 

14  Taberani, Zayıf bir Senedle Bkz. İhya1/37. 

15  Nedvi, Rical, I, 229-230 (İhya’dan naklen, II, 13).

2- Kur’an ilimlerine sahip olmadıkları halde 
onun adına cedelleşmeye giren cahiller. 

3- Âlim(ler)in zelle ve hataları.”16 

Hz.Ali de buna benzer bir uyarıda bulun-
muştur: Şöyle der: “Kıyamete yakın zaman-
da, bazı fitneler baş gösterecektir. Hazır bu-
lunan Hz.Ömer, Ey Ali! Bahsettiğiniz fitneler 
ne zaman gerçekleşecek? dedi. Hz.Ali şu ce-
vabı verdi. “Allah rızası dışında dini öğrenip 
din ile dünyalık elde edilince.”17   

İmam Rabbânî de yakın bir mütalaada bulu-
nur. Şöyle der: “Ne diyeceğimi bilemiyorum. 
İnsanların kurtuluşu ule maya bağlı olduğu 
gibi, helak ve fesatları da onlara bağlıdır. En 
er demli insanlar âlimlerin en iyileri olduğu 
gibi, en kötü insanlar da ulema-i sû’dur. Bir 
Allah dostu rüyada şeytanı boş ve hareket-
siz görmüş. Nedenini sorunca, şöyle demiş: 
Zamanımızdaki ulema-i sû’, ifsat ve saptırma 
görevini üstlenmiştir. Bu nedenle bize bir 
şey düşmemektedir.”18 Ulema-i sû’, İmam 
Rabbânî döneminde ruhsat namı altında sul-
tanlara secde etmeye bile cevaz vermişti.19 
İmam Rabbani, Müslü manların başına gelen 
bir çok musibetin ulema-i sû’dan kaynaklan-
dığını şöyle ifade eder: Şu ana kadar Müslü-
manların başına ne mu sibet geldiyse ulema-i 
sû’dan gelmiştir. Onlar idarecilerin de sapma-
sına sebep olmuştur. Ümmeti 70 küsur fır-
kaya bölenlerin başında onlar gelir. Onların 
başında da cahil (sofular) gelmektedir.20

Ulemanın hassasiyeti konusunda Nevevi şu 
mütalaada bulu nur: “Âlim, kadı, müftü, şeyh 
ve diğer önemli şahsiyetlerin davra nışlarına 
dikkat etmeleri ve İslâm’a muhalif ameller-
den sakınmaları gerek. Zira mezkûr kesim-
den sadır olacak “hatalar”, “doğru” gibi algı-
lanır. Neticede avam kendilerinden olumsuz 

16  Şuveh, Adil, Müsafirun fi Kıtari’d-Dave, s. 135. 

17  Gazali, Meâllah, s. 199. 

18  Nedvi, Serhindi, s. 287. 

19  Nedvi, Serhindi, s. 291. 

20  Nedvi, es-Serhindi, s. 278. 
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olarak etkilenir, ulemanın itibarı düşer, halk 
arasında kötü imaj bırakır, aleyhlerinde ka-
muoyu oluşur, fetvalarıyla amel edilmez 
olur.21

Konuyla ilgili olarak Muhammed b. Mesleme 
şöyle der: “Pisliğe konan sinek, üme ranın ka-
pısına gidip, kendilerinden çıkar talep eden 
âlimden daha iyidir.”22

Yahya b. Muaz, dünyalığı esas alan ulemaya 
şöyle seslenir: “Ey rant uleması! Villa ve köşk-
leriniz Kayser’i, evleriniz 
Kisra’yı, deko runuz şah-
ları, giysileriniz Calut’u, 
binekleriniz Karun’u, kap 
ve ça naklarınız Firavun’u, 
hareketleriniz cahiliye dö-
nemini, yolunuz da şeyta-
nının yolunu hatırlatmak-
tadır. Hz.Muhammed’in 
veraseti nerede?”23 Ebu 
Hanife çamurla oynayan 
bir çocuk görmüş. Ona, 
“evladım sakın bu çamura düşmeyesin” de-
miş. Çocuk; “üstadım, sen de kendine dikkat 
et, senin sürçmen âlemin sürçmesi demektir” 
cevabını vermiş. Ebu Hanife bu tembihten 
sonra bir meseleyi bir ay müzakere etmeden 
fetva vermezdi.24

Çağdaş âlim Mustafa Sibâi şunları der: “Şerir 
ve facir din tacirleri ulema, çıkarları uğrun-
da zalim ve gaddar kişileri dost edin mekten, 
onları alkışlamaktan geri kalmaz. Onlar, 
İslâmî ahkâmı lağve denleri kutlamaktan, 
şakşakçılıktan ar duymazlar. İslâm’a hizmet 
edenleri zindana atılmaları için fetva ve ka-
rarlar dizerler. Müslü manları fitne ve fesat çı-
karmakla itham ederler. Onlar bu halleriyle, 
“Ben Musa’nın dininizi değiştireceğinden endişe 

21  Bkz. Nevevi, el-Ezkâr, s. 276. 

22  Bkz. Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbn Mace, Terceme ve Şerhi, İst. 
1992, I, 421. 

23  Münâvi, Faydu’l-Kadir, II, 531. 

24  Süveyd, Muhammed Nur, Menhecetu’t -Terbiyeti’n-Nebeviyye 
li’t-Tıfl  Beyrut,1998, I, 235. 

ediyorum.25” âyetinde ifade edilen “Firavun 
yöntemini hatırlatırlar. Hz. Hüseyin’in şa-
hadetine göz yumarlar. Ancak sinek kanının 
vahamet ve necasetini gündemde tutarlar, Si-
yonist ve misyonerlere göbekten bağlıdırlar, 
despotların fetva makineleridir.26 

İmam Şafii, hidâyet, adalet ve güzel bir yaşan-
tıyla bezenme yen ilim sahiplerinin, Allah’ın 
nimetlerini yanlışta kullanan putperestlerin 
durumuna düştüğüne dikkat çekmektedir.27 

İmam Şafii, insanların 
sapmasına vesile olanla-
rın yaptıklarını Allah’a 

ortak koşanların yaptık-
larına benzetmektedir. İki 
kesimde de nimeti inkâr 
ve insanları sapıtma söz 
konusudur. İnsanları sap-
tırmak, bir bakıma Allah’a 
ortak koşmaktan daha za-
rarlıdır. Zira Allah’a ortak 
koşma eylemi sahibiyle be-

raber kalıp başkasına sirâyet etmediği hâlde, 
baş kasını saptırmak ise geçişlidir. Yani baş-
kalarını etkilemektedir. “Al lah’tan doğru delil 
olmaksızın mücerred kendi hevâsı peşinde giden 
kimseden daha şaşkın kim olabilir?”28 âyeti bu 
tezi doğrulamaktadır. 

İbn Kayyım, ulema-i sû’u şu şekilde canlan-
dırır: “Ulemai-sû’, cennet kapısının önün-
de durup sözleriyle insanları cennete davet 
ederlerken, yaşantılarıyla; “aman aman dille-
rimizle bir şeyler söylüyorsak da siz bizlere 
bakmayın, esas olan hareketlerimizdir” de-
mektedir. Bu durumları, davaları doğru ol-
saydı, ilkin kendileri davet ettikleri konulara 
icabet edeceklerdi şeklinde telakki edilir. Bu 
tür ulema, davetçi kılığında yol ke sen eşkı-
ya konumundadır. Zira ilim veya amelleriyle 

25  Nedvi ,Serhindi,, a.ge. 292. 

26  Bkz. Sibai, Ahlakune’l- İctimaiyye, s. 205. 

27  Malik Bedr, Fikrü’ş-Şâfii, s. 84. 

28  Kasas, 28/50. 

HZ.PEYGAMBER, ULEMA-İ 

SÛ’UN İNSANLIK İÇİN 

EN BÜYÜK TEHLİKE 

OLDUĞUNU, HATTA 

‘DECCAL’DAN DA 

DAHA KÖTÜ OLA-

CAĞINI SÖYLEMİŞTİR.
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İslâm yolunu kesip insanların ona girmesine 
engel olmaktadırlar.29 

İnsanların mal ve eşyasını almak için yol ke-
sen eşkıyaya bunca ceza vazedilmişken, on-
ları Allah yolundan alıkoyup dinlerini alanla-
rın cezası ne olacaktır?

Hasan Basri’den ulema-i sû’un bu dünya-
daki cezası sorulunca şöyle cevap vermiş: 
“Allah’ın onlara en büyük cezası, kalplerinin 
ölmesidir.” Kalpleri nasıl ölür? denilince de, 
“din ile dünyayı ye meleridir.” demiş.30 Hz. 
Peygamber’den miraç gecesinde dudak ları, 
ateşten makaslarla kesilen kesimin “rant ve 
fitne uleması” ol duğunu öğreniyoruz.31 On-
lar, batıla hak giysisini örtüp hak diye ortaya 
koymaya çalışanlardır.

Muhammed İkbal, çağımız ulemasıyla med-
reselerin düştüğü hali pür melâlini şöyle tas-
vir eder: “Mektep ve medreseden ümidimi 
kestim. Artık orada ne hayatî bilgi ne ilim 
ne irfan ne de sevgi kaldı. Hatiplerin cüm-
leleri ne muazzamdır!. Ancak sevgi ve iman 
nurun dan mahrumdur. İslâm’ın güzellikle-
rini ne kendileri uygulamakta ne de onlar-
dan başkalarının yararlanmasına müsaade 
etmektedir ler.”32 

Başka bir vesileyle de şöyle der: “Şeyh (ulema 
topluluğu) putların aşkı uğruna İslâm’ı feda 
etti. Zünnârdan tespihine ip yaptı. Pirlere, 
saçları ağardığı için pir dendi. Köy çocuk-
larının bir maskarası ol dular. Gönülleri, “la 
ilahe” yazısına yabancı, orası heves putlarıy-
la dolu bir puthane haline gelmiş, her saçını 
uzatan bir mutasavvıf hırkası giymiş. Ah bu 
din satan tüccarlardan illellah!”33 Başka bir 
münasebetle de şöyle der: “Ömer gibi ken-

29  Bkz. İbn Kayyım, el-Fevâid, s. 61. 

30  Ğâmidî, Kutuf, II, 58. 

31  Ahmed, Müsned, III, 130. 

32  İkbal, Muhammed, Bali Cibril, (Nakleden: Cevdet Kılıç, Mu-
hammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti, s. 59).

33  İkbal, Muhammed, Esrar-ı Hodi, s. 61. (Nakleden: Kılıç, Mu-
hammed İkbal Hayatı ve Şahsiyeti, s. 59).

dinin ve başkasının min netinden kaçın (…) 
Benlik, başkasından istemekle parça parça 
yıkı lır. Başkasından istemekle müflisten daha 
aşağılara düşersin. Di lenci ve yoksullardan 
daha yoksullaşırsın. (…) Rızkını başkasının 
nimetinde arama. Güneş çeşmesi olsa ondan 
dalga isteme. ”34 ”Kim, benlik temelini aşk ve 
sevgiyi üzerine kurarsa kâinat düzeni nin giz-
li ve açık tüm güçlerini ele geçirir.”35

  Netice, denizdeki balık, yuvasındaki ka-
rınca Rabbani ulemaya dua ettiği gibi, mem-
lekette ahlak, idare ve gidişat bozuksa bun-
dan ulema sorumludur. Vahdet ve kardeşlik 
zedelenmiş, millet kamplara ayrılmış, tarihî 
karakterini kaybetmişse bundan ulema so-
rumludur. Gençlik avare ve davasız, aileler 
otoritesizse bundan ulema sorumludur. Me-
murlar rüşvetçi, mesul makamlar iltimasçı 
iseler ulemanın düşünmesi icap eder. Din ha-
yatı, bir rüya veya taklid merasimi haline ge-
lerek vicdanlar sahipsiz ve sultansız kalmışsa 
bunun da sorumluları ulemadır. Yüreklerin 
merhametsizliğinden hislerin bayağılığından 
ve iradelerin gevşekliğinden bir mesul ara-
nırsa o da ulemadır.  Hedefsiz gayesiz başı-
boş gezen insanlardan ulema sorumludur. 
Ulema, herhangi bir hata görse onu kendi-
lerinden bilirler. Ulema toplum gemisinin 
kaptanları konumundadırlar. Bu bakımdan 
ulemanın zellesi toplum gemisinin batması 
anlamına gelmektedir. Gemi ba tınca insanlık 
da kendileriyle batar. 

34  İkbal, Benlik ve Toplum, Çev. Ali Yüksel, İst, 1990, s. 39. 

35  İkbal, a.g.e, s. 41. 
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Cevdet Said, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı İslam dünyasının genç kuşağından. Şam 
doğumlu Çerkes mütefekkir, Cezayirli büyük 
düşünür Malik Binnebi’nin seçkin öğrencisi 
ve izleyicisi olarak ün salmıştır. Bozulmaların 
ve kokuşmaların bataklığı kabul ettiği büyük 
kent hayatından uzakta, beslediği iki ineğiyle 
Şam yakınlarında Golan Tepesi’nin eteğinde 
Bi’r-i Acem köyünde yaşamaktadır. Temel gö-
rüşü, şiddete ve kaba güce karşı olmak, İslam 
dünyasının felsefi ve kültürel değerlerini ye-
niden dirilterek öze dönmektir. 

Cevdet Said’in Türkçe’ye çevrilen başlıca 
eserleri şunlardır: 

Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları • 
Âdem’in Oğlu Habil Gibi Ol • 
Güç, İrade ve Eylem • 
Değişim Rüzgârı • 
Din ve Hukuk• 
Oku!• 

Şam’da bulunduğum süre zarfında arkada-
şımın beni Cevdet Said’in dersine götürmek 
istemesine tabii ki karşı koyamazdım. Şam’ın 
merkezine 1 saat uzaklıkta, bir binanın alt ka-
tında, mütevazı bir odada, katılımcıların bir-
çoğunun öğrencisi ve yakın çevresi olduğunu 
öğrendiğim bir grup karşıladı bizleri dersten 
önce. Yaklaşık iki saat boyunca üstad Cevdet 
Said, İslam âleminin önemli gündem madde-
lerinden bahsetti. İşin ilginç ve hoş olan yanı, 
dersinin interaktif olmasıydı. Odada bulunan 
seçkin kalabalığın birçoğu derse aktif olarak 
katıldı, kanaatlerini paylaştı. Ders bir nevi açık 
oturum gibiydi. Sadece üstadın konuştukları 
önemli değildi. Onun yanı sıra bir numaralı 
öğrencisi, kendi deyimleriyle ‘üstadın ayırt 
edici bir parmak izi’ olan Dr. Ömer’in katkı-

S Ö Y L E Ş İ

Üstad Cevdet SAİD ile 
“âlimin sorumluluğu” üzerine... 

FATMA İLHAN

Kur’an’ın
manasını
anlamak

esastır.
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ları dersi güzel kılan diğer önemli bir faktör-
dü. Ertesi gün doktorun kızıyla yaptığımız bir 
görüşme ve üstad Cevdet Said ile görüşmek 
için gün almamız, dersine katılmakla başlayan 
serüvenimizin Kur’ani Hayat dergimiz için bir 
söyleşiye dönüşmesine vesile oldu.

Üstad Cevdet Said İsrail sınırına çok yakın Bir-i 
Acem köyünde yaşıyor. Aylık haftalık dersleri 
dışında pek fazla köyünden çıkmıyor. Dokto-
run kızıyla birlikte Bi’r-i Acem köyüne gittik. 
Kılınan Cuma namazından sonra üstadın kız 
kardeşinin evinde söyleşimizi gerçekleştirdik. 
Derste gördüğümüz yakın çevresinden olan 
insanların bir kısmı yine oradaydı. Bizim en 
çok dikkatimizi çeken üstadın ilerleyen yaşı-
na rağmen hâlâ dimdik ayakta duruşu, beden 
yaşından beklenmeyen bir çevikliğe sahip olu-
şuydu. Tüm bunlarla beraber bizi etkileyen bir 
başka husus, üstadın ömrünü verdiği düşün-
celerini anlatırken yüzünün aldığı şekiller idi. 
Kızması, ses tonunun değişmesi… hepsi hâlâ 
aynı heyecanla savunduğu düşüncelerine ne 
kadar bağlı ve Kur’an’ın ona her daim verdi-
ği hayat enerjisinin ne kadar güçlü olduğunu 
gösteriyordu. Doktor Ömer’in ailesi ve çevre-
sindekiler bizimle çok güzel ilgilendiler. 

Üstadın yanından ayrılırken düşündüğümüz 
bir husus vardı: Bir ömrü Kur’an yoluna ada-
mak işte buydu! 

İSLAM ÂLEMİ VE SORUNLARI

Hocam, evvela bu güzel ve hatırı sayılır 
söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Soruları-
ma İslam âlemiyle başlamak istiyorum. Siz-
ce İslam âleminin geri kalmışlığının sebebi 
nedir?

Elhamdülillah... Öncelikle Kur’an’ın bu sorunu 
anlamamız için bize yardım ettiğini bilmeliyiz. 
Bunun için de, Kur’an’ı anlamamız kaçınılmaz 
oluyor. O Kur’an ki, ne sadece Mekke içindi, 
ne de sadece o asır içindi. İşte bu sebeple Ba-
kara Sûresi’nin 30. âyetini çok iyi anlamamız 
gerekiyor. 

Kur’an evvela insanın mekânından bahsediyor 
ve şöyle buyuruyor: “Hani Rabb’in meleklere; 
‘Ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim’ 
dediği zaman şöyle sormuşlardı: ‘Yeryüzünde 
kan dökmekte olan birini mi atayacaksın, üs-
telik biz seni hamd ile tesbih ve takdis eder-
ken?’” Kur’an bunun olmadığını söylemedi. 
Doğrusu biz ‘kan dökme’ asrında yaşıyoruz. 
Ben Allah’ın bu soruya verdiği cevap üzerin-
de önemle durmak istiyorum. Âyetin deva-
mında Rabb’imiz şöyle buyuruyor: “Ben sizin 
bilmediklerinizi bilirim.” Bu cümle, bu âyet 
haddizatında çok ağır… Allah Teâla bir baş-
ka âyette şöyle buyurur: “Biz sana ağır bir söz 
indireceğiz.” Bununla birlikte Allah, “Eğer Biz 
bu Kur’an’ı dağlara indirseydik, haşmetinden 
paramparça olduğunu görürdün” şeklinde 
vasfediyor sözünün ağırlığını. İşte, bizim bu 
ilahi kelâmdan uzaklaşmanın ne demek oldu-
ğunu derinden kavramamız gerekiyor. Bunu 
anlama imkânına sahibiz. Bizden öncekiler bi-
zim gördüklerimizi tahayyül bile edemediler. 
Tüm tefsirleri de alsanız, buralarda yazanlar 
bizi karanlıklardan çıkarmaya yetmiyor. Bu-
nun manası basit: “Ben sizin bilmediklerinizi 
bilirim!” Geçmişteki bütün tefsirciler karanlık-
taydılar, çünkü muayyen bir asırda yaşadılar. 
Ve bu gerçeği bilmediler. “Sizin bilmedikle-
rinizi bilirim!” Şu anda bile Müslümanlar bu 
âyetlerden faydalanmıyorlar. Çünkü manası 

ALLAH İNSANOĞLUNA 
GÜVENİYOR VE İNSANIN 

KURTULUŞUNUN 
KENDİ FİİLLERİNDE 

YATTIĞINI BELİRTİYOR.
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hâlâ çok kapalı geliyor insanlara. Sorarım size, 
kim söyleyebilir bundan yüzlerce yıl sonra in-
sanoğlunun nerede nasıl yaşayacağını? Bunu 
kim bilebilir? “Sizin bilmediklerinizi bilirim.” 
Burada aslolan ‘bilmek’tir. Peki, ne sonuç çı-
karacağız bundan, insanın kıymetiyle bilginin 
bağı nedir? İşte bu ‘bilme’dir insanı hayvan-
dan farklı kılan.

Peki, hocam, bu âyet tam olarak neye de-
lalet ediyor olabilir?

Allah insanoğlunun geleceğine güveniyor. 
Yani, insanoğlu bunu aşacak, bu karanlıktan 
çıkacak. Yani, insanın bu fesadı aşacağın-
dan umutsuz değil. Ben diyorum ki; Avrupa 
Birliği’ni kuranlar ne sahabe devrini gördüler, 
ne peygamberi tanıdılar. İlginç bir asra şahit 
oluyoruz. Bir ülkeyi fethetmek için artık Na-
polyon ya da Hitler gibi askerle girmiyorlar. 
“Eşitliğe gelin, hep beraber yaşayalım” diyor-
lar. Hz.Peygamber’in Kureyş’e çağrısı da tam 
buydu.  

Kur’an Nahl Sûresi’nde şöyle diyor (âyet 8): “O 
atları, katırları ve merkepleri hem binesiniz, 
hem de hayata güzellik katmak için yarattı 
ve daha sizin bilmediklerinizi de yaratacak…” 
Kadim zamanlarda kim düşünebilirdi bugün 
kullandığımız ulaşım araçlarını? Kim? Tren 
200 senedir var sadece. Peki ya uçaklar? Bir 
mekândan uzak bir mekâna yolcuları hızla ta-
şır. Bu çok büyük bir olay, farkında mıyız? Bu 
vasıtalar yaratıldı. O zaman daha iyi anlaya-
biliriz “Sizin bilmediklerinizi bilirim” âyetini… 
Nahl Sûresi’ndeki bu âyet niye aklımıza gel-
miyor? Allah yarattığını tanıyor. Sonuç olarak 
Allah insan soyuna güveniyor ve insanın kur-
tuluşunun onun fiillerinde olduğunu belirtiyor. 
İslam âleminin kurtuluşu da kendindedir, kendi 
yaptığı fiillerde. Biz yeni bir dünya kuruyoruz, 
lakin Müslümanlar hala babalarının yazdıkla-
rında, yaşadıklarında saplanıp duruyor. Bunu 
anlamamız cevabı anlamamız anlamına geli-
yor.

İslam âlemi hala atalarının tarzıyla yaşıyor, tıpkı 
anne karnında yaşayan cenin gibi. Bu ceninin 
doğması lazım artık. Ve insan iki kere doğuyor; 

önce annesinden ayrılıyor ki, annesinin kar-
nından doğup nefes alması, yiyip içmemesi, 
yaşaması lazım. Lakin insan öğreniyor. Avrupa 
Birliği demokrasinin gelişmesinin bir netice-
si. Nasıl doğdu bu birlik? Müslümanlar bunu 
anlamıyor. Allah’ın bağlanasınız diye belirttiği 
bağları koparanlar fesadı çıkaranlardır...

KUR’AN’DAN İSTİFADE 
EDEMEYİŞİMİZİN SEBEPLERİ

Üstad, bu bağlamda Müslümanlar neden 
Kur’an’ın sorunlardan kurtarma ve hidaye-
te erdirme gücünden istifade edemiyorlar? 
Hâlbuki onlar Kur’an’ı okuyor, ezberliyor ve 
kutsuyorlar?

Çünkü onlar Kur’an’ı anlamıyorlar! Eğer an-
lasalardı durum çok farklı olurdu. Rica edi-
yorum! İslam âleminin yaşadığı bu harap hali 
bir düşünün! Allah, Bakara Sûresi’nin 256. 
âyetinde şöyle buyuruyor: “Dinde zorlama 
yoktur! Artık doğru ile yanlış birbirinden seçi-
lip ayrılmıştır.” Oysa birçok mezhebin fıkıh ve 
akide kitaplarında dinden çıkanın öldürülmesi 
gerektiği yazıyor… Bunun delili nedir?  Onlar 
Kur’an’ın bütününden çıkarmamışlar bu hük-
mü. Bu durum şimdi de geçerli. Çünkü zorla-
ma insanda nefret hissi uyandırır; onu yalancı, 

İSLAM ÂLEMİNİN 
KURTULUŞU 
KENDİNDE; 

TAKINDIĞI TUTUM VE 
DAVRANIŞLARDADIR.
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gaddar veya münafık yapar. Lâkin ikna ile ruh 
verilebilir. Peygamberler ikna yöntemini kul-
lanmıştır, kaba kuvveti değil. Mekke’de Bilal ne 
yapmıştı? Neye karşı geliyordu Bilal? Eğer biri 
onun parasını ödeyip serbest bıraktırmasaydı… 
Sadece Allah dedi, Hz.Muhammed’in dediğin-
den farklı bir şey de söylemedi. “Allah tektir, 
eğer istiyorsunuz öldürün beni!” dedi. Bu bilinç 
çağımızda mevcut değil maalesef… Bu gibi pek 
çok soru var ortada, ama yeni dünya düzenine 
hitap edecek, onları çağıracağımız kapımız yok! 
Mesela, ulaşım araçlarının katettiği mucizevi 
göstergeleri kavramada, insan aklının katletme 
dışında ürettiği meziyetleri idrak etmede yeter-
siz kalıyor İslam âlemi. 

Üstadım, nasıl ve ne za-
man başladı bu idrak so-
runu? 

En başından beri aslında 
ben bu soruyu cevaplama-
ya çalışıyorum. Mesela, ben 
İslam’ı savunma görevini ifa 
etmeye çalışıyorum. Ama 
bazı Müslümanlar eşitlik 
kelimesine çağıramıyorlar. 
Onlar Allah’ı hakkıyla bi-
lemiyorlar. Kur’an’ı anlamıyorlar! Kelimetün 
sevâ’ son derece önemlidir. Sen ve ben eşitiz, 
demektir. Eğer sen insanları ikna edebiliyorsan, 
buyur ve değerlerini anlat. Bunu anlayamazsak 
Kur’an’ı ve yeni dünyayı anlamıyoruz demek-
tir. Yine aynı örneği veriyorum: En basitinden 
ulaşım araçlarının gelişimi durmadı, daha ilerisi 
de gelecek. 10 saat havadan gidebiliyoruz, bu 
küçük bir olay mıdır?...

O halde üstadım, bu sorunları aşabilmek için 
çağın ürettiklerini iyi anlamamız mı gereki-
yor? Mesela teknolojiyi?

Sadece teknoloji değil, olamaz da. Bu kültürü-
müzün baskı altında olduğunu gösteriyor. Gerçi 
Türkler son zamanlarda bunu aşmaya başladı... 
Allah diyor ki “Dinde zorlama yoktur. Artık doğ-
ru ile yanlış birbirinden seçilip ayrılmıştır.” Bu 

bildiğimiz klasik tefsirle anlayamayız. Ben 
bunu anlıyorum. Düşünüyordum, geçmişte bu 
âyetlerin birbiriyle alakası nasıldı diye. Dinde 
zorlamanın olmayışı ile doğru ve yanlışın bir-
birinden ayrılmış olması... Biz şu anda karan-
lıklardayız. Bunu anlamak uzunca bir vaktimi 
aldı... Allah devam ediyor: “Kim şeytani güç 
odaklarını reddeder ve Allah’a inanırsa kesin-
likle kopmaz bir kulpa yapışmış olur.”...

İlk yazdığım kitap Âdem’in oğluyla alakalıydı. 
“Kardeşi ‘seni öldüreceğim’ dediğinde hiç bir 
şey yapmadı... Peki, kim kaybetti? “Sen beni 
öldürsen de ben sana dokunmayacağım… 
Eğer ben sana dokunursam, -ki sana bu fırsatı 
vermeyeceğim-, çünkü ben Allah’tan korka-
rım…” Böyle demişti. Bu doğru ve yanlışın yo-

luydu... Bu çok büyük bir 
olaydır; doğru ve yanlışın 

ayrılmış olması... Kur’an 
âyetlerini çok iyi okuyup 
anlamamız gerekiyor...

Mesela, Fecr Sûresi’ni çok 
okumamız gerekiyor. Ne 
diyor orada Rabbimiz? 
“Görmedin mi Rabbin ne 
yaptı Âd kavmine? Sü-
tun gibi binalar sahibi 

İrem’e? Ki, o günün dünyasında bir benzeri 
inşa edilmemişti. Yine kayaları vadiler oluş-
turma amacıyla kesip oyan Semud’a? Ve pi-
ramitlerle dünyaya kazık çakan Firavun’a? 
Onların hepsi kendi ülkelerinde haddi aşmış 
kimselerdi, derken orada ahlaki çürüme ve 
toplumsal yozlaşmayı körüklediler, bu yüzden 
Rabb’in onların üzerine tevir türlü azap kam-
çısı yağdırdı. Şu kesin ki, Rabbin her zaman ve 
mekânda herkesi gözetleyicidir.” Bu âyetler 
mazi, hal ve istikbali anlatır. Buradakiler 
kuvvet ile hâkimiyet kurup helak olanlardır. 
Allah gelecekte de kaba kuvvet ile hâkimiyet 
kuranları helak edecektir, aynen geçmişte 
ettiği gibi… Kur’an parçalanmış, sanki çocuk 
oyuncağı olmuş! Müslümanların meselesinin 
kökeni, onların akletmeyişleridir...

Kur’an iki kez tekrar ederek diyor ki: “Bunlar 
gelmiş geçmiş ümmetlerdir.” İşte böyle bir ki-

“ZORLAMA YOKTUR 
DİNDE!” ÇÜNKÜ 

ZORLAMA İNSANDA 
NEFRET HİSSİ 

UYANDIRIR. ONU 
YALANCI, GADDAR 

VEYA MÜNAFIK YAPAR. 
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tabı bıraktı Rasulullah bize. Ahirette bize Ebu 
Hanife’den ya da İmam Şafii’den sorulmaya-
cak. ‘Ben bu kitabı indirdim, ona ne yaptın?’ 
diye soracak Rabbimiz. Akıllılar bu yöntemle 
ikna ediyorlar, bombalar-
la değil... Kur’an öğret-
ti bana tüm bu fikirleri. 
Babamın dinine bağlı kal-
saydım bunları anlayamaz, 
böyle düşünemezdim. Biz 
büyük atalarımızı görme-
dik, onlar da bizi görmedi. 
Ama Allah diyor ki; “Size 
âyetlerimizi göstereceğiz, sizden sonra ge-
lenleri bile, onun hak olduğu belli olsun diye.” 
Biz hakkın tarifini bilmiyoruz. Hak olan, bütün 
insanların Kur’an’dan faydalanması, sadece 
diktatörlerin değil. Ve bilmiyoruz nasıl uyan-
dıracağımızı insanları. İnsan, hayatının merke-
zinde. Bu çok eski bir sorun, biz de o zaman-
dan bu zamana çok yol kat’ ettik. Bilmiyoruz, 
nasıl başladı bu hal. Biz tarihte yaşıyorduk. En 
son zaman kıyamet günü. Biz ilk zamandayız, 
ona ulaşmamız mümkün değil. Son vakit gel-
medi, biz ilk vakitteyiz, bu büyük bir sorun. 
Lâkin “Allah’ın zafer garantili fethi geldiğinde 
ve insanların kitleler halinde Allah’ın dinine 
girdiğini gördüğünde”... Bir sürü insan Arap 
yarımadasında İslam’a girdi. Âlemler için ni-
met olduğunu söylüyorlardı ve Kur’an onların 
iman ettiğini kaydetti. Onlar kuvvet ile girme-
diler İslam’a... Müslümanlar ilk kez konuştu ve 
biliyoruz ki, halklar, mustazaflar, Bilaller anla-
dı adaletin gerçek anlamını. Ebu Cehiller anla-
madı! Acayip bir şey, insanlar beni yaşadıkları 

hayata götürmek istiyorlar. Oysa Kur’an bana 
bunu öğretmiyor. Biz Allah’ın gönderdiğin-
den başkasını yüceltmedik ve savunmadık! 
Kur’an, Allah’ın Rasulü’ne gönderdiğidir ve 
onu ölüler için okumayız.

KUR’AN’A VERİLEN ÖNEM VE ONDAN İS-
TİFADE ETMENİN YOLLARI

Kur’an’a verilen önemin seviyesini dünya-
da ve hassaten Suriye’de nasıl buluyorsu-
nuz? Sizce bu önemin niceliği ve niteliği 
nasıldır?

Yaygın bir şekilde görüyoruz ki, insanlar med-
reselerde Kur’an’ı okuyor, ezberliyor ve tecvi-
dini öğreniyorlar. Bunu da büyük bir ilim ve 

dindarlık sayıyorlar. Oysa, 
“Doğru ile yanlış birbirin-

den ayrılmıştır” zaviyesin-
den bakınca durum farklı 
görünüyor. Allah’tır bizi 
karanlıklardan aydınlığa çı-
karacak olan… İslam âlemi 
ve Arap âlemi karanlıklar-

dadır. Onlar Kur’an’ı baştan sona ezberliyorlar. 
Hattâ sûrelerin rakamlarını, Kur’an’daki sıra-
larını, âyetlerin rakamlarını bile ezberliyorlar, 
ezberden okuyorlar. Onlara göre ‘Kur’an’ın 
hafızı olmak’ rakamlarla onu ezberlemektir... 
İran’da küçük kızlar baştan sona ezberlemiş 
Kur’an’ı, televizyonda gördüm. Sanki bilgi-
sayar gibi okuyorlar. Aradaki fark nedir? Yok 
bir fark, bilgisayar da ezberliyor, hatta daha 
iyi saklıyor. Ama asıl mesele şudur; bilgisa-
yar düşünemiyor, akledemiyor. Bu yüzden bu 
şekilde yapılması yanlış. Bu sebepledir ki biz 
Kur’an’a iman kapısından girmeye hâlâ uzak 
bir mesafedeyiz. Birçok insan okuyor, okuyor! 
Lâkin aslolan okuyup anlamak ve yaşamaktır... 
Kur’an’dır bana bunu öğreten. 

Adalet, insan hakları… bizim vazifemiz… Ben 
bazı üniversitelerdeki hocalara şöyle söyledim: 
Siz Kur’an’ı anlaşılır bir kitap gibi okuyamıyor-
sunuz. Çünkü bilmiyorsunuz ki; Kur’an isteye-
ne hidayet verir. Bu bir mesuliyettir. Kur’an 
mesuliyeti, dağların yüklenmekten kaçındığı, 

PEYGAMBERLER 
İKNA YÖNTEMİNİ 

KULLANMIŞTIR, KABA 
KUVVETİ DEĞİL…
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ama insanın yüklendiği ağır bir emanet. Nasıl 
anlaşılacak? Kuvvet ile mi? Asla! Akıl ile anla-
şılacak. Eğer aksi öyle olsaydı merkep insan-
dan çok daha güçlü… Yer ve gökler emaneti 
üstlenmekten kaçındı, çünkü güneş mekânını 
değiştiremez. Ya da başka bir şeye dönüşemez.  
Bu kanun. Sadece insan bunu başarabilir.

Tüm bunlardan biz Allah’ı mahlûkattan ve 
yarattığı insandan yola çıkarak tanımak ihti-
yacını hissediyoruz. Çünkü başka bir nebi gel-
meyecek. Allah’ın sünnetinde de bir değişiklik 
olmayacak. Toplumların ya da kişilerin kurtu-
luşu için yasalar hep aynı kalacak.

Üstad, geçtiğimiz Ramazan ayından gele-
cek Ramazan ayına kadar Türkiye’de Kur’an 
Yılı ilan edildi. Bu bağlamda Müslümanlar 
Kur’an’dan gerçek manada istifade etmeyi 
nasıl başarabilir?

Çok güzel bir suâl. İslam’ın rükünleri beş ta-
nedir. Kelime-i şehadet ve zekât ibadetten de-
ğildir. Bu ikisi söz ile ikrar ve mal ödemesidir. 
Ancak namaz, oruç ve hac sembol ibadetler-
dendir. Koyduğumuz mana kıymetinden gelir. 
“Şüphesiz namaz kötülüklerden alıkoyar.” Eğer 
namaz sana kulluğun sadece Allah’a mahsus 
olduğunu, insanlara kul olunamayacağını öğ-
retmiyorsa o namaz namaz değildir, bu du-
rumda namaz tağut için olur.

Müşrik Allah’ı yalanlamaz. Onun yanlışı, aynı 
kelimeyi hem insan için hem de Allah için kul-
lanmasıdır. Öyleyse “Dini yalanlayanı gördün 
mü, o yetimi doyurmaz, yoksula yiyecek ver-
mez, veyl olsun o namaz kılanlara. O namaz 
kılanlar ki yoksulu doyurmayı sevmiyorlar.” 
Onlar Müslüman değil. Münafıkların sıfa-
tı Müslümanlara yapışınca onları Müslüman 
zannediyoruz. Münafıklık ve yalan onların en 
bariz sıfatları. Bizler çoğu zaman yalancılık 
yapıyoruz. İnsanlara ibadet ediyor, Ramazan-
da çokça Kur’an okuyoruz, tabii ki ‘teberrüken’, 
bereket görmek için. Ama, Avrupa Birliği’nin 
‘hak’ üzere yapılandığını söylemiyoruz... De-
mokrasinin mahiyetini anlamak istemiyoruz. 
Kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor. 

Demokrasi araba gibidir. Bir kişi bir orduyu 
öldürebiliyor... Katletmek yöntemimiz değil, 
olmamalı! İnsanların hidayetidir önemli olan, 
önemsenmesi gereken. 

Din hâlâ semadan inmedi ve maalesef insan-
lar güce kulluk ederek yaşıyorlar! Müslüman-
lar olarak bu güç saplantısından kurtulmamız 
gerekiyor. Tarihi doğru okumak çok önemli… 
Kur’an diyor ki; “insanların nasıl yaratıldığına 
bir bak”... İşte bunu anladığımızda birçok şeyin 
değiştiğini, düzeldiğini göreceğiz ve sorunla-
rımıza çözümler bulacağız... Yeter ki aklımızı 
Kur’an’ı anlamaya açalım...



“O MÜSLÜMANLAR Kİ 
EŞİTLİK KELİMESİNE 
ÇAĞIRAMIYORLAR. 
Kİ ONLAR ALLAH’I 

BİLMİYORLAR. KUR’AN’I 
ANLAMIYORLAR.. 
KELİMETÜN SEVÂ’ 
ÇOK ÖNEMLİ. SEN 

VE BEN EŞİT!”
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Bu makale, ‘Yaratılış Gerekçeleri’ adıyla hazırlamakta oldu-
ğum çalışmanın, fazlasıyla yararlandığım çok sayıda kay-
nak ve dipnottan arındırılmış kısa bir özetidir.

arihî süreçte Peygamber’in beşerî konu-
muyla ilgili ciddî tartışmalar yapılagel-

miş; O’nun (s) beşerî ve nebevî konumlarının 
çerçevesinin nasıl çizileceği hususu büyük bir 
problem olmuş ve bu dilemma, tartışmaların 
odağı haline gelmiştir. Bazıları O’nun beşerî 
yönüne ağırlık vererek vahye konu pozisyonla-
rının dışındaki davranışlarına beşer olması ha-
sebiyle dinî bir değer atfetmezken, diğer bazı-
ları ise O’nun bütün söz, fiil ve davranışlarının 
vahiy kaynaklı olduğu gerekçesiyle bağlayıcı 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sorun, bu ikile-
min sınırlarının nasıl tespit edileceğidir. Ancak 
tarihî süreçte toplumun düşünce yapısında 
ikinci görüş daha etkili olmuş ve bu nedenle 
Kur’an’daki konumuna uygun, Peygamber’in 
yaşam realitesine yaraşır ve dolayısıyla O’nun 
beşerî ve nebevî yönlerini yerli yerine koyabilen 
tutarlı bir üçüncü anlayış da etkili olamamıştır. 
Çünkü Hadis Ehli’nden İmam Şafiî’nin hadis-
leri sünnetle aynîleştirip hadislerin kaynağının 
vahiy olduğunu iddia etmiş olması, zamanla 
genel bir kabul görmüş ve bu anlamda tedavül-
de bulunan ya da tedavüle sokulan rivayetler 
de bu söylemi teyit amaçlı kullanılmıştır. Genel 
Sünnî anlayışı, eş-Şafiî’nin bu tezinin biçimle-
diği ve bu anlayışın, Rasulullah’ın beşeriyetini 
göz ardı ettiği malumdur.

Zamanla Peygamber’e duyulan haddini aşan 
sevgi ve özlem ile bunlara ilaveten vahiy met-
ninde yer alan, geçmiş peygamber ve toplu-
luklara ilişkin kimi mucizevî pasajlarda an-
latılanların mutlaka Son Peygamber’de daha 
kapsamlısının cereyan ettiği tezi eklenince, 
anlatılan bu bakış açısı doğmuş ve rahatlıkla 

T

E L E Ş T İ R İ

Hadis Âlimlerinde 

Beşerüstü Peygamber Tasavvuru

Özellikle H.II. asırda 
ehl-i hadis ile ehl-i re’y ve 
ehl-i kelâm arasında sîret 

ve sünnetin nasıl takip 
edileceğine ve peygamber 
algısının keyfiyetine dair 

metodik farklılıklar ve içeriksel 
tartışmalar meydana geldi.

MUSTAFA AKMAN
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Peygamber’e uygulanmıştır. Buna bağlı ola-
rak mitolojik tasvirler içeren rivayet örnek-
leri dillendirilmiş ve böylece konuyla ilgili 
literatürün malzemesi ve rengi belirlenmiş-
tir. İşte gerek Son Peygamber, gerekse önceki 
peygamberler hakkında Hadis Edebiyatı baş-
ta olmak üzere, Siyer, Şemail, İslam Tarihi, 
Tefsir ve Vaaz türü eserlerde görülen, mitolo-
jik yönü ağır rivayetlere rastlanması, söz ko-
nusu eserleri yazanların, bu tarz rivayetleri 
kabullenebilecek bir zihniyete sahip olduk-
larını gösterse gerektir.

Bilindiği üzere Peygamber, insanlar arasın-
dan seçilmiş bir elçi idi. Hayattayken O’nun 
Müslümanlar arasındaki 
değer ve konumu Allah’ın 
mesajını açıklıyor olması 
hasebiyle önemliydi. Bu 
bağlamda arkadaşları üze-
rinde güçlü bir otoriteye 
de sahipti. Hatta O vefat 
ettikten sonra da sîreti 
önemini kaybetmedi. An-
cak özellikle h.II. asırda 
Ehl-i Hadis ile Ehl-i Re’y 
ve Ehl-i Kelâm arasında 
bu sîret ve sünnetin nasıl 
takip edileceğine ve pey-
gamber algısının keyfiyeti-
ne dair metodik farklılıklar 
ve içeriksel tartışmalar meydana geldi.

Ehl-i Hadis, Peygamber’den gelen bütün ha-
dislerin sünneti oluşturduğunu ve bunlara 
herkesin uyması gerektiğini savunuyordu. 
Bunun göz ardı edilmesi, Peygamber’in oto-
ritesini tartışılır hale getirecekti. Buna muka-
bil Ehl-i Re’y, hadisleri kabulde daha ihtiyatlı 
davranmayı ve hakkında nass bulunmayan 
konuda re’ye başvurarak meselenin çözümü-
nü öngörüyordu. Esasen Re’y ve Kelâm ehli de 
nebevî sünneti kabul etmekte ve kullanmakta 
idi. Ancak mantalitelerine muarız bir hadisle 
karşılaştıklarında kendi hukukî akıl yürütme 
metotlarından elde ettikleri sonuçları tercih 
etmekteydiler. Çünkü onlar böylesi rivayetle-
rin, daha büyük bir ihtimalle O’nun (s) adına 
üretilmiş olabileceğini değerlendiriyorlardı.

Ehl-i Hadis’in Peygamber Anlayışı

Ehl-i Hadis’in anlayışına göre, Peygamber’in 
bütün tavır ve davranışları ilâhî kaynaklı 
olunca, bu davranışlarında yanılıp hata et-
mesi de mümkün olamazdı. Böylece ilk defa 
Şiîlerin sırf imamları için tesis ve tahsisle 
akideleştirip uygulamaya soktukları ismet 
doktrini, bu kez Ehl-i Hadis’çe Peygamber’e 
de uygulanmış oldu. Ne var ki bundan sonra 
Sünnî Çizgi’nin bunu artık kısa zamanda hem 
hadisçilerin kendilerine hem diğer imamlara 
ve hem de bunların yanında tasavvuf felsefe-
si yoluyla tarikat şeyhlerine uygulaması kaçı-
nılmaz hale gelmiştir.

İsmet doktrininin ilk 
te’sis maksadı, her ne 

kadar Kur’anî mesajın 
doğruluğunun teminat al-
tına alınması idiyse de bu 
yaklaşım, kısa zamanda 
Peygamber’in dünyevî iş-
lerde hata, unutkanlık gibi 
bazı kusurlara sahip olabi-
leceği gerçeğinin ihmaline 
de yol açmıştır. Özellik-
le Ehl-i Hadis, Zahirîler, 
Tasavvuf Ehli ve bazı 
Hanbelîler Peygamber’in 
söz ve fiillerinin tümünün 
mutlak anlamda bağlayıcı 

olduğunu savunmakta ısrar etmişlerdir. Ni-
tekim Ebu İshak el-İsferayinî (ö.418/1027), 
Kâdî Iyâz (ö.544/1149) ve Takiyuddin es-
Subkî (ö.771/1370) peygamberlerin her ko-
nuda mutlak anlamda masum olduklarını 
savunmuşlardır.

Öte yandan Ehl-i Hadis’in, ortaya koyduğu 
ulaşılmaz, beşerüstü Peygamber tasavvuru 
ile Peygamber’in bütün fiillerinin bağlayıcı 
olduğunu savunmaları doğal olarak sünnet 
ve hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasın-
da zorlu problemlere neden olmuştur. Ma-
mafih zamanla bu konuda kırılma noktaları 
oluşmuş, gerek Kelâm ve gerekse Usûl-i Fı-
kıh âlimleri bu tasavvuru aşma çabaları ser-
gilemiş ve bu vesileyle bazı çözümler üretmiş 

İSMET DOKTRİNİNİN 
İLK TE’SİS MAKSADI, 

HER NE KADAR KUR’ANÎ 
MESAJIN DOĞRULUĞU-
NUN TEMİNAT ALTINA 
ALINMASI İDİYSE DE 

BU YAKLAŞIM, KISA ZA-
MANDA PEYGAMBER’İN 

DÜNYEVÎ İŞLERDE 
HATA EDEBİLECEĞİ 

GERÇEĞİNİN İHMALİ-
NE DE YOL AÇMIŞTIR.



56

ve bunu yaklaşımlarında sergilemişlerdir.

Şüphesiz Kur’an’daki peygamber tasavvu-
ruyla Ehl-i Hadis’in tarihî süreçte oluşturdu-
ğu beşerüstü peygamber tasavvuru arasında 
önemli ölçüde paradokslar bulunmaktadır. 
Kur’an, peygamberlerin beşeri yönlerine bü-
yük bir vurgu yapar ve onların hepsinin birer 
insan olduğunu açık bir şekilde belirtir. Onlar 
da bütün insanlar gibi yerler içerler, uyurlar, 
çoluk çocuk sahibi olurlar, risalet görevinin 
dışında kalan konularda yanılırlar, unuturlar; 
hastalanırlar, zalimlerin zulmüne maruz kalır-
lar, ölürler ve hatta öldürülebilirler. Bu mana-
da gerek Kelâm ve gerekse 
Usûl-i Fıkıh âlimleri bu 
vesileyle Peygamber’i hem 
fizikî-biyolojik olağanüs-
tülüklerden hem de hissî-
kevnî mucizelerden arındır-
mak istemişlerdir.

Beşerüstü Peygamber 
Anlayışına  
Yol Açan Nedenler

İslam geleneğinde hadis 
ve sünneti farklı okuma 
biçimlerinin vücut bul-
masının sebepleri arasın-
da sayılan Peygamber’in otoritesi, teşrideki 
konumu, beşerî, nebevî ve siyasî yönleriyle 
ortaya koyduğu tasarrufları, mucizeleri, bil-
gisinin sınırları ve kaynakları gibi konuları 
ihtiva eden Peygamber tasavvurunun önemi 
ötekilerden daha büyüktür. Diğer bir ifa-
de ile tarihî süreçte hadislerin ve bu arada 
Sünnet’in anlaşılıp yorumlanması, ciddi bir 
problem teşkil etmiştir. Bu anlaşılmaya engel 
olarak ileri sürülen çeşitli faktörlerin yanın-
da daha büyük önemi haiz ‘yanlış peygam-
ber tasavvurları’nın daha olumsuz katkıda 
bulunduğu izahtan varestedir.

Ehl-i Hadis’de insanüstü özelliklere sahip 
bir peygamber tasavvuruna yol açan önemli 
nedenlerden biri, geçmiş peygamberlere dair 
mervi olağanüstü nitelik ve mucizevî olay-
ların benzerinin veya daha orijinalinin Pey-

gamber aleyhisselam’a da izafe edilmesi sure-
tiyle O’nu diğer peygamber ve müntesipleri 
karşısında yüceltme aşkıdır. Nitekim Ebu’l-
Hasen el-Eş’ârî (ö.324/936) ve es-Suyûtî’nin 
(ö.911/1505), nebilere verilmiş her mucize-
nin benzeri veya ondan daha üstünü Pey-
gamberimize de verilmiştir, kanaati, Son 
Peygamber’le diğer peygamberlerin mucizevî 
güç bakımından üstünlük yarışına sokuldu-
ğu anlayışını destekler mahiyettedir.

Peygamber’in gerek sahip olduğu sanılan 
fizikî-biyolojik harikuladelikler, gerekse attı-
ğı her adımda mucizeler gösterdiği şeklinde-

ki, Peygamber’in tarihî 
kişiliği ve gerçek misyo-

nunu gölgeleyen bu anla-
yışı doğuran saikler şöy-
lece sıralanabilir: Bir kere 
bu hususa dair rivayetle-
rin, avam tabakasını et-
kilemek için halk vâizleri 
ve Peygamber’i diğer 
peygamberlerden üstün 
göstermek isteyen avam 
veya onların özellikleri-
ni taşıyan âlimler tara-
fından, kaynağı meçhul 
hikâyelerden etkilenile-

rek uydurulup nakledilmiş ve bilahare hadis 
şeklini almış olması muhtemel görünmekte-
dir. Bu bağlamda çok erken dönemlerde bil-
hassa Hıristiyanlar ile yapılan münazaralar-
da Müslümanların, Peygamber’in şahsını ve 
hayatını insanüstü hususiyetlerle süslemeye 
çalışmış olmaları da uzak bir ihtimal değildir. 
Ayrıca söz konusu bu anlayışların, kaynağını 
Peygamber’e karşı beslenen sevgi ve özlemin 
oluşturduğu mitolojik tasvirleri içeren riva-
yetler kanalıyla revaç bulmuş olması da ola-
sıdır. Bunun yanında bu düşüncelerin oluş-
masında Hıristiyanlık ve Yunan felsefesi gibi 
dış etkileri de hesaba katmak gerekir.

Bunlara, onların genelini bu tasavvura sevk 
eden temel saik olarak kozmogoni (evrenin 
oluşumu) anlayışları da eklenmelidir. Yaşa-
dıkları çağın ruh ve zihniyetinden kaynakla-
nan söz konusu anlayış, vahiy gibi fizik ötesi 

İMAM ŞAFİÎ’NİN HA-
DİSLERİ SÜNNETLE 

AYNÎLEŞTİRİP HADİSLE-
RİN KAYNAĞININ VAHİY 
OLDUĞUNU İDDİA ET-
MİŞ OLMASI, ZAMANLA 
GENEL BİR KABUL GÖR-
MÜŞ VE BUNA ELVERİŞLİ 
BAZI RİVAYETLER DE BU 
SÖYLEMİ TEYİT AMAÇ-
LI KULLANILMIŞTIR.
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bir fenomene muhatap olan Peygamber’i ken-
diliğinden rasyonalitenin konusu olmaktan 
çıkarmış ve akıl dışı bir düzeye çekmiştir.

Öte yandan söz konusu bu anlayışların ha-
dislere yansıması, olayın ciddi polemiklere 
konu olduğunu da gösterir. Ayrıca söz konu-
su tartışmalar, bu durumun İslâm’ın daha ilk 
dönemlerinde var olduğunu göstermektedir. 
Ehl-i Hadis ve onun etkisinde gelişen bazı 
Sünnî ekoller, kendilerine has oluşturdukları 
ulaşılmaz peygamber tasavvurunun teşekkül 
sürecinde boş durmamış ve karşı durduk-
ları söz konusu görüşlere mukabil karşı ar-
gümanlar geliştirme çabasına girişmişlerdir. 
Şüphesiz burada Ehl-i 
Hadis ekolü, sadece ha-
dis ilmi ve rivayetiyle uğ-
raşan muhaddisleri değil, 
bunun yanında hukukî ve 
itikadî tüm sorunları ha-
dislere dayandıran kimse-
leri de kapsamaktadır.

Beşerüstü Peygamber 
Tasavvurunun  
Mahiyeti

Bilindiği gibi yazılı kültürde Peygamber’e 
dair ne varsa ondan yapılan rivayetlerle bize 
ulaşmıştır. İşte burada rivayet eden şahsın 
(ravi) anlattıklarının anlaşılmasında bu kez 
kendi şahsî anlayışı önem kazanmaktadır. 
Zira İslam geleneğinin anlama yönteminde, 
anlama faaliyetinin asıl öznesi olayı veya du-
rumu anlatan olmuştur. Konu hadis rivaye-
ti olunca, aktaran kişinin peygamber algısı 
önem kesp etmektedir. Buna bağlı olarak 
onun anlattığı şeyin anlaşılmasında, bizzat 
kendi bakışı etkili olmaya başlamaktadır. Şa-
yet ravi, Peygamber’den naklettiği her şeye 
vahiy olduğu ön kabulüyle bakmakta keza 
Peygamber’i attığı her adımda mucize göste-
ren biri olarak algılamakta ise, bu durumda 
okuyan/dinleyen açısından da Peygamber’in 
söz ve fiillerinin anlaşılması ve yorumlanma-
sı, bu bakış açısı çerçevesinde biçimlenecek-
tir. Nitekim sünnet ve hadislerin anlaşılması, 
tarihî süreçte oluşturulan bu peygamber ta-

savvurlarına göre şekil almıştır. Bu sabite bi-
linmeden sünnet ve hadisi anlama faaliyetini 
gereği gibi kavramak olanaksızdır.

Şüphesiz Peygamberi yanlış anlamanın ce-
halet, duygusallık, şekilcilik, slogancılık gibi 
çeşitli sebepleri ve bunun bir şekilde izah ve 
telafisi mümkün olabilir. Fakat Peygamberi 
inanç olarak beşerüstü bir noktaya konum-
landırmak daha farklı bir durumdur. Bunun 
telafi ve çözümü, ancak bu inancı terk et-
mekle mümkündür. Tarihî süreçte görüldü-
ğü gibi bu yaklaşım kendisini ıslah yönün-
deki birtakım düşünceleri de tarihe mahkûm 
etmek suretiyle varlığını sürdürmüştür.

Bu manada Peygamber 
aleyhisselam’ın sünneti-
ni bütünüyle ilahî kay-

naklı hale getiren bu an-
layış, O’nun beşeriyetini 
göz ardı etmekte ve bu 
özelliklerden neredeyse 
tamamıyla soyutlamakta-
dır. Bu, O’nun her söyle-
diği söz, iş ve davranışın 
Cenab-ı Hak tarafından 

kendisine bildirildiği anlayışını öngörmek-
te ve dolayısıyla O’nun bütün tavır ve dav-
ranışları ilahî kaynaklı hale gelmiş olmakta, 
böylece Peygamber’in beşeriyeti arka plana 
itilmiş olmaktadır.

Nitekim Ehl-i Hadis, Peygamber’i, hem 
fizikî ve biyolojik yönden olağanüstü hem 
de kelâmcıların ifadesiyle hissî mucizelerle 
donatarak harikulade bir insan olarak ka-
bul etmiştir. Bu durum daha ilk asırlarda 
gerçekleşmiş, gerek fizikî–biyolojik hari-
kuladelikler gerekse doğumundan itibaren 
bütün hayatı boyunca gerçekleştiği kabul 
edilen mucizeler, hadis mecmualarında ve 
Şemâil, Delâilu’n-Nübuvve ve el-Hasâisu’n-
Nebeviyye adıyla yazdıkları eserlerde kayde-
dilmiştir. Sadece nakle dayanarak mucizeler 
ve harikulade olaylarla nübüvveti ispatla-
maya çalışan bu tür eserler, daha çok Selefî 
ekole mensup hadisçiler tarafından kaleme 
alınmıştır.

GENEL SÜNNÎ ANLAYI-
ŞI EŞ-ŞAFİÎ’NİN TEZİ-

NİN BİÇİMLENDİRDİ-
Ğİ VE BU ANLAYIŞIN, 
RASULULLAH’IN BEŞE-

RİYETİNİ GÖZ ARDI ET-
TİĞİ SÖYLENEBİLİR.
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Ehl-i Hadis’in, Peygamber’in fizikî-biyolojik 
açıdan tasviri genel anlamda şöyledir: Pey-
gamber önünü ve arkasını görmekte, en uzak-
taki sesleri mükemmel bir şekilde işitmekte; 
insanların duymadıklarını duymakta ve gör-
mediklerini de görmektedir. Peygamber’in 
sesinin bereketinden dolayı sesi her yerde 
duyulabilmektedir. Tükürüğü her türlü yara 
bereyi tedavi etmekte, içine tükürdüğü kuyu, 
misk kokusu saçmakta ve tertemiz hale gel-
mektedir. Bevli şifalı ve temiz olup, onu içen 
kimse, o günden itibaren karın ağrısından 
şikâyet etmemektedir. Onun kanı da temiz 
ve içilebilir olup, içen 
kimsenin ağzında misk 
gibi bir koku yayılmakta, 
bunun yanında kendini 
ateşten korumuş olmakta-
dır. Gaitası yer tarafından 
yutulmakta ve orada misk 
gibi bir koku yayılmakta-
dır. O ihtilam olmamakta 
ve esnememektedir, zira 
bu özellikler şeytanın in-
sana olan bir müdahalesi 
olarak kabul edildiğinden 
Peygamber’e yakıştırılma-
maktadır. Teri misk gibi kokmakta ve koku 
imalinde kullanılmaktadır. Onun saçının bir 
teli dahi yere düşürülmemekte, herkes bir kıl 
alabilmek için adeta bir yarış yapmaktadır. 
Sahabenin bu rağbetini gören Peygamber de 
herkese bu kılların adaletle dağıtılmasını em-
retmektedir. Bazı rivayetlere göre, Peygamber 
cinsel açıdan 30-40 erkek gücüne sahiptir. 
Allah tarafından yedirilip içirildiği için uzun 
süre acıkma ve susama hissetmemektedir. O, 
ruhuyla ve cesediyle canlı olup cesedi çürü-
memekte, vefat ettiği günkü gibi taptaze ve 
kokusu değişmeden kalmıştır.

Bütün bunlar Peygamber’in fizikî-biyolojik 
açıdan harikulade özellikleri imiş. Bunların 
dışında Ehl-i Hadis’in tamamının kabul etti-
ği başka harikuladelikler ve mucizeler vardır 
ki, örneğin o bir bereket kaynağıydı; bilhassa 
yiyecek ve içeceklere bir dokunmasıyla hari-
kulade denilecek bir nicelik artmasına vesile 

olabilmekteydi. Bu, O’nun fizik âlem üzerin-
de olağanüstü bir tasarrufta bulunduğu; daha 
doğrusu, fizik kurallarıyla kayıtlı olmadığı 
şeklinde algılandığını göstermektedir. Nite-
kim O, insan dışında melek, cin, hayvanat, 
nebatat hatta cemadat olarak mümkün ve 
gerçek bütün varlık türleriyle iletişim içeri-
sindedir; sadece iletişim içerisinde kalmayıp, 
maddi varlıkları kendi yaratılış yasaları dışın-
da davranışa sürükleyecek kadar bir nüfuza 
da sahiptir.

Bu görüşleri dillendiren İslam kültür mira-
sının kilometre taşlarını teşkil eden Zehebi 

(ö.748/1347), Suyuti 
(ö.911/1505) ve Azima-
badi (ö.1273/1857) gibi 

âlimler maalesef böylesi 
görüşleri eserlerinde ak-
tarmakla kalmamış aynı 
zamanda bunları hadis-
lerle delillendirmeye de 
çalışmışlardır. Onlara 
göre Peygamberin cesedi 
bozulmadan halen canlı 
olarak mezarında ibadet-
le meşgul bulunmaktadır. 

Süyuti bunun daha ötesine geçerek şunları 
söylemektedir: Peygamber cesedi ve ruhuyla 
canlıdır. Tasarrufta bulunur. Yeryüzünde ve 
melekût âleminde istediği yere gider. Halen 
ölümünden önce hangi şekildeyse aynen öy-
ledir. Kendisinde hiçbir şey değişmemiştir. 
Allah bir kimseyi Peygamberi görmekle taltif 
etmek dilerse, perdeyi kaldırır, o kimse Pey-
gamberi gerçek şekliyle görür.

Ehl-i Hadis’in kabulüne göre bu nitelikleri 
haiz olan Peygamber’in bilgi kaynakları da 
sadece beş duyu ve akılla sınırlı değildir; O, 
gözle görünmeyenin, geçmişin ve geleceğin 
bilgisine sahiptir ve bu bilgisini arkadaşla-
rıyla paylaşmıştır; onlara kendi yaşadıkları 
zamanda gaybî bazı olayları bildirdiği gibi; 
tarih öncesi dönemlerden nakillerde bulun-
muş, gelecek zamanla ilgili kimi olayları da 
haber vermiştir. Öyle ki Peygamber hak-
kında yazılan Delail ve Hasais türü pek çok 
eserde bu türden binlerce mucize zikredil-

EHL-İ HADİS’İN BEŞERÜS-

TÜ PEYGAMBER TASAV-

VURU İLE ALLAH VE ÂLEM 

ANLAYIŞI, ONLARIN SÜN-

NET VE HADİSLERİ DOĞ-

RU ANLAMA VE YORUM-

LAMALARINA OLUMSUZ 

YÖNDE ETKİ ETMİŞTİR.
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miştir. Bu nakillerden hareketle en-Nevevî 
(ö.676/1277), İbn Hacer (ö.852/1448), el-
Kastallânî (ö.923/1517) vb. meşhur zevatın 
da dâhil olduğu hadisçilerin Peygamberlik 
anlayışlarının ‘harikulade olaylara konu olan 
insanüstü nitelikleri haiz bir beşer’ tasavvuru 
şeklinde olduğu söylenebilir.

Bugün İslam dünyasına egemen bu peygam-
ber tasavvuru, Kur’an’ın evren ve insan anla-
yışından uzak, akıl ve mantık ötesi ve hatta 
mitolojik bir yapıya sahiptir. Keza epistemo-
lojik ve metodolojik bakımdan Kur’an’a ay-
kırı bilgi kaynaklarından, kaynağı ve sıhhati 
şüpheli nakil ve rivayet-
lerden beslenen, nakilci, 
aynı zamanda seçmeci 
ve sorgulayıcı olmaktan 
uzak, literalist bir nitelik 
arz etmektedir. Bu tarz bir 
peygamber tasavvuru ve 
zihinsel yapının sünnet 
ve/veya hadislerin anlaşıl-
ması ve yorumlanmasında 
meydana getirdiği prob-
lemlerin örneklerle takibi 
daha anlaşılır olacaktır. 
Bu örneklere, delail ve hasais türü eserlerde 
daha çok rastlandığı doğru olmakla beraber 
sahih addedilenlerde bulunması da mümkün 
olabilmektedir.

Beşerüstü Peygamber Tasavvuruna  
Rivayetlerden Örnekler

Bu durumu resmeden önemli örneklerden 
biri ‘Güneşin geri döndürülmesi’ hadisidir. 
Bu hadis hakkında görüş serdetmiş âlimlerin 
ekseriyeti, bunun isnad açısından zayıf ve 
hatta önemli bir kısmı uydurma olduğunu 
belirtmekte ve dolayısıyla reddetmektedirler. 
Ancak bunların bir kısmı, onu nübûvvetin 
alametlerinden saydıkları için isnad açısın-
dan zayıf veya mevzuluğunu belirtmelerine 
rağmen metin açısından bir problem görme-
mişlerdir. Buradan hareketle bu âlimlerin, 
Güneş’in mucizevî bir şekilde geri döndü-
rülebileceği anlayışını potansiyel olarak ka-
bul ettikleri anlaşılmaktadır. Başka bir ifade 

ile bu hadisin sıhhatini reddedenler, metin 
açısından değil, sadece isnad açısından ka-
bul etmemektedirler. Hal böyle olunca Ehl-i 
Hadis’in olağanüstü anlatımlı hadis metinle-
rini kolayca kabulü, onların beşerüstü pey-
gamber tasavvurlarının bir sonucu olduğu 
anlaşılmaktadır.

Bu demektir ki şayet bu hadis, isnad açı-
sından tenkide maruz kalmamış olsaydı, 
uydurma kabul edenler de dâhil hemen bü-
tün âlimlerin söz konusu hadisi sahih kabul 
etmemeleri için hiçbir sebep kalmayacaktı. 
Oysa hadisin metin açısından da problemli 

olduğu açıktır. Zira hadi-
sin metni Kur’an’ın genel 
ilke ve prensiplerine ve 

Allah’ın kâinat için koy-
muş olduğu sünnetullah 
olarak da bilinen tabiat 
kanunlarına aykırıdır. An-
laşıldığı gibi, Ehl-i Hadis, 
hadis metninde geçen 
Güneşin geri çevrilmesi 
olayını gerek Kur’an’ın ge-
nel ilkeleri gerekse tabiat 
kanunları açısından bir 

değerlendirmeye tabi tutmamıştır.

Bu konuya verilebilecek ikinci önemli hadis, 
Peygamber’in önünü gördüğü gibi arkasını da 
görmesine dair gelen haberdir. Ehl-i Hadis’in 
bu hadise yaptığı yorumlardan da anlaşıla-
cağı üzere onlar hadisleri genel olarak literal 
anlamda değerlendirmiş, sahih olarak gelen 
bir hadisin lafzını ve zahirini esas almış ve 
mümkün mertebe bunun dışına çıkmamaya 
özen göstermişlerdir.

Bu konuyla ilgili nakledilen çeşitli görüşler, 
hadislerin anlaşılmasında beşerüstü peygam-
ber tasavvurunun etkisini ortaya koyması 
bakımından önemlidir. Denildiğine göre 
Peygamber’in sırtında bir göz vardır, onunla 
o arkasını daima görmüştür.

Bu konunun üçüncü uygun örneği Nübüvvet 
Mührü hadisidir. Ehl-i Hadis’in bu adla nite-
lediği Peygamber’in iki omzu arasında bulu-
nan ‘et ben’i bizzat kendisinin ifadelerinde 

EHL-İ HADİS, 

HZ.PEYGAMBER’İN NOR-

MAL BİR BEŞERİ DAVRA-

NIŞINI VEYA FİZİKİ, BİYO-

LOJİK BİR DURUMUNU 

OLAĞANÜSTÜ MUCİZEVÎ 

BİR FORMDA YORUMLA-

YARAK SUNABİLMİŞTİR.
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bunu nübüvvet mührü olarak isimlendirdi-
ğine dair bir bilgi mevcut değildir. Bu daha 
ziyade görenlerin adlandırması olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Nitekim Peygamber’in et 
beniyle ilgili rivayetleri eserlerinde nakleden 
Ehl-i Hadis’e mensup âlimler, söz konusu 
et beni, nübüvvet mührü olarak kabul edip 
bunu peygamberliğin alametlerinden say-
mışlardır.

Bu et ben’in ne tür bir şekle sahip olduğu, 
ravilerin ifadelerinde farklılık arz etmektey-
se de sonuçta lafızlar tek bir anlamı ihtiva 
etmektedir ki o da bu-
nun bir et parçası oldu-
ğudur. Ayrıca ‘et ben’in 
Peygamber’in doğumuyla 
birlikte mi yoksa sonradan 
mı meydana geldiği konu-
sunda da ihtilaf etmişler-
dir. Bazıları bir kısım riva-
yetlere dayanarak bunun 
sonradan meydana geldiği 
ve vefatı anında, nübüvve-
tin sona ermesiyle birlikte 
yok olduğu görüşünü be-
nimsemişlerdir.

Görüldüğü gibi Hadisçiler senedini sahih 
kabul ettikleri bir hadisin metninin tabiî fi-
zik kanunlarına uyup uymadığını araştırmak 
bir yana, bu tür olağanüstü olayları nübüv-
vetin alametleri olarak kabul etmektedirler. 
Böyle bir anlayışa sahip olmaları beşerüstü 
peygamber tasavvurunun etkisi olduğu gibi, 
mevcut bütün delail ve mucizelerin kabulüne 
imkân tanıyan ‘illiyet ilkesi’ni reddetmeleri-
nin de büyük rolü vardır. Çünkü nedensellik 
ilkesinin reddi, rivayetlerde varid olan bütün 
delail ve mucizeleri kabule yol açmaktadır.

Buna göre Eş’arîci bir bakış açısına sahip 
Ehl-i Hadis’in Tanrı tasavvurunda yer alan, 
mülkünde kuralsız ve kanunsuz tasarrufta 
bulunan Allah anlayışı, sünnet ve hadislerin 
yanlış anlaşılmasının önemli nedenlerinden 
biridir. Bu anlayış nedeniyledir ki, Ehl-i Ha-
dis tarafından hadis metinlerindeki her türlü 
olağanüstü anlatım Peygamberin mucize-

si olarak değerlendirilmektedir. Zira Ehl-i 
Hadis’te ‘nebilere verilmiş her mucizenin 
benzeri veya ondan daha üstünü mutlaka 
Peygamberimize de verilmiştir.’ anlayışı te-
mel bir bakış açısı haline gelmiştir.

Oysa Allah (c), Peygamber’in mucize göster-
mesi yönündeki istekleri sürekli reddetmiş, 
dikkatleri vahyedilen Kur’an’a yöneltmiş ve 
mucize gösterilse bile inanılmayacağını özel-
likle belirtmiştir. Keza, Peygamber’in kendi-
liğinden ne zarar ne de fayda verebilecek bir 
güce sahip olduğunu açık bir biçimde orta-

ya koymuştur. Hal böyle 
iken Hadisçi ve onlarla 
hemfikir diğer kesim-

lerin oluşturduğu tasav-
vurda; Peygamber, aşkın, 
ulaşılmaz ve kozmik bir 
şahsiyet haline getiril-
miştir. Onlara göre Allah, 
kâinatta var olan her şeyi 
onun yüzü suyu hürme-
tine var etti. Buna göre 
O, yaratılışın hem nedeni 
hem de amacıdır.

Bunun bir neticesi olarak Ehl-i Hadis, pey-
gamberliğin dayandığı mucizelerin imkânını 
benimsetmek amacıyla, nedenle sonuç ara-
sındaki zorunlu ilişkiyi ve nedendeki gücü 
reddetmektedir. Dolayısıyla meydan okuma-
yı (tahaddi) ifade etmeyen ve mucize kabul 
edilen pek çok hâdiseyi ihtiva eden hadisler 
kolaylıkla sahih kabul edilmekte ve bu ha-
dislerdeki olağanüstü olayların gerçekliğine 
inanılmaktadır. Bu durum Ehl-i Hadis’in 
tarihî süreçte oluşturduğu Peygamber tasav-
vurunun sağlıklı bir anlayışı yansıtmadığı ve 
sünnet ve hadislerin anlaşılması ve yorum-
lanmasında yetersiz kaldığı gerçeğini ortaya 
koymaktadır.

Sonuç

Buna göre Ehl-i Hadis’in beşerüstü pey-
gamber tasavvuru ile Allah ve âlem anlayı-
şı, onların sünnet ve hadisleri doğru anlama 

EHL-İ HADİS VE ONLA-
RIN DÜŞÜNCELERİNİ 
TAKİP EDEN MEZHEP-
LER, KUR’AN’DA BİR 

İNSAN OLARAK TANI-
TILMASINA RAĞMEN 

HZ.PEYGAMBER’İ OLAĞA-
NÜSTÜ BİR BEŞER ŞEKLİN-
DE TASVİR ETMİŞLERDİR.



61

Kur’ani Hayat
KASIM’10
SAYI 15

MUSTAFA 
AKMAN

Beşerüstü Pey-
gamber Tasavvuru

ve yorumlamalarına olumsuz etkide bu-
lunmuştur. Bundan olacak ki, Ehl-i Hadis, 
Peygamber’in normal beşeri bir davranışını 
veya fiziki biyolojik bir durumunu son de-
rece olağanüstü mucizevî bir formda yorum-
layabilmiştir. Onların hadisleri bu şekilde 
anlamaları, Peygamber’in fiziki biyolojik açı-
dan mucizevî, efsanevî ve mitolojik vasıflara 
sahip ve her zaman ve zeminde olağanüstü 
mucizeler gösterebilecek özellikte olduğu-
na inanıyor olmalarındandır. Üstelik Ehl-i 
Hadis’in bu bakış açısı kendileriyle sınırlı 
kalmamış tarihi süreçte 
tefsir, fıkıh gibi çeşitli di-
siplinlere mensup ulema-
yı etkilemiş, dahası top-
lumu saran bir zihniyet 
ve dünya görüşü haline 
gelmiştir. O kadar ki sor-
gulama mantığının hâkim 
olduğu yüzyılımızda bile 
bu yaklaşım ve algı, İslam 
toplumlarında egemen 
bir anlayış olarak kendini 
göstermektedir.

Anlaşılacağı üzere Ehl-i Hadis ve onların dü-
şüncelerini takip eden mezhepler, Kur’an’da 
bir insan olarak tanıtılmasına rağmen 
Peygamber’i olağanüstü bir beşer şeklinde 
tasvir etmişlerdir. Bu tasvir Peygamber’in 
gerçek örnekliğini perdelemiş ve dolayısıy-
la onun hayattan tecrit edilmesine neden 
olmuştur. Bu tasvirin çağımız insanının aklî 
taleplerine cevap vermesi imkânsızdır. Bu 
nedenle bahsi geçen peygamber tasvirinin 
Kur’an’ın rehberliğinde sil baştan revize edi-
lip ciddi bir şekilde kritik edilmesi icap et-
mektedir.

Özellikle Ehl-i Hadis ve bu arada Tasavvuf 
Ehli’nin ortaya koyduğu ve kültürümüzün 
hâkim rengine dönüşen bu peygamber tasav-
vuru, hemen aynı çapta Ehl-i Sünnet’in an-
layışını da yansıtmaktadır. Dahası anlatılan 
peygamber tasavvuru, bugün de İslam dün-
yasının düşünce yapısını fazlasıyla etkilemiş 
ve büyük çoğunluğun hâkim anlayışı halinde 
durmaktadır. Nitekim İslam kültürünün ge-

rileme dönemlerindeki, Ehl-i Hadis’e ait bu 
peygamber imajını aşma çabaları akamete 
uğramış ve çok da fazla etkili olamamıştır. 
Yerleşik peygamber tasavvuruna aykırı ola-
rak serdedilen fikirler tarihî süreçte gelenek-
sel anlayışın ağır baskısı altında neşvünema 
bulamamış ve fakih, kelâmcı ve filozofların 
geleneksel peygamber tasavvurunu aşma 
çabaları çerçevesindeki gayretleri de bu an-
layışın altında ezilmiş ve etkisiz kalmıştır. 
Nitekim bugün de çağdaş bazı âlimler, Ehl-i 
Hadis’in Peygamber anlayışını aynen muha-

faza edip sürdürme çaba-
ları sergilemektedirler.

Ehl-i Hadis’in Peygam-
ber tasavvurunun deva-
mında bugün de ısrar 
etmek, peygamberlerin 
beşerî yönünü göz ardı 
etmek demektir. Oysa 
Kur’an, Peygamber’in bazı 
hata ve günahlarından 
bahsetmektedir. Kaldı ki 
onlardan, tıp, ziraat gibi 
dünyevî alanlarda hata 

yapmamalarını beklemek makul gözükme-
mektedir. Zira onların bize gönderiliş amaç-
ları dini tebliğ etmek olup, uzmanlık gerek-
tiren söz konusu dünyevî alanlara ilişkin bil-
gileri öğretmek değildir. Dolayısıyla onların 
dünyevî alanlarda yanılmış olmaları peygam-
berlik misyonuna herhangi bir nakîsa getir-
memekte ve onların şahsiyetlerini güvenil-
mez hale sokmamaktadır.

Kaldı ki Ehl-i Hadis’in savunduğu bu pey-
gamber tasavvuru çağın toplumsal değişim 
ve ihtiyaçlarına göre anlaşılan ve yorumlanan 
sağlıklı bir İslam anlayışına sahip olmamıza 
da engel olmaktadır. Peygamber Müslüman-
lar için vahyi tebliğ eden ve onu uygulaya-
rak öğreten ilk örnektir. O, Müslümanların 
problemlerini çözerken vahiyden istifade 
ettiği gibi, aynı zamanda o dönemin kültür, 
tecrübe ve birikimlerinden de istifade etmiş-
tir. Vahiy gelmeyen alanlarda bazen istişare 
ederek, bazen da kendi içtihadıyla problem-
lere çözüm bulmuştur. 

ABARTILI TASVİR 

HZ.PEYGAMBER’İN GER-

ÇEK ÖRNEKLİĞİNİ PER-

DELEMİŞ VE DOLAYISIY-

LA ONUN HAYATTAN 

TECRİT EDİLMESİNE 

NEDEN OLMUŞTUR.



62

…ve böylelikle sizi (vasat) den-
geli bir topluluk kıldık ki in-

sanlığa şahitler olasınız…”

(Bakara Sûresi 2/143).

Denge; İslam ahlâkının en omurga kavramı… 
Varlığın hal diliyle terennüm ettiği senfoninin 
güftesi… Varlık orkestrasının şefi makamına 
atanmış olan insanın ontolojik levhasının üze-
rinde yazılı olan hayat verici mesaj… İslam aki-
desinin özet konsepti… Tevhit tam bir denge 
öğretisi ve şirk en fena dengesizlik… Denge, 
risaletin ana mesajı ve Muhammedi ahlâkın 
tek kelimeyle anlatımı… Ümmetin yıldızları 
olan ashabın vahiy mühürlü ahlakı… Vahiyle 
inşa olmuş bir mü’minin psikolojisindeki havf 
u reca, duruşu… Denge, kulluğun ruhu… 
Denge, ubudiyetin semeresi… Denge, Doğu ve 
Batı medeniyeti arasında köprü olan İslam’ın 
ikinci adı… Denge aklın, vicdanın, fıtratın ve 
vahyin ortak sesi… Denge hayat veren bir yüce 
ahlâk… O, vahiy eksenli hayatın inşasında altın 
değer… 

Kullukta Denge Esastır

Denge, kulluğun minhacı ve tüm ibadetlerin 
meyvesidir. Kulluk, itidali gerektirir. Bir hadis-
te, Allah Rasulü (s) “Yarın ölecekmiş gibi ahir 
etine hazırlık yap ve dünyadan nasibini unut-
ma…” buyurur. Allah Rasulü (s) bize dünya ve 
ahret dengesi kurarak kulluk yapmamızı tav-
siye eder. Zekâtın kırkta biri farzdır ancak bir 
insanın kazandığının hepsini infak etmesi caiz 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Vahiy Eksenli Hayatın İnşasında 
Denge Ahlâkına Vurgu Yapan Üç Muasır Şahid: 
Said Nursi, Aliya İzzetbegoviç ve Mustafa İslamoğlu

Said Nursi’de bir sosyal du-

ruş olarak görülen denge 

ahlakı, Aliya İzzetbegoviç’te 

bir medeniyet projesi ola-

rak gelişmiş ve Mustafa 

İslamoğlu’nda bir metot ve 

felsefe olarak ele alınmıştır.

“BİLGİN ERDOĞAN

ABD Islahevlerinde Dini Eğitmen
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olmaz. Oruç, Ramazan ayında farzdır ve yine 
Pazartesi ve Perşembe günleri tutmak sün-
nettir ancak yılın hepsini oruçlu geçiren kişi 
hiç tutmamış gibidir. Allah Rasulü (s) “Efdal 
olan ibadetin az ve sürekli” olan olduğunu 
vurgular.

Kulluğun bir metot olarak dengeli şekilde ifa 
edilmesi gerektiği gibi aynı zamanda kullu-
ğun meyvesinin de denge olduğunu hatır-
latmak gerekir. Mesela namaz insanın hem 
vaktini hem hayatını dengeli olarak yaşaması 
gerektiğine yönelik bir fiili öğretidir. Namaz 
kılan kişi aynı zamanda varlık hiyerarşisin-
deki yerini anlar ve kıyamında kusurlarını, 
rükûsunda güçsüzlüğü-
nü ve secdesinde muh-
taçlığını idrak ederek 
bunları itiraf eder. Böyle-
likle haddini aşmaz ve te-
kebbüre hakkının olma-
dığının müdriki olur.

Oruca ise insanda beden 
ve ruh dengesini sağlar. 
Oruç tutarak ruhun, iftar 
yaparak bedenin hakkini 
vermiş olur. İftar ettiğinde sahip olduğunun 
en güzelini iftarlık yapar. Müslüman orucu-
nun, kesiş rahiplerinden farkı budur. İslam, 
inanan bedenin ruhçu inanışlardaki gibi suç 
olarak algılamaz bilakis onu Allah’ın emaneti 
olarak görür. Açlık ile aczini idrak eder ve 
tekebbüre hakkının olmadığını anlar, Zekât 
ise acziyetini idrak eden insana “Sen malın 
geçici de olsa sahibisin ama sakın mal senin 
sahibin olmasın” mesajı vererek adamanın 
harcamanın zıddı olduğu gerçeğini hatırlatır. 
İnsanların çoğu, mal ve dünya sevgisindeki 
dengeyi kuramadıkları için su fani hayatın 
içinde ya edilgen bir nesne veya miskin bir 
kesiş olurlar. Oysaki Kur’an önce kazanmaya 
ve sonra infak etmeye teşvik eder. Kazanma-
ya teşvik ederek kişiyi hayatın içinde özne 
kılarken infak etmeye teşvik ederek kişi-
yi malın kölesi olmaktan kurtarır. Şayet bu 
denge bozulursa kişi maddenin kulu olur ve 
o maddenin değil madde onun sahip olur.

Zekât aynı zamanda toplumdaki zengin-fakir 
iletişimindeki dengesizliği ortadan kaldır-
mak içindir. Toplumdaki kargaşa ve sorunlar 
bu tür dengesiz yapılanmalardan kaynak-
lanmaktadır. Zengin kişi fakire infak yoluyla 
maddi anlamda destek olduğu zaman sade-
ce aradaki maddi dengesizlik bertaraf olmaz 
aynı zamanda fakirin sermayeye bakışını 
pozitif kılarak dengeler. Böylece, mülkiyet 
hırsızlıktır türünde sermayeyi illegal gören 
zihni dengesizlik ortadan kalkmış olur.

Hac ise yüreği dünyaya meyilli insanî denge-
leyerek kişiye hayatın içinde bir mahşer pro-
vası yaptırır. Dünyanın geçiciliğine yönelik 

yapılan bu prova insanî 
kendisine yönelterek 
dünya-ahiret dengesini 

kurmaya teşvik eder. Kus-
kusuz, İslam’ın tüm emir-
lerinde denge esası vardır. 
Denge, İslam’ın anahtar 
kavramıdır.

Said Nursi ve Sosyal 
Olaylara Tepki Vermede 
Denge

Her şeyde olduğu gibi sosyal olaylara tepki 
vermede yine dengeli olmak İslam siyase-
tinin önemli bir metodudur. İtidalli tepki 
verenlerin uzun ömürlü işler yapabilmesi 
mümkündür. Dolayısıyla nasıl ibadette den-
ge esası korunuyorsa siyasette de denge esası 
muhafaza edilmelidir. Öyle olduğu takdirde 
o sosyal hareketin uzun ömürlü olabilmesi 
mümkün olacaktır aksi takdirde marjinalleş-
meye ve yok olmaya mahkûm kalacaktır.

Bu konuyu daha iyi açıklayabilmek için so-
mut bir misal vermek daha doğru olacak-
tır. Mesela hilafetin kaldırılmasından sonra 
Anadolu’da farklı tepkiler ve hayal kırıklıkla-
rı yaşandı. Said Nursi’nin tepkisi bu konuda 
en itidalli olanıydı. O, ne sistemin içinde yer 
aldı ne de Şeyh Said gibi silahlı tepki verdi. 
Kendisine teklif edilen Şark Umumi vaizliği 
gibi resmi vazifeleri reddederek meclisi ter-
ketti ve Risale-i Nur isimli eserini yazmaya 
devam etti. Siyasete mesafeli kalarak ince 

HİLAFETİN KALDIRIL-
MASINDAN SONRA 

ANADOLU’DA GÖRÜLEN 
EN İTİDALLİ TEPKİ SAİD 
NURSİ’NİNKİSİ OLDU. 
O, NE SİSTEMİN İÇİN-
DE YER ALDI, NE DE Sİ-

LAHLI TEPKİ VERDİ.
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bir siyaseti tercih etti. Sine-i millete dönerek 
iman hizmeti yaptı. İşte onun için kanımca 
taraftar bularak sempati kazandı. Zira itidal-
de her zaman hayat vardır.

Aliya İzzetbegoviç ve İslam’ın Medeniyet-
ler Arası Köprü Olma İşlevi

Aliya İzzetbegoviç, İslam’ın medeniyet olarak 
bir denge medeniyeti olduğunu ifade eder. 
Ona göre İslam, doğu medeniyeti ile batı 
medeniyeti arasında köprü konumundadır. 
İzzetbegoviç’e göre dünya görüşleri üç kü-
mede toplanır. Doğu medeniyeti olarak kas-
tettiği, Hind-Hıristiyanlık 
ve İdealizm doğrultusun-
daki Buda, Eflatun, He-
gel, Kant veya Henry Berg-
son gibi ruhçuluğu esas 
alan anlayış diğer taraftan 
ise batı medeniyeti, yani 
Yunan, Yahudilik veya Ma-
teryalizm doğrultusunda 
Aristo, Hobbes, Marx ve 
Russel gibi maddeyi esas 
alan dünya görüşleridir. Bu 
anlayışların birinci katego-
ride yer alanı ruhçuluğu esas alırken ikincisi 
maddeyi esas alır. Biri tamamen maddeye yo-
ğunlaşırken diğeri ruha yoğunlaşır (Izzetbe-
govic, İslam Between East and West). 

Aliya İzzetbegoviç der ki; tarih bu iki kutuplu 
düalizmin sürekli çatışmasının tarihidir. İn-
sanlık sürekli ruh ile madde, soyut ile somut, 
nitelik ile nicelik, manastır ile okul, rahip ile 
şövalye, kilise ile laboratuar, ahlak dramı ile 
yasam gerçeği arasında gidip gelmiştir. An-
cak İslam bu iki dünya arasındaki köprü ko-
numundadır. Dolayısıyla İslam; manastır ile 
okulu, fizik ile metafiziği, ruh ile maddeyi 
birleştiren tevhidi bir dünya görüsüdür. Ali 
Şeriati, Muhammed İkbal isimli çalışmasında 
tarih boyunca bu ikili çatışmaya atıf yapar. 
“Lao Tse, Çin toplumunu ahirete yöneltti ve 
sonra Konfüçyüs onları tekrar dünyaya çekti. 
Batı da ise yine aynı durum yaşandı. Roma, 
Hıristiyanlık mistisizmi ile Batı toplumunu 
ahirete yöneltti ve sonra batı Rönesans ile 
tekrar dünyaya ve pozitivizme yöneldi” Bu 

iki kutuplu düalizm hep görüldü. Zira ifrat 
tefriti, tefrit ifratı körükleyendi. Oysaki İs-
lam, bu ikisi arası dengeyi saklayacak değer-
ler siteminin adıdır der İzzetbegoviç.

Dolayısıyla İslam bir denge dinidir ve mede-
niyetler arası muvazene unsuru olma özelli-
ğini muhafaza etmektedir. İslam toplumları-
nın, bu medeniyetler arası köprü olma işle-
vini tekrar kazanabilmesi için medresedeki 
ilim, tekkedeki ahlak ve kışladaki disiplin 
anlayışı ile kendilerini yeniden yapılandırma-
ları gerekmektedir. Daha başka anlatımla ruh 

ve madde dengesizliği 
ortadan kaldırılmalıdır. 
İslam ne tekke ruhbanla-

rının algıladığı gibi terk-i 
dünya diyerek bu dün-
yanın sorunlarına kapalı 
yasamak ne de bir takim 
siyasileşen güruhlar gibi 
İslam’ın sadece sosyal ve 
siyasal taraflarıyla ilgile-
nip kulluk hayatına yöne-
lik sorumlulukları unut-
maktır. Dengeli olunduğu 

takdirde İslam bir medeniyet olarak tekrar 
hayat bulacaktır. Zira dengede hayat vardır.

Mustafa İslamoğlu ve İslam Epistemoloji-
sinde Denge

İslam epistemolojisine göre, insanî hakikate 
ulaştıran üç temel araç vardır ki bunlar vahiy, 
akıl ve sezgi olarak bilinir. İslam epistemo-
loji tarihinde bu araçlara yoğunlaşan üç te-
mel okul çıkmıştır. Bunlar; akla yoğunlaşan 
Burhan mektebi, rivayete yoğunlaşan Beyan 
mektebi ve sezgiye yoğunlaşan İrfan mektebi 
olarak bilinir. Burhan okulu, İbn-i Sina, İbn-i 
Rüşd, Birunî gibi dev isimleri yetiştirmiş; Be-
yan mektebi, İbn-i Kayyim, İbn-i Kesir veya 
İbn-i Teymiye gibi önemli âlimleri yetiştirmiş 
ve yine İrfan ekolu ise Mevlana, Ahmed Yese-
vi, Abdulkadir Geylani gibi gönül insanlarını 
yetiştirmiştir. Bu okulların içinde yetişen in-
sanlar aklı, rivayeti ve duyguları farklı yön-
temlerle kısmen de olsa dengelemeyi başar-
mışlardır.

MÜSLÜMANLAR YENİDEN 
MEDENİYETLER ARASINDA 
KÖPRÜ OLMAK İSTİYOR-
SA MEDRESEDEKİ İLİM, 
TEKKEDEKİ AHLAK VE 

KIŞLADAKİ DİSİPLİN AN-
LAYIŞI İLE KENDİLERİNİ 

YENİDEN YAPILANDIRMA-
LIDIR. (A.İZZETBEGOVİÇ)
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İslam dünyasında yaşadığımız son beş yüz-
yılda epistemolojik sorunların temelinde yu-
karıda bahsi gecen üç temel değere yoğun-
laşmadaki dengesizlik yatmaktadır. Kimisi 
sadece akla yoğunlaşmış ve rivayeti ve duy-
guları ihmal etmiş, kimisi salt rivayete yoğun-
laşarak aklı mefluç etmiş ve dondurmuş, ki-
misi ise sadece duygulara yoğunlaşarak hem 
aklını arka plana atmış hem de idrak edilmek 
için gönderilen Allah’ın kitabını anlamak için 
değil hissetmek için okumayı kendine yeterli 
zannetmiş. Mustafa İslamoğlu’nun tabiriy-
le İslam dünyasında üç tür kurban vardır: 
Kitap kurbanları, tespih 
kurbanları, silah kurban-
ları (İslamoğlu, Yürek 
Devleti). Kitap kurbanla-
rı, sadece akla yoğunlaşan 
ve İslamî entelektüel dü-
zeyde yaşayan zümredir. 
Konuşmak ve entelektüel 
düzeyde fikrî münazara 
yapmak onların en temel 
vasfıdır. Ancak iş icraata 
gelince o konuda çok geri 
planda olurlar. Hayatları 
adeta kitapların arasın-
da geçer, aksiyon yok-
tur hayatlarında. Tespih 
kurbanları ise hayatlarını bir duygu dünya-
sı içinde yaşarlar. Hayattan kopukturlar. Bir 
İslam Şurası kurarak Müslümanların sorun-
larını konuşmak yerine rüyalarında geçmiş 
insanlarla istişare ve istihare yapmayı tercih 
ederler. Mahallesinde aç insanlar, ülkesinde 
ki Müslümanlara yapılan zulümler hiç gün-
demlerinde değildir. Onlar, gassalin elinde 
meyyit olmayı küffarın elinde şehit olmaya 
tercih ederler. Silah kurbanları ise dini siyasal 
düzlemde yaşarlar. Başörtüsü sorunu olunca 
sokaklara dökülürler ancak ahlakî konudaki 
zafiyetleri ile yaptıkları ile çelişirler. Filistin 
konusunda haklı olarak duyarlıklarını gös-
terirler ancak mevzuu anlayabilecek bir en-
telektüel yapıdan yoksundurlar. “Kalk, ihti-
lal oldu” sloganı onların kulaklarına ezan-ı 
Muhammedi’den daha sevimlidir.

Oysaki akıl, vahiy ve duygular birbirinden 
ayrılamayacak gerçekliklerdir. Akıl ile vahiy 
arasındaki ilişki göz ile ışık arasındaki ilişki-
ye benzer. Akıl olmazsa vahiy, vahiy olmazsa 
akıl yetersiz kalır. Ancak göz ve ışık oldu-
ğunda bu iki araç insanın sadece bakmasına 
yardımcı olur. Görebilmesi için ise duygulara 
ihtiyaç vardır. Bundan dolayıdır ki akıl, nass 
ve sezgi bir bütün olarak değerlendirilmeli-
dir. İmam Şatibi’den iktibasla Mustafa İsla-
moğlu, akıl zaruriyata, nass haciyata ve sezgi 
tahsiniyata tekabül eder diyerek önce aklın 
sonra nassların ve sonra da sezginin bir bü-

tün olarak kullanılmasını 
tavsiye eder. Bu üç değer 
beraber kullanılmadığı 

takdirde İslam epistemo-
lojisinde ciddi sorunlar 
meydana gelir.

Sonuç:

Hayatın her alanında den-
ge esas olmalıdır ki insan-
lığın önünde şahitler ola-
lım. Vahiy öyle diyor, “…
ve böylelikle biz sizi den-
geli bir ümmet kıldık ki 
insanlığın önünde şahitler 
olasınız…” (2/143).  Bu 

âyet dengede hayat var gerçeğini bize hatır-
latmaktadır. Zira denge ilahi bir yasadır. Va-
hiy eksenli bir hayatın inşasında ise denge-
nin önemi kaçınılmazdır. Vahyin hayat bul-
ması için dengenin önemi İslam’ın ruhunu 
kavramış âlim kimselerce hatırlatılmaktadır. 
Said Nursi’de bir sosyal duruş olarak görü-
len denge ahlakı, Aliya İzzetbegoviç’te bir 
medeniyet projesi olarak gelişmiş ve Musta-
fa İslamoğlu’nda bir metot ve felsefe olarak 
ele alınmıştır. Vahyin hayata taşınması için 
bu “vasat” ahlakının vurgulanması ve teşvik 
edilmesi zaruridir. 

İSLAM DÜNYASINDA 

SADECE AKLA YOĞUN-

LAŞAN KİTAP KURBAN-

LARI, DUYGU DÜNYA-

SINDA YAŞAYAN TESPİH 

KURBANLARI VE DİNİ 

SİYASAL DÜZLEMDE 

YAŞAYAN SİLAH KUR-

BANLARI ORTAYA ÇIK-

MIŞTI. (M.İSLAMOĞLU)
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slam düşünce tarihinde ‘yenilikçi damar’ 
olarak bilinen Hz. Ömer’den bugüne 

kadar sürekli inkişaf edip duran bir devinim 
vardır.

Bu devinim kendi içinde siyasal, sosyal ve ta-
rihsel parametrelere sahiptir. Bunlar, özgürlük 
ve adalet üzerine çivilenmiştir.

 İslam düşünce tarihinin oluşumuna baktığı-
mızda üç önemli dalga etkili olmuştur; Arap 
çıkışıyla Emeviler ve Abbasiler, Fars çıkışıyla 
Samaniler ve Büveyhiler, Türk çıkışıyla da Sel-
çuklular ve Osmanlılar etkili olmuştur. 

Her yükseliş kendi dönemi ve ideolojisiyle 
gelmiştir. Lakin tarihsel tezahür içinde Hz. 
Peygamber’in vefatından yaklaşık 30 yıl sonra 
devrimin mantığı devletin mantığına kurban 
edilmiştir. Bazı dini doktrinler resmi ideoloji 
haline gelmiş dönemlerin gerilimleri çağın di-
lini oluşturmuştur. 

Özellikle Moğol istilasından sonra İslâm dü-
şünce dünyası kendi içinde yeni bir dil oluş-
turmuştur. 

Câbirî Yüzyılı

İşte bu yüzyılda yaşayan Muhammed Âbid el-
Câbirî (1936-2010), bu tarihi arka plana sahip 
İslâm düşünce dünyasını oluşturan argüman-
ların neler olduğunu sorgularken, İslâm dü-
şünce dünyasının gelişmesi için geleneğin ve 
kültürün analizini yapmıştır. Câbirî, özellikle 
Arap-İslam Aklın Oluşumu (1984), İslam- Arap 
Aklın Yapısı (1986) ve İslam- Arap Siyasal Aklı 

İ

İ N C E L E M E

Câbirî ve Yeni Bir Akıl İnşası

CÂBİRÎ İSLÂM DÜŞÜNCE 
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(1990) isimli eserleriyle bir çıkış sağlayıp, İs-
lam düşüncesinde bu ideolojik mücadele ile 
epistemolojik çatışma arasında organik bir 
bağ olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır.

Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu ve Arap-
İslam Kültürünün Akıl Yapısı adlı eserlerinde 
kendi tarihi mirasıyla yüzleşirken Arap Aklın 
Eleştirisi kitabıyla da bu tarihi mirasla hesap-
laşır. 

1936’da Fas’ta doğan Câbirî, İslâm eğitimi 
aldıktan sonra bir süre terzilik eğitimi aldı. 
Peygamber mesleği olmasından kifayetledir 
ki o İdris (as) gibi son yüzyılda ilmi tefek-
kürde, İslâm düşüncesinde zirve isimlerden 
olmuştur.

Câbirî sadece fikri sor-
gulamada kalmaz, geçen 
1950’li yıllarda ülkesin-
de Fransız sömürüsüne 
karşı direniş göstererek 
fiili mücadelesini de ta-
mamlar. Câbirî aynı za-
manda 1970’li yıllarından 
bu yana Arap dünyasında 
sol bir toplum projesini 
savunanlar arasında yer 
almıştır. O, 1959 yılında 
‘İstiklal’ partisinin sol ka-
nadı olarak ayrılan Union 
Nationale des Forces Populaires’nin aktif 
üyelerinden biriydi.

Kendisinin medya alanında da çalışmaları 
olmuştur. ‘İlim’ ve ‘Muharrir’ gazetelerinde 
çalışmıştır. Aynı zamanda Aklam dergisinin 
ve 1968 yılında yayın hayatına başlayan haf-
talık ‘Filistin’ dergisinin çıkmasına katkıda 
bulunmuştur.

1970 ‘de Rabat’ta Külliyetü’l-Adab’tan Felse-
fe doktorasını alan Câbirî, 1967 ‘den vefatı-
na kadar Rabat Edebiyat Fakültesinde felsefe 
ve İslam- Arap düşüncesi profesörü olarak 
dersler vermiştir

Bağdat Arap Kültürü, Unesco Ödülü (1988), 

Fas Kültür Ödülü (1999), Arap Dünyası’nda 
Fikri Araştırmalar Ödülü (2005) gibi bir-
çok dalda ödül alan ve yenilikçi olduğu ka-
dar tartışmalı yazılarıyla bilinen Câbirî’nin 
30’dan fazla eseri bulunmaktadır.

 Câbirî, bu bereketli ömrünün yazı perdesini 
Kur’an’la tamamlayarak düşünce terziliğinde, 
hikmet tezgâhını Kur’an’a Giriş ve Kur’an’ın 
Anlaşılması adlı eseriyle son kez açmıştır. 

Zihin Genetiği

Câbirî, İslam düşüncesinin hulasa edilişinde 
İslam kültürünü başlangıç noktasından ele 
alarak bu oluşumun değişik safhalarını, bir-
biriyle bağlantılı ve iç içe olan tek bir köşkün 
odaları gibi düşünür. İslam kültürünün re-

vakları arasında bir ana-
liz keşfine çıkan Câbirî, 
eşyanın temelleri ve sü-

tunları arasında yoğunla-
şır. Arap/İslam kültürü-
nün kökenleri, dönemle-
ri, temelleri ve evreleriyle 
birlikte bu oluşumun 
‘zihin genetiğini’ çıkarır. 
Bunu yaparken tarihi sa-
dece devletin gözettiği ve 
onun çarkında yüzen ‘res-
mi’ kültürü değil, ‘muha-
lif’ kültürü de aynı yapı 

içinde birinin varlığı diğerine bağlı olan iki 
dinamik yapı olarak işler.

Câbirî, İslam medeniyetine Arapların bü-
yük katkıları olduğunu, özellikle bu yapının 
dinamiklerini, din ve dilin oluşturduğunu 
söyler. Bu anlamıyla bedevinin İslam- Arap 
evreninin kurucusu olduğunu ilan eder.1

Öte yandan İslam düşüncesinin oluşumunda 
bir diğer önemli etken de bilindiği üzere si-
yasettir. İslam tarihinde Yunan tecrübesinde 
olduğu gibi mitos (efsane) ile logos (bilim) 
arasında veya modern Avrupa tecrübesinde 

1  el-Cabiri, Muhammed Âbid; Arap-İslam Aklının Oluşumu, 
s.103 Çev. İbrahim Akbaba, İz Yayınları, 1997, İstanbul

“İSLÂM DÜŞÜNCESİ 
YENİ BİR SİYASİ 

SIÇRAMA YAPMAK 
İSTİYORSA; 

SÜNNİ SALTANAT 
İDEOLOJİSİNİ VE Şİİ 

İMAMET MİTOLOJİSİNİ 
AŞMAK ZORUNDADIR.” 

(CÂBİRÎ)
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olduğu gibi kilise ve bilim arasında bir çatış-
ma yoktur. Ancak İslam düşüncesinin oluşu-
munu etkileyen çatışma, İslam tarihinde Şiî 
imamet ideolojisi ile Sünnî saltanat ideolo-
jinse dayalı bir yapıda gerçekleşmiştir. Câbirî 
bunları anlamadan İslam düşüncesinin olu-
şumunu ve yapısını tahlil etmenin mümkün 
olmadığını söyler.2 

 Câbirî, “İslâm düşüncesi yeni bir siyasi sıçra-
ma yapmak istiyorsa Sünni saltanat ideoloji-
sini ve Şii imamet mitolojisini aşmak zorun-
dadır” der. Şii muhalefet, İslâm tarihi boyun-
ca ezilen ve horlanan sosyal grupları sem-
patisini toplayıp siyasi ve sosyal bir davanın 
sözcülüğünü yapmıştır. Şii muhalefet irfani 
- hermetik atıl akıl ürün-
lerini kendi ideolojisi için 
epistemolojik bir temel 
olarak kullanırken dini ve 
siyasi felsefesini onunla 
oluşturmaya çalışmıştır. 
Şii muhalefetin hedefle-
rindeki ilerici ve devrimci 
karaktere karşın, ideoloji-
de irrasyonalist karaktere 
sahip olarak bu çelişkiden 
kurtulamadığını söyleyen 
Câbirî; öte yandan iktidarı 
temsil eden Sünni saltana-
tın tam tersine ideolojide 
devrimci ve akılcı bir tutum geliştirirken, 
sosyal hedeflerde muhafazakâr kaldığını söy-
ler. Gelinen noktada Haçlı seferleri ve Moğol 
istilalarının etkisiyle birlikte her iki taraf da 
ortak bir gerilmenin içine girmiştir.3

Evreni sorgulamada İbn Haldun’un yapısalcı 
tarihçiliğini takip ederken ‘İslâm dünyası ne-
den geri kaldı?’ ve yenilik hareketi nereden 
ve nasıl başlamalı?’ sorusuyla, ‘yeniden in-
şaya varlık felsefesinden başlamalıyız’ diyen 
Hasan Hanefi’den farklı olarak Câbirî, bilgi 

2  Arap-İslam Aklın Oluşumu, s.491. 
3  Arap-İslam Aklın Oluşumu, s. 195-196; el-Cabiri, Mu-

hammed Âbid; Arap-İslam Siyasal Aklı,  s. 712, 713-736, 
Çev: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yayınları, 1997, İstanbul.

felsefesinden başlamıştır. Yani ona göre asıl 
bilinmesi gereken Müslüman - Arabın evreni 
nasıl (ontoloji) değil de ne ile (epistemoloji) 
algıladığıdır.4 

Bu meyanda Câbirî Arap-İslam kültürü için-
de, Arap-İslam Aklını oluşturan dinamiklere 
yönelik kritiğinde Kuşeyri’nin sistemine ben-
zer özel bir mekanizma kurarak bilgiyi üret-
mede kendine özgü, birbirinden farklı üç tür 
bilgi sistemi geliştirir. Câbirî beyan, irfan ve 
burhan diye sistematize ettiği bu üç bilgi sis-
temini ayrı ayrı tahlil eder. Her birisini Arap 
İslâm kültüründe müstakil bir bilgi alanı 
oluşturup kendi iç bütünlüğünü dikkate alıp 
tanımadan, aralarında olabilecek etkileşimi 

incelemenin metodolojik 
olarak mümkün olmadı-
ğını söyler.5

Beyan

Bu bilgi türlerinin ilki 
beyandır. Beyan’ın yo-
ğunlaştığı düzlemin nass 
olduğunu, esas itibariyle 
Arap-İslam düşüncesinin 
inkişafının da burada ol-
duğunu, özellikle Sünni 
ideoloji beyan sisteminin 
bir ürünü haline geldiğini 
ifade eden Câbirî, bir bilgi 

eylemi olarak beyanı, görünüş (zuhur), gös-
terme (izhar), anlayış (fehm) ve anlatma (if-
ham); bir bilgi sahası olarak ise ‘halis’ İslami 
ilimleri olan din ve dil ilimlerinin bina ettiği 
bilgi dünyası olarak ele alır. 

Beyan alanı içinde teorik/nazari faaliyet nass-
ların tefsiri için kurallar koymak, nassları 
akli yollarla savunmak, cedel ve tartışmaya 
dayalı olarak temellendirmek olduğunu söy-
ler. Bir bilgi sistemi olarak beyanı da âlimin 

4  Eliaçık, İhsan; İslam’ın Yenilikçileri, Cilt 3, s. 487-488,  
Med-Cezir Yayınları, 2003, İstanbul.

5  el-Cabiri, Muhammed Âbid; Arap-İslam Kültürünün Akıl 
Yapısı, s. 605, Çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Ekrem 
Demirli, Kitabevi Yayınları, 1999 İstanbul.

‘İSLÂM DÜNYASI 
NEDEN GERİ 

KALDI?’ VE ‘YENİLİK 
HAREKETİ NEREDEN 

VE NASIL BAŞLAMALI?’ 
SORULARINDA ASIL 
BİLİNMESİ GEREKEN 
MÜSLÜMAN-ARABIN 

EVRENİ NASIL 
DEĞİL DE NE İLE 
ALGILADIĞIDIR. 

(CÂBİRÎ)
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kavramlarının ve zihni icatlarının tümünü 
kapsadığını ifade eder. Fıkıh, kelam ve fıkıh 
gibi ilimleri beyan bilgi alanına dâhil eden 
Câbirî, bu ilimleri ve bu ilimler üzerinden 
ilmi tefekkürde bulunan âlimleri derinleme-
sine analiz eder.6

İrfan

İkinci bilgi sistemi irfan olup, ilimlerini Şii 
düşüncesi, İsmailiye felsefesi, Kur’an’ın ba-
tıni tefsiri, işraki felsefe, kimya, tababet, 
astroloji büyü tılsımlar… gibi dalların oluş-
turduğu irfan, metod olarak keşf ve ilhama 
dayandıran Câbirî bir bilgi eylemi olarak ir-
fanın irfan ehli tarafından keşf ve iyan olarak 
isimlendirir. Her ne kadar 
irfancılar kabul etmese 
de kaynağının hermetik 
tasavvur olduğunu söyler. 
Bir bilgi sahası olarak ir-
fan ise, inanç ve efsanele-
rin bir karışımı olup, irfan 
ehlinin o dinin metinle-
rinin zahirinin arkasında 
gizli olan hakikati ortaya 
çıkarmak üzere bina ettikleri sistemdir. Bu-
radan hareketle Câbirî, tasavvufi, batini, Şii-
İsmaili irfan düşüncesinin esas itibariyle her-
metik Pisagorculuğa dayandığını ifade ede-
rek İslâm’ı derinden etkileyen bu akımların 
analizlerine devam eder.7

Burhan

Mantık, matematik, tabiat, metafizik ve ila-
hiyat ilimlerinin oluşturduğu burhan, Câbirî 
epistemolojisinde pergelin sabit ayağıdır. 
Câbirî, bir bilgi kaynağı olarak burhanın 
öncüller ve onlardan zorunlu olarak çıkan 
bir sonuçtan oluşan akıl yürütme olduğunu 
söylerken, bir bilgi alanı olarak da burhanın 
Arap kültürünün tercüme yoluyla ve özellik-
le de Aristotoles’in kitaplarının tercümesi yo-
luyla giren bir ilim ve felsefe evreni olduğunu 

6  Arap-İslam Aklın Oluşumu, s.475.
7  Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, s. 329-421, 689.

ifade eder. Câbirî, “Bu saha Arap kültürüne, 
aslında kendisini oluşturan beyana, kendisi-
ni içten vurmaya çalışan irfana karşı müca-
delesinde destek olmak üzere nakledildiğine 
göre, İslam’da burhani nazari faaliyetin de bu 
durumdan etkilenmesi gerekirdi: Beyan ile 
burhan arasındaki ilişkilerin de metot açısın-
dan (nahiv-mantık) düzenlenmesi gerekiyor-
du. Ayrıca bu ikisi arasındaki ilişkinin dünya 
görüşü açısından da düzenlenmesi (kelam 
ilmi ve felsefe) gerekiyordu...

Bilgi-İktidar İlişkisi

Aristo’nun kitapları İslam- Arap kültürüne, 
Abbasi halifesi Me’mun’dan itibaren, ana 

muhalefet akımı irfani Şii 
ideolojiyi çökertmek için 
aktaran Me’mun ve son-

raki halifeler, muhalefetin 
ideolojik köklerini kurut-
mak için beyana dayalı 
Mutezile akılcılığından 
ve burhana dayalı Aristo 
akılcılığından medet um-
muşlardır. Yani ana mu-

halefetin (Şia) irrasyonel ideolojisine karşı 
rasyonel bir resmi ideoloji (Sünni) arayışına 
girilmiştir. Yunan düşüncesi İslam dünyası-
na bu siyasi sebepler vesilesiyle girmiştir. Bu 
tercümleri başlatan da Me’mun’dan sonraki 
dört halife döneminde yaşayan Mutezili- 
beyani akli savunan filozof Kindi olmuştur. 
Onun gayesi desteklediği Abbasi devletini 
beyan ve burhanla tahkim etmek ve böylece 
irfani (Şii-Batini muhalefeti) etkisiz hale ge-
tirmekti. Kindi’den sonra Farabi, İbni Sina, 
İbn Bacce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd burhana 
dayalı sistemi geliştirmişler fakat bunların 
içersinde zirve noktasını İbn Rüşd’ün temsil 
ettiği Mağrib (Endülüs) çizgisi saf burhana 
dayalı aklı koruyabilmiştir. Diğer meşrık çiz-
gisi de giderek hermetic-irfana kaymıştır...”8

Câbirî her üç disiplini de kendi iç gelişim-

8  Arap-İslam Aklın Oluşumu, s. 475; Arap-İslam Kültürü-
nün Akıl Yapısı, s. 483-595.

CÂBİRÎ BEYAN, İRFAN 

VE BURHAN DİYE 

SİSTEMATİZE ETTİĞİ ÜÇ 

BİLGİ SİSTEMİNİ UZUN 

UZUN TAHLİL EDER. 
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lerini tamamladıkları dönemde inceledikten 
sonra, her birisinin kendi iç dengesini oluş-
turmada bütün imkânlarını tükettiği ve ister 
düşünce isterse dünya alanında olsun, fiilen 
kriz aşamasına girdiğini söyler. Bu kriz döne-
mi her üç sistemin de aynı zaman sürecinde 
yaşadığı hicri 5. asırda olmuştur. 

Câbirî’ye göre irfan öğretisine karşı iktidarın 
(Me’mun’un) beyanı burhana dayandırma 
stratejisi, beyanın kanunlaştırılıp epistemo-
lojik paradigmaya dönüştürülmesi ve bur-
hanın da, Aristoteles mantığıyla daha etkin 
kılınmak suretiyle epistemolojik bir konum 
olan özgün bir bilgi sistemi haline gelmesine 
vücut vermiştir

Câbirî burada Arap/İslâm 
kültüründe biri din di-
ğeri de kültür olmak üze-
re iki oluşturucu unsur 
görür. Onun oluşturucu 
unsur olarak gördüğü kül-
tür Arap dili ve hermetik 
irfancılıktır. Dolayısıyla 
Arap/İslâm kültürünün 
epistemolojik yapısı temel-
de din ve kültür şeklinde 
ifade edilebilecek iki temel 
belirleyici unsur arasında-
ki ilişkinin meydana getirdiği bir yapıyı ifade 
eder. Arap/İslâm kültüründe hakim bir güç 
olarak var olan bu üç epistemolojik paradig-
ma arasındaki ilişki zıtlık ilişkisi tarafından 
belirlenerek nasıl bütünlüklü yapı teşkil etti-
ğini bize gösterir. 

Câbirî krizin, aynı zamanda bu sistemlerin 
oluşmaları sistemler arası bir tür girişikliğin 
(tedahül) bir uzantısı olduğunu, tedvin asrı-
nın sona ermesiyle Haris el Muhasibi ile be-
yan ve irfan; Kindi ile beyan ve burhan; İhva-
nı Safa ve İsmaili filozoflar ile irfan arasında 
tedahülün (girişiklik) başladığını söyler. Şii 
irfanı ise Aristo’dan bazı unsurları sistemine 
katarak irfan/burhan sentezine yönelmiştir. 

Keza Farabi bilgi teorisini irfani-hermetik 
kökenli mutluluk görüşüyle taçlandırmış-
tır. İbn Sina ise burhan ile hermetik- irfanı 
meczetmeye çalışmıştır. Bu tedahül bir takım 
uzlaştırma ve telfik (derleme) çabalarıyla il-
gilidir. Bu çabaların bir kısmı sisteme dâhil 
olurken bir kısmı da sistemin kenarında dış-
lanmış olarak kalmıştır.9

Epistemolojik anlamda farklı paradigmala-
rın iç içe girişikliği (telfikî tedahül) söz ko-
nusu edilen probleme neden olmuştur. Bu 
problem, ilişkinin, karakteri itibariyle çift 
yönlü işlediğini göstermektedir. Bu birleş-
tirme faaliyeti iki sistem arasında ilişkinin 
hem metod hem de dünya görüşü açısından 

düzenlenmesini gerek-
tirir. Dolayısıyla her iki 
paradigmanın seçmeci 

tarzdaki girişikliği, onla-
rı rasyonalite bakımın-
dan eksik bırakmıştır. Ve 
bundan asıl zararı gören 
burhan olmuştur. Zira bu 
süreç, irfanın burhanı isti-
la ederek onu bozmasıyla 
sonuçlanmıştır.

Yaşanan krizin daha çok 
Gazali’de doruğa çıktığı-

nı söyleyen Câbirî, bu üç bilgi sisteminin bir 
araya gelmesiyle yapısal ve çatışmacı tarzda 
Gazali’den itibaren bir sentez oluşturulduğu-
nu söyler. Örneğin beyan, irfan ve burhanın 
bir kısmına kendisini açmıştır (kelamla fel-
sefenin bir birine karışması). İrfan, beyanın 
bir bölümüne açılmış; tasavvufta, şeriatta 
zahire bağlanmak benimsenmiştir. İrfan ise 
burhanın bir bölümüne açılmış (İbn Arabi 
de batini tasavvuf, Sühreverdi de işraki fel-
sefe) böylece kendi içinde bütünlüğü olan ve 
diğeriyle sentez kabul etmeyen burhan artık 
kendisi olmaktan çıkarak adeta kurban edil-
miştir. Câbirî Farabi’nin hermetik unsurları 
kabul ederek burhana açtığı gediği, İbn Sina 

9  Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, s. 605, 606. 

YAŞANAN KRİZ 
GAZALİ’DE DORUĞA 
ÇIKMIŞTIR. ÜÇ BİLGİ 

SİSTEMİNİN BİR 
ARAYA GELMESİYLE 

YAPISAL VE ÇATIŞMACI 
TARZDA GAZALİ’DEN 
İTİBAREN BİR SENTEZ 
OLUŞTURULMUŞTUR. 

(CÂBİRÎ)
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ile süratli bir şekilde Gazali’nin felsefeye yö-
nelttiği öldürücü darbeye neden olacak şe-
kilde genişlettiğini söyler.10

Dilbilimsel Yaklaşım

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Dergisi’nde 
Câbirî Örneğinde Arap/İslam Kültürünün Ya-
pısalcı Analizinin İmkânını makalesini yazan 
Doç.Dr. İbrahim Keskin, Câbirî’nin oluştur-
duğu bu üç bilgi sistemini Arap İslâm kül-
türünün analizi için aydınlanmanın eleşti-
risinde önemli bir durak noktası olarak de-
ğerlendirilen yapısalcılığa uygun bir yöntem 
olarak görür. Bu yolla Câbirî’nin homojen 
bir kültürel bütünlükten bahsettiğini söyler. 
Arap İslâm kültürü bu-
gün gelinen noktada bu 
üç unsurun (beyan-irfan- 
burhan) çatışmacı ve der-
lemeci tarzda ideolojik 
kaygılar ile oluşturulması-
nın sebep olduğu bir kriz 
durumuyla karşı karşıya 
olduğunu bize gösteren 
Câbirî’nin yapısalcılığı-
nı, yukarıda Câbirî’nin 
kitaplarından derleyerek 
bahsettiğimiz bu öğelerin epistemolojik pa-
radigmalar olarak nasıl oluşturduğunu ve 
Câbirî’nin, yapıçözüme geçmek için stratejik 
bir amaç kullanarak bu yolla Arap/İslâm kül-
türünde rasyonalizmin nasıl sistem dışı kal-
dığını analiz eder.

 İbrahim Keskin, Câbirî’nin Arap/İslâm ak-
lın tarihsel gelişimini ortaya koyarken, onun 
temel unsurlarını, Arap aklının bilinçaltında 
yatan hegemonyacı kavramları, metodolo-
jik belirlemeyi doğuran araçları, siyasal ve 
etik amaçları ortaya çıkarmayı hedeflediğini 
belirtir. Onun bu projesinin aynı zamanda 
Arap aklının ideolojik formasyonunu ve bu-
nun Orta Çağ’da ortaya çıkardığı hegemon-
yacı kültürü açığa çıkarmak için bir anlama 

10  Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, s. 607, 608. 

stratejisi olduğunu söyler. Dolayısıyla episte-
molojinin hiçbir zaman ideolojiden bağımsız 
olmadığı varsayımını ortaya koyan bu yakla-
şımın, Arap/İslâm kültüründeki hegemonya-
nın yapısını ve bu hegemonyayı destekleyen 
ya da ona muhalefet eden unsurlarını tanım-
lamaya matuf olduğunu dile getirir.

 Epistemoloji ile hegemonya arasında ku-
rulan ilişki, Arap/İslâm tarihi boyunca akıl, 
ideoloji ve toplum arasında gerçekleşen kar-
şılıklı etkileşimi de açıklamaktadır.

Arap/İslâm kültüründe siyaset fıkhının orta-
ya çıkışı da söz konusu ilişkiyi açıkça gös-
termektedir. Câbirî bu ilişkiyi şu şekilde ak-
tarır:

“İslam siyaset fıkhı (hu-
kuku) geç dönemde orta-

ya çıkmış -Maverdi- ve bu 
hukukun biçimlenmesi Şii 
muhalefetini bertaraf etme 
gayretiyle olmuştur. İdare 
hukuku, gerçekte yöneti-
me ilişkin bir düzenleme 
şeklinde değil, raşit hali-
feler başta olmak üzere, 
önceki dönemlerin yöne-

tim biçimlerine dini bir meşrutiyet kazan-
dırma çabası şeklinde gelişmiştir. Maverdi 
sonrasında da -imamet ile ileri sürülen bazı 
şartlardan vazgeçme süreci yaşayarak- bu 
ilişki bilgi-güç ilişkisi çerçevesinde iktidarın 
mutlak bir onaylamasına dönüşmüştür. Ga-
zali ve sonrasında ise, siyaset fıkhı, yönetimi 
kaba kuvvetle ele geçirmenin meşruluğunu 
onaylama kadar varmıştır. ‘Kaba kuvvetle 
yönetimi ele geçirene itaat vaciptir’ ilkesinin 
kabulüyle, siyaset fıkhı tamamen geçersiz bir 
konuma düşmüştür..’”11

 İbrahim Keskin, makalesinde Arap/İslâm 
kültürünün yapı- bozumuna yönelik hem 
bir soy kütüğü çıkarma hem de ondaki bilgi-

11  el-Cabiri, Muhammed Âbid; Çağdaş Arap Düşüncesinde 
Yeniden Yapılanma, s. 91, Çev: Ali İhsan Pala, Mehmet Şi-
rin Çıkar, Kitabiyat, Ankara 2001. 

‘KABA KUVVETLE 
YÖNETİMİ ELE 

GEÇİRENE İTAAT 
VACİPTİR’ İLKESİNİN 
KABULÜYLE, SİYASET 

FIKHI TAMAMEN 
GEÇERSİZ BİR KONUMA 
DÜŞMÜŞTÜR. (CÂBİRÎ)
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iktidar ilişkilerinin belirlemeye yönelik çifte 
bir süreç takip eden Câbirî’nin, bu yolla geç-
mişin günümüz şartlarına uygun bir değer-
lendirmesini yaptığını ifade eder. O bununla 
irrasyonel unsurlardan arındırılan söz konu-
su kültürel gelenekle rasyonalitenin ilişkisini 
kurmak suretiyle, modernite yönünde yara-
tıcı bir dönüşümü hedeflediğini söyler.

Sonuç

Sonuç olarak Câbirî’nin inşa etmeye çalıştığı 
düşünce sisteminin İslâm/ Arap düşüncesi-
nin köklü bir eleştirisi üzerinde evrildiğini 
görüyoruz. 

Biz bu çalışmamızda Arap -İslam Aklının 
Oluşumu, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı 
ve Arap-İslam Siyasal Aklı kitaplarında yola 
çıkarak Câbirî’nin oluşturduğu İslâm düşün-
ce epistemolojisini Câbirî yüzyılı öncesi ve 
sonrasıyla kısa bir karşılaştırmasını yapmaya 
çalıştık.

Hemen belirtelim ki Câbirî diğer eserlerinde 
de önemli değiniler vardır. Mesela, Çağdaş 
Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma 
adlı eserinde özellikle ‘şeriatın tatbiki sorunu’ 
başlıklı makalesiyle dikkatleri çeker. Bu ma-
kalede tecdid kelimesi üzerinde terminolojik 

izahlar yapıp somut örneklerle yenilik anla-
yışını modernite öncesi ve sonrasıyla analiz 
eder. ‘Daimi din değişken şeriat’ şeklinde 
vulgarize edilen Şah Veliyullah Dehlevi’nin 
formulüze ettiği anlayışı savunduğu görülür. 
Câbirî bu kitabında laiklik kavramına soğuk 
bakarken, demokrasi kavramını hararetle sa-
vunur.

Türkçeye çevrilmiş bir diğer önemli ese-
ri de, Felsefi Mirasımız Ve Biz adlı kitabıdır. 
Câbirî bu eserin giriş bölümünde çağdaş ve 
selefi okumaları karşılaştırır. Birinci bölüm-
de Farabi’nin siyasi ve dini felsefesine dair 
yeni bir okuyuş projesi geliştirirken ikinci 
bölümde doğudaki Arap-İslam felsefesinin 
köklerine sondaj yaparak İbn Sina ve İşrakî 
felsefeyi yeni bir okuyuşa tabi tutar. Üçüncü 
bölümde ise Mağrip ve Endülüs’te felsefenin 
zuhurunu ve Mağrip ve Endülüs felsefe eko-
lünü ele alır. Son bölümde de İbn Haldun’un 
Mukaddime’sindeki rasyonel ile irrasyonelin 
epistemolojisini tetkik edip, İbn Halduncu-
luktan geriye kalan tortuyla bitirir.

Biz bu çalışmamız vesilesiyle 4 Mayıs 2010’da 
Fas’da, ed-Daru’l-Beyda’daki (Kazablanka) 
evinde, hasta döşeğinde vefat eden fazıl dü-
şünürümüzü rahmetle anıyoruz… 
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ürek seferine adım alan, Rasul’ün ve 
tüm peygamberlerin, tüm Allah dostla-

rının yolunda yürümeyi şiar edinen, müte-
vazı, samimi âlim Ali Ulvi Kurucu’nun ha-
tıralarını M.Ertuğrul Düzdağ’ın kaleminden 
okurken, Kur’an ikliminin eşsiz rahiyalarla 
ruhuma aktığını hissettim.   

1922 yılında Konya’da, Kur’ani yaşantı-
yı damarlarına içirmiş, bu uğurda nice 
fedakârlıkları destansı bir duyarlılıkla yaşa-
mış bir ailenin içine doğar Ali Ulvi Kuru-
cu. Mümbit topraklar gibi Kur’an iklimini 
yaşamaya çalışan aileye inat ortam alabil-
diğine karışık ve içinden çıkılamaz bir hal 
almıştır. Çocukluğunun ve gençliğinin geç-
tiği dönem, bir ibret vesikası sayılabilecek, 
inkılâpların, İslam dünyasındaki kökten 
değişikliklerin, cebirlerin, katliamların ya-
pıldığı bir zaman dilimine rastlar. Bu zaman 
diliminde, Kur’an aşığı ve tevhidi yaşantıyla 
örneklik teşkil eden bu âlimler ailesi eşsiz 
bir direniş öyküsüyle çıkar karşımıza.

Son Osmanlının gözü yaşlı sürgün ailesi, 
devrim kanunları gereği, katar katar kara 
trenlerle memleketlerinden mecburi göce 
zorlanır. Gurbetlerde garip ve biçare kalmış 
büyük imparatorluğun son ulema ve yöne-
ticileriyle yolları kesişen Ali Ulvi Kurucu 
bizlere, onlara ve yaşadıklarına dair ibretlik 
vesikalar halinde anılar bırakır. Bu duyarlı 
kalemin muhayyilesinden dökülen ibretlik 
mazi sahneleri yürek dağlayıcıdır, incinmiş-
liklerle beraber bam teline dokunanından-
dır. Tarihe ve edebiyata açık şuur ve Kur’ani 
hayata duyarlı bir anlayışla paylaştığı anıla-

“İnsan sadece şahsi 
hedef ve gayelerini ön 
planda tutarak yaşarsa 

vefatıyla hatıralardan 
silinir. Cemiyet, millet ve 

fikirleri uğruna yaşayanlar, 
ölseler de gönüllerde 

kalıcıdırlar. Gözler hep 
onları arar ve özler. Kim 
severek yaşarsa sevilerek 

ayrılır ve unutulmaz.” 
(Ali Ulvi Kurucu)

YSELVİGÜL KANDOĞMUŞ ŞAHİN

B İ Y O G R A F İ

Hikmet Yolcusu, Hicret Eri: 

ALİ ULVİ KURUCU
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rının arasında dolaşırken, İslam âlimlerinin, 
dönemin önemli siyaset ve hareket insanları-
nın adeta bir resmigeçidini görürsünüz. 

Kur’ani bir hayata adanmış bu mümtaz ai-
lenin büyüğü, Ali Ulvi Kurucu’nun dedesi, 
Hacı Veyis Efendi, kuşak kuşak talebeler 
yetirtirmiş, vahye muhataplığın bilincini şu-
urlu ve duyarlı bir direnişle sergilerken bir 
ömrü irşat ve tebliğ ederek geçirmiştir. To-
runu küçük Ali’yi gönderdiği mektepte kızlı 
erkekli öğrencilerle muallimleri top oynar-
ken görür ve eşi Muhsine’ye dertlenir: “Muh-
sine, bu çocuk pınarın başında susuzluktan 
ölecek... Yazık yahu, ben neslimden, hafız-ı 
Kur’an’lığın bu kadar çabuk kesileceğini tah-
min etmezdim. Çok erken oldu. Yahu Muh-
sine, sinesinde Kur’an olmayan bir insan 
kabirde gibi karanlıktadır. Kur’an nurdur, 
ışıktır, feyizdir. Kur’an’sız bir okul zulmettir, 
karanlıktır; bu karanlık mektep çocuğuma 
ne verecek?”

Dedesinin duası kabul olur ve küçük Ali ha-
fızlık talebesi olarak eğitimini sürdürür. 

Üstadın babası İbrahim Efendi de tıpkı ba-
bası Veyis Efendi gibi, Kur’ani bir hayatın 
duyarlı savunucusu ve hizmetkârıdır. Ce-
miyetin bozulması, ortamda artık imanlı bir 
yaşantının abluka altına alınmasıyla tüm ai-
lenin talihini değiştiren hicret kararını alır. 
Hicret etmenin tüm zorluklarını yaşamaya 
aday, fakir dünyalarıyla Medine’ye göç ettik-
lerinde yüreklerinde iman yükünden başka 
sermayeleri yoktur. Devrimlerin en acımasız 
şekilde uygulandığı dönemde, İbrahim Efen-
di Kur’an öğretme noktasında öyle samimi-
dir ki, Üstad’ın “içimde kanayan bir yaradır” 
diye bahsettiği zalime yalvarışı hiç aklından 
çıkmaz: “Lütuf buyurun beyefendi, lütuf bu-
yurun!... Beyefendi istirham ederim. Bakınız 
daha sabah ezanı okunmamışken, ben rahat 
evimi bırakıp gelmişim. Bu yavrular ilim 
için, sıcak yataklarından kalkıp, karanlıkta 
buraya geliyorlar. Bunları kaldıran, giydiren, 
gönderen, anaları düşünün, onların Kur’an’a 
olan aşklarını düşünün... Beyefendi, ben de 
evimde oturur, rahat ederim.” 

İbrahim Efendi, Hacı Veyis Efendi’nin oğlu ol-
duğunu yaşantısındaki samimiyet ve cesaretle 
ortaya koyacaktır. Bu güzide aile adanmış bir 
hayata adım alırken, yüreklerinde yaşanmış 
acıların tortusu... Hacı Veyis Efendi’nin derin-
den gelen, incinmiş yürek dağlayıcı,  haykırışı 
sıyrılıp gelir anıların arasından; “İlerleyince 
gördüm ki, bir bıçkı getirmişler, askerler iki 
taraftan itip çekerek minareyi kesiyorlar da-
yanamadım şöyle dedim; ‘Allah’ım, keşke 
minarenin yerine beni kesselerdi! Minaresiz 
mabet, namazsız insanlar, namazsız millet... 
Allah’ım, senin ism-i celalinin, habibin Mu-
hammed Mustafa’nın anılacağı, tevhidin ilan 
edileceği şu minare; Müslümanları Allah’ın 
birliğine, ruh birliğine, din birliğine, peygam-
ber birliğine, kıble, mihrap ve kitap birliğine, 
vahdete çağıracak olan şu minare kesileceği-
ne, ben kesileydim; şu minare doğranacağına 
ben doğransaydım..” diyerek Hz.Zekeriya’nın 
yerinde olmayı dileyecektir. Böylesine acı dolu 
ama o denli de kavi bir yaşantının arkasından 
gelir hicret.

Hacı Veyis Efendi mayasındaki Kur’an aşkıyla 
yetiştirir çocuklarını, torunlarını ve sorumlu 
olduğunu düşündüğü tüm çevresini. O’nun 
azığı her dem tezekkür, tedebbür ve tefek-
kürdür. Yaşadığı dönemden geriye yıkımlar, 
işgaller kalsa da O bunların üstüne giderek 
davasına sonuna kadar bağlı kalarak, Kutlu 
Kitab’ı okumaya ve okutmaya devam ede-
cektir.

Ali Ulvi Kurucu’nun amcası, Hacı Veyiszade 
Mustafa Efendi de tıpkı babası ve birade-
ri gibi bu kutlu yolun yolcusudur. Mustafa 
Efendi sert mizaçlıdır, ama o denli de sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket eden, duyarlı, 
kendisini memleketin hizmetine adamış bir 
şahsiyettir. İmam-Hatip Okullarının temelle-
rinin atılmasında emeği büyüktür. Yaşadığı 
toplumun her kesimi onu ilgilendirir. Haf-
tanın bir gününü çingenelerin mahallesine, 
bir gününü de hapishanedeki mahkûmlarla 
sohbete ayırır. 

Kur’ani bir hayatı dolu dolu yaşayan bu gü-
zide aile, “O halde Allah’a kaçınız! (Zariyat, 
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50) “âyetini düstur edinip, yollara döküle-
rek, hizmet ve hicret eri olmanın bilinciyle, 
âlim bir ailenin neferleri olarak ibretlik bir 
hayatı gözler önüne sererler... Yaşadıkla-
rı zor zamanlar yüreklerini bilemiş, haşyet, 
huşu ve aşk ile Rabb’lerine yönelerek yüce 
Kitap’ın hizmetine sunmuşlardır gecelerini 
ve gündüzlerini.

“Bana dua edin ki ben de kabul edeyim!” 
(Mümin, 60) âyetinde buyrulduğu gibi iman 
edenler ve sonuna kadar teslim olanlar... 
Sonsuz dua iklimleri ile esenliğe açılan ilim 
deryasına adım aldıklarında, kalb-i selim bir 
hal ile Rabb’lerinin huzuruna alnı ak çıkan-
lardır onlar.

Ali Ulvi Kurucu, hicret 
eri olarak yaşadığı Pey-
gamber toprağında öy-
lesine bereketli bir ömür 
geçirir ki, zamanın din 
adamları, aktivistleri ve 
siyasetçileri ile kesişir yol-
ları. Üstad tüm bu değer-
li şahsiyetlerle bereketli 
ilim meclislerinde bulu-
nur, onlarla fikir alışverişi 
yapar, dostluklar yaşar. 
Kahire’deki talebelik yıl-
larında, Şeyhülislam Sab-
ri Efendi, Zahid Kevseri, İhsan Efendi, Ali 
Yakup Bey, Mustafa Runyun, Hasan el-Benna 
gibi zamanın değerli şahsiyetleri ile beraber 
olur. Kur’an’ı adeta şahsında içselleştiren 
Üstad, sade ve o denli de güzide yaşantısına 
güzel insanlardan aldığı feyizle anlamlar ka-
tarak Rasul’ü örnek almıştır.

Kızına tavsiyesi; “Kızım insan sadece şahsi 
hedef ve gayelerin ön planda tutarak yaşarsa 
vefatıyla hatıralardan silinir. Cemiyet, millet 
ve fikirleri uğruna yaşayanlar, ölseler de gö-
nüllerde kalıcıdırlar. Gözler hep onları arar 
ve özler. Kim severek yaşarsa sevilerek ayrılır 
ve unutulmaz.”  Kızına verdiği öğüdü yaşa-
yan ender şahsiyetlerdendir Üstad. O neden-
le unutulması imkânsızdır. 

81 yaşında Rabb’ine kavuşan Üstad ömrü-

nün atmış yılını Medine’de geçirmiştir. Bel-
li zamanlarda Türkiye’ye gelir, sohbetlerle, 
ilim meclisleriyle ülkesine faydalı olmaya 
çalışırdı. Yetişen genç nesli gördükçe; “Sizler 
benim gerçekleşen rüyalarım, kabul olunan 
dualarımsınız...” diyerek mutluluğunu ve 
coşkusunu belli ederdi. 

Yüksek Öğrenimini Kahire Ezher 
Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 
Medine’de uzun süre, Evkaf Dairesi’nin İn-
şaat ve Sicillât Emiri olarak çalıştı. 1953’ten 
1975’e kadar Mahmudiye Kütüphanesi’nde, 
emekli olana kadar Şeyhülislam Arif Hikmet 
Kütüphanesi’nde görev yaptı. Ecdat yadigârı 
onbinlerce eser elinden geçti. 

Dönemin âlimlerinin ve 
mümtaz şahsiyetlerinin 
resmigeçidini okuyaca-

ğınız Ertuğrul Düzdağ’ın 
kaleme aldığı hatıralarla 
birlikte eserleri; Gümüş 
Tül ve Alevler (Şiirler), 
Gecelerin Gündüzü (Ne-
sir), Bir Ömürden Sayfalar, 
Medine Notları günümüze 
kalmıştır.

“Dinimizi, Kur’an’ımızı, 
dilimizi, ezanımızı, cu-

mamızı, kandillerimizi, bayrağımızı koru-
yalım. Yoksa mahvoluruz.” buyuran Üstadı, 
tüm gençliğimize ibret nazarı ile okumala-
rını şiddetle tavsiye ediyorum. Değerli Ali 
Ulvi Kurucu ve tüm âlim, ulema ve İslam 
davasının hizmetkârı ilim erlerine rahmet 
ve mağfiret dilerken, yaşayanların bereket-
li bir ömür geçirmelerini Yüce Rabb’imden 
niyaz ediyorum. 

ALİ ULVİ KURUCU’NUN 
KUR’ANİ HAYATA DUYAR-
LI BİR ANLAYIŞLA PAYLAŞ-
TIĞI ANILARI ARASINDA 

DOLAŞIRKEN, İSLAM 
ÂLİMLERİNİN, DÖNEMİN 
ÖNEMLİ SİYASET VE HA-
REKET ADAMLARININ 

ADETA BİR RESMİ GEÇİ-
DİNİ GÖRÜRSÜNÜZ.
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kıl bir seciyedir ve ancak kalp ve uzuv-
lardan sadır olan dav ranışlar sayesinde 

bilinebilir. Bu davranışlar olmaksızın hiç kim-
se ne kendisini ne de başkalarını akıllı diye 
niteleyemez.

Hiç kimse aklı; cismi, uzunluğu, genişliği, ren-
gi, tadı, kokusu ve dokunma ile niteleyemez. 
Akıl, ancak eylemleri ile bilinebilir.

Kelamcılardan bir zümre: “Akıl; ruh berraklı-
ğı, yani ruhun özüdür” demişlerdir.

Bazıları ise “Akıl, Allah (c) tarafından bir se-
ciye, bir meleke olarak insana verilen bir nur-
dur. Onunla varlıklar görülebilir ve ifade edi-
lebilir” demişlerdir.

Bu doğrultuda delilik ve budalalık, bilgisiz-
lik olarak isimlendirilemez; çünkü şayet bil-
gi (marifet) akıl olsaydı, delilik ve ahmak lık, 
bilgisizlik diye isimlendirilirdi; çünkü cehalet, 
idrakin (ilm) zıddı olduğu halde, bilgi (mari-
fet) bilgisizliğin zıddıdır. Aklın; insanın, saye-
sinde bilip inandığı ve bilip ya da sanıp inkâr 
ettiği bir seciye oluşunun bir delili de inkârın 
bir fiil olmasıdır; aynı şekilde bilginin (mari-
fet) zıddı da bir fiildir.

Kur’an’da Geçen Akli Kavramlar 

1- Fehm ve Beyan: Fehm ve beyan, akıldan 
kaynaklandıkları için akıl diye isim lendirilirler. 
Fehm de akıl ile anlam uyuşması söz konusu-
dur; dinî olsun dünyevî olsun insanın duydu-
ğu, dokun duğu, tatdığı veya kokladığı her şeyi 
ifade eder; bu nedenle insan lar fehm’i ‘akıl’, 
ism-i failini de ‘akıllı’ diye isimlendirmişlerdir. 
Fehm hidayet ehli olsun, -kendileri nazarında 

A
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Haris el-Muhasibi’ye Göre 

Akıl-Kur’an İlişkisi

Allah Kur’ân’ı ‘önünden ve 

ardından batıl bulaşmayan’ 

bir kitap olarak vahyetmiştir. 

“Aklî bir kitap” olan Kur’ân 

ile akıl birbirini karşılıklı 

olarak içermektedirler. 
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dindar olanların saygınlığı olduğu için ehl-i 
kitabın bazılarından oluşan- dalalet ehli ol-
sun, Allah’ın kendi bünyelerinde yarattığı bir 
seciye olan akıl sahibi olma konusunda müş-
terek oldukları bir haslettir.

Özellikle dünya işlerinde inanan-inanmayan, 
itaatkâr-isyankâr herkes bu seciyeye sahip olma 
ve beyanı anlama konusunda eşit düzeydedir.

Arablar, sadece fehm’e akıl ismini verirler; 
çünkü anladığın (fehmettiğin) şey,  aklınla 
kayıt ve kontrol altına aldığın şeydir. 

2- Basiret ve Marifet: Dünya ve ahirette fay-
dalı ve zararlı şeylere hak ettiği değeri takdir 
ettiği için akıl bu iki anlamda kullanılmıştır 
ve bundan dola yı da akıl, Allah’ın bir lütfu-
dur. Kendini ilme veren insan, akıl yürütme 
yöntemini kullanarak Allah’ın şanının ne ka-
dar yüce, verdiği ceza ve mükâfatın ne denli 
adil olduğunu anlayabilir. Bunu anladığı za-
man basireti açılır ve Kur’ân’daki anlamların 
içyüzünü öğrenir. 

Akıllıların Sınıflandırılması

Haris el-Muhasibi akıl sahiplerini sınıflandı-
rarak dört gru ba ayırmakta ve bunların ikisi-
ni reddederken ikisini benimsemek tedir:

Eleştirdiği ve reddettiği iki zümre:

1) Kibir, inat ve dünyaya aşırı bağlılıkları 
nedeni ile beyanı (Kur’an) anladıkları halde 
inkâr ederler. Kibrinden dolayı yüz çe viren 
İblis ve Allah’ın kendileri ile beraber olduğu-
nu savunan Ya hudilerin yaptığı budur.

Onlar bildikleri halde gerçeği gizlemektedirler 
(2/146). 

2) Bunlar kendi görüşleri ve kendi görüşle-
rine aşın güvenleri sebebi ile haddi aşar, or-
taya çıkan gerçeğe gözlerini kaparlar. Bir de 
görürsün ki bunlar beyanı anladıktan sonra 
kibirle gerçeği inkâr etmiş, başka bir din is-
temiş, batıl, şer ve sapkınlık üzere oldukları 
halde, bir gerçeğe ve bir dine bağlı oldukla-
rını savunurlar. 

Hâris el-Muhasibi’nin tasvip ettiği iki zümre 
ise şunlardır:

1) Allah’ın lütfu ile O’nun şanının yüce, vaad 
ve vaidine sadık olduğunu bilir, idrak eder, 
O’na itaat eder, O’ndan sakınanlar;

2) Yönetme ve yaratma konusunda Allah’ın 
yüce, bir ve ben zersiz, kurtuluşun iman esas-
larına sımsıkı bağlılıkta; zarar ve ziya nın ise 
imandan uzak kalmakta olduğunu bilenlerdir. 

Akıllı Olmak Allah’ın Bir Lütfudur, Aklın 
Kemali O’ndandır.

Allah’ın lütfu ile düşünen kimse, O’nun, kul-
larına, önce sınırsız rahmet, lütuf ve ihsan ile 
muamele ettiğini anlar.

Kendisine isyan edeceklerini bildiği halde 
O insanlara başlan gıçta nimet ihsan eder. 
Allah’ın lütfu ile düşünenin kalbini merha-
met kaplar, iyileri sever ve kötülere acır.

Allah’ın lütfu ile düşünen kimse, nefsin ni-
teliklerine ilişkin ila hî emirleri ve nefsi em-
mareyi anlar. Bunu anlayan ise günahlarının 
artmasını ve içindeki kötü eğilimleri engelle-
mek için nefsinin iyi liklerini küçümser.

Allah’ın lütfu ile düşünen kimse, dünya ve 
ahiret arasındaki farkı ortaya koyan ayetle-
ri anlar ve ahiretin şeref ve mutluluk yur du 
olmasına karşılık, dünyanın fani ve geçici ol-
duğunu idrak eder.

Allah, Allah’ın lütfu ile düşünme konusunda 
kemal noktası yoktur. Çünkü Allah’ın ilmi-
ne, sıfatlarına, takdir ettiği ceza ve mükâfata 
sı nır yoktur. Hiç kimse Allah’ın sıfatlarını 
tam anlamı ile bilemez. Haris bu yaklaşımı 
ile belki mükemmelin sınırı olmadığını ve-
ya belki de insanın soyut gerçeği kavrama 
yolunda her tür kısıtla yıcı engelden azade, 
sınırsız bir özgürlük ile Allah’a yönelmesi ge-
rektiğini anlatmak istemiştir. (İlim ve hilm 
sayesinde artan) Allah’ı anlama gayretinin 
bir sınırı yoktur. Hâris’e göre Allah’ın zatına 
nisbetle akıl sahiplerinin en üstünü Allah’ın 
lütfu ile düşünerek, yine O’nun verdiği akıl 
ve marifet yolu ile Allah’ı tam anlamı ile bile-
meyeceğini anlayandır.

Hâris’e göre akıl, Allah’ın birçok kuluna ver-
diği bir seciyedir ve bu seciyenin öğretimle 
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elde edilmesi mümkün olmadığı gibi duyu 
or ganlarından elde ettiğimiz deneyimlerle bu 
aklî seciyeyi geliştir mek de mümkün değildir. 
Ayrıca akıl; ancak akıl, yani düşünen, önünü 
ve sonunu iyice düşünen aklî duyarlılık ile 
kavranabilir. Bu nitelikleri ile akıl, kendi dı-
şındaki varlıklardan farklı ve üstün bir var-
lıktır. Bu demektir ki: Akıl dışında hissedi-
lebilir varlıkların bilinebilmesi akla bağımlı 
iken, akıl kendine ilişkin bilgi konusunda bir 
başka varlığa bağımlı değildir.

‘Seciye nuru’ terimini kullanan Haris bu ifa-
de ile aklın, hem ‘bilinç’, hem de ‘iman sa-
hibi’ bir varlık olduğunu ortaya koymuş tur. 
Bu durumda aklın kendi zatını tanıması, iki 
olgunun bilincinde olması anlamına gelir:

1) Akıl kendi zıddına, delilik ve akılsızlığa 
aykırıdır;

2) Düşünüp idrak eden bilinç ilahî bir ni-
mettir ve Allah (c) bu nimeti hilm ve hüccet 
itibariyle olgun, erişkin kullarına lütfeder.

Üstün Haber

İnsan; Allah’ın kitabını, özellikle de Allah’ın 
emir ve nehiylerine, vaad ve vaide ilişkin 
ayetleri anlamayı arzu eder. Bu prensip doğ-
rultusunda hareket eden insan, kendisine se-
ciye halinde verilen akıl sayesinde Allah’ın rı-
zasını kazanır, Allah da ona hem dünya hem 
de ahiret mutluluğunu garanti eder.

“Akıl delili, delil de aklı içerir”. Bize göre bu 
ifade, -Aristovari bir söylemle- “Akıl ve akle-
dilen aynı şeydir” anlamına gelir. Bu rada söz 
konusu olan delil, görünür varlıklar dünyası 
ile üstün ha berdir. Muhâsibî’ye göre bunla-
rın her ikisi de akıl ile uyum halin dedirler. O 
halde her ikisinde de akıl, akılda da her ikisi 
bulunmak tadır.

“Akıl, delil isteyendir; görünür varlıklar âlemi 
(ayan) ve üstün haber ise akıl yürütmenin il-
leti ve temel unsuru durumundadırlar. Temel 
unsurun olmaması durumunda fer’î unsurun 
ve delilin ol maması durumunda da akıl yü-
rütmenin varlığı imkânsızdır” ifade sine gelin-
ce: Haris bu ifade ile bir açıdan varlığın, diğer 

açıdan da Kur’an’ın birlikte akıl yürütmenin 
temeli ve nedeni olduklarını kastetmektedir. 
Akıl yürütme bu ikisinden hareketle sonuca 
gitti ğine göre her ikisi de temel unsur duru-
mundadırlar.

Fer’î unsur ise delil isteyen akıldır. Bu ifade 
ile Haris aklın; -fer’î unsur olan aklın- kâinat 
kitabında ve Kur’an’da var olan akıl yürüt-
menin illeti olmaktan başka bir anlam ifade 
etmediğini anlat mak istemektedir.

Varlıklar âlemi (ayan) bilinmeyen gerçeklere, 
üstün haber ise doğ ruya kılavuzluk eder. Asıl 
unsuru kontrol altına almadan, yan unsu ru 
(fer’i) kullanan sefihtir. Varlıklar âlemi ve üs-
tün haberden oluşan bu temel unsur kesin 
bilgiye kılavuzluk eder. O halde öncelikle 
bu (ikincil unsur) her tür yakînî bil gi için 
bir temel hareket noktası ve dayanak olma-
lıdır; çünkü yan unsurun yakînî bilgi için 
temel bir dayanak ve hareket noktası ol ması 
imkânsızdır. Akıl gerçektir, varlık âlemi ve 
üstün haberin her ikisi de gerçektir. Ama 
Muhasibi: “Nice gerçekler, gerçekten daha 
ger çektir...” diyor. Bizim inancımıza göre 
Muhasibi bu ifade ile akıl sorununa son nok-
tayı koymaktadır. Bu ifade açık bir şekilde 
aslın yan (fer’i) unsurdan daha gerçek oldu-
ğunu anlatmaktadır. Şunu demek istiyoruz 
ki: Varlık âlemi ve üstün haberi kabul; aklı 
kabule göre daha önceliklidir.

Akıl Kur’ân’dır, Kur’ân Akıldır (Aksi Bir 
İddia Doğru Değildir)

Haris b. Esedi’l-Muhâsibî; “Akıl Kur’an’dır” 
ifadesini doğru dan bu şekilde kullanmamış-
tır, ama kullanmış olsun ya da olmasın ak-
lın mahiyeti ya da kendi ifadesi ile maiyeti-
ne ilişkin Fehmu’l-Kur’an’da yer alan bütün 
ifadeler bizi onun böyle bir yargıya ulaş tığı 
kanaatine itmektedir. Bu yargı, aynı zamanda 
Hâris’in akılcı tasavvuf anlayışının da ulaştığı 
nihai noktadır.

Haris el-Muhasibi bu yargıya ulaşırken ileri 
sürdüğü delilleri sıralayacak olursak;

1) Görünür varlık âlemi ve üstün haber ol-
mak üzere kesin delil ikidir,
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2) Akıl delili, delil de aklı karşılıklı olarak 
içerirler,

3) Akıl yürütmede; akıl, delil isteyen görünür 
varlık âlemi ve üstün haber de akıl yürütme 
için temel unsur ve sebep niteliğinde dir,

4) Asıl unsurun olmaması durumunda, fer’i 
unsurun; delilin ol maması durumunda da 
akıl yürütmenin varlığı imkânsızdır,

5) Görünür varlık âlemi, görünmeyen âleme 
ışık tutan bir kıla vuzdur,

6) Üstün haber (vahiy) doğru ve gerçek ola-
na tanıklık eder,

7) Asıl unsuru tahkim etmeksizin fer’i unsu-
ru kullanan sefihtir. 

O halde özü itibariyle akıl, Allah’ın kullan 
üzerindeki delilidir; kullarının büyük çoğun-
luğu seciye olarak akıl sahibi olup sadece 
ahmaklar ve bunaklar akıl sahibi değildirler: 
Helak olanın açık bir delil ile helak olması, yaşa-
yanın da açık bir delil ile yaşaması için.. (42/8). 
Akıl özü itibariyle Allah’ın kulları üzerindeki bir 
delili olduğu na göre, Haris “delil ikidir” ifadesi 
ile akıl sorunu ile görünür var lık âlemi ve üstün 
haber (vahiy) olmak üzere, aklın iki mahiye-
ti olduğunu anlatmak istemektedir. Bunlar-
dan birincisi olan varlıklar âlemine gelince: 
Bu insanın; denizlerde, dağlarda, nehirlerde, 
yerde ve göklerde kendi gözü ile gördüğü 
hakikatlerdir. Bütün bunlar, Al lah’ın bir ol-
duğu ve ortağı olmadığı gerçeğine tanıktır, 
her şey sanki ilahî tedbirin uzantıları ve ilahî 
sanatın belirtileridir. Sanki her şey bir göz-
dür ve insan bu göz sayesinde görüp duydu-
ğundan ibret alır ve Allah’ı yüceltir.  İkinci 
delil olan üstün haber’e gelince; bu Allah’ın 
aciz bırakan bir belağat ile kullarına vahyet-
tiği Kur’ân’dır. Buradaki üstünlük -aklî üs-
tünlük- reddedilemez; önünden ve ar dından 
batılın musallat olamadığı bir haberdir (41/42); 
çünkü Kur’ân düşünmeye, iyice düşünmeye 
davet edip kesin ve somut deliller getirerek 
insan için ilahî sanatın sırlarını aralarken 
Allah’ın bir ve eşsiz yaratıcı olduğuna ilişkin 
kesin ve muhatabını çaresiz bırakan deliller 
vaz’etmektedir.

“Akıl delili, delil de aklı içermektedir”. 

Akıl, delili içerdiğine gö re, insanın gözleri 
önündeki denizler, dağlar, nehirler, yer ve 
gök ler vs. bu akledilir âlem de mahiyet iti-
bariyle aklı içermelidir. Mutlak ve duyulur 
varlık âlemi hissî bir varlık olduğu için değil, 
aksine açık bir amaca yönelmiş, kelimenin 
tam anlamı ile aklî bir varlık olduğu için; 
mahiyet olarak aklı içermekte ve bu varlık 
âlemi akıl için, Allah’ın var ve bir, eşi ve ben-
zeri olmayan bir varlık olduğuna delil teşkil 
etmektedir.

İkinci delile göre akıl delili içermektedir; öy-
leyse aklın mahi yeti bu üstün haberde içe-
rik olarak bulunmalıdır. Gördüğümüz gibi 
Muhâsibî üstün haber ifadesi ile Kur’an’ı 
kastetmektedir. Bütün Kur’ân ayetleri, akıl 
sahiplerinin düşünüp ibret alması için Al-
lah’ın varlığını ve birliğini isbata yönelik var-
lık âleminden deliller serdetmektedirler. Yine 
bu ayetler akıl sahiplerine, hem bu âlem hem 
de ahiret alemi ile ilgili deliller de sunmak-
tadır.

Hâris’in söylediği gibi bu deliller, aynı za-
manda kendi yararına olanı tercih edebilmesi 
için insana, faydalı ile zararlı arasında ay rım 
yapabilme yetisi kazandırmaktadır. Hâris’e 
göre akıl soyut bir nesne değil, Allah’ın ke-
lamını anlayan bir seciyedir. Sana vahyedileni 
dinle (20\13) ayeti, “sana söylediklerimi anla”  
anlamında dır...

Bu anlamda akıl, üstün haberde içerik ola-
rak bulunduğuna gö re söz konusu üstün 
haber, Kur’ândır ve akıl Kur’ân’ın içeriğidir. 
Söylediğimiz gibi içerme; ihtiva anlamına de-
ğil,  ‘uyuşma’ anlamınadır. Çünkü aklın de-
lili içermekte olduğunu söyleyen Haris, öte 
yandan “delil de aklı içermektedir” diyor ki 
bu ifade “Kur’an; aklı içermektedir” anlamı-
na gelir. Aynı şekilde, söz konusu olan; ihti-
va anlamında değil, uyuşma anlamında bir 
içermedir. Kur’an; beyin, kalp, akıl ve fikir 
sahiplerine hitab ettiğine göre akıl, bu ayet-
lerle uyuşmalı, eksik ya da fazla olmamalıdır. 
Bu noktadan hareketle Kur’an ayetleri ile akıl 
veya akılla Kur’an ayetleri arasında karşı lıklı 
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uyuşma anlamında bir içerme söz konusu-
dur. Aynı şekilde Allah’ın kullarına seciye 
olarak verdiği akıl da Kur’ânî bir akıldır; 
çünkü Kur’ân’ı Allah (c): önünden ve ardın-
dan batıl bulaşmayan (41/42) bir kitap ola-
rak vahyetmiştir. Kur’ân; “aklî bir kitaptır” 
ve Kur’ân ile akıl birbirini karşılıklı olarak 
içermektedirler.

Kur’ân ile akıl arasındaki bu karşılıklı uyuşma, 
bir derece uyuşma sı değildir; çünkü uyuşma 
anlamında içerme teriminde, bir derece ya da 
kademe uyuşması zorunlu değildir. “Akıl, akıl 
yürütme ile sonuca gider, üstün haber ise bir 
akıl yürütme aracı ve akıl yürüt menin temel 
unsurudur” diyen Haris; bir cümle ile bu nok-
taya açıklık getirmektedir.

Bu cümleden açıkça anlaşıldığına göre akıl 
yürütmede temel unsur akıl değil Allah’ın 
yarattığı akledilirler âlemi, yani bir açıdan bu 
uçsuz bucaksız âlem, bir açıdan da Kur’ân 
ayetleridir. Bu ikisi, neden akıl yürütmenin 
temel unsurunu oluşturmaktadır? sorusunu 
Haris: “Çünkü bu ikisi akıl yürütmenin ille-
tidir” şeklinde cevaplı yor. Hâris’e göre eğer 
akıl yürütme illeti olmasaydı, akıl yürütmeyi 
gerçekleştiren akıla ihtiyaç kalmazdı. O hal-
de akıl derece ve tertib bakımından varlığa 
ve yine aynı şekilde Kur’ân’a bağımlıdır. Bu 
nedenle varlık ve yokluk olarak bir bakıma 
varlık bir bakıma da Kur’ân ile birlikte ha-
reket eder. Buna göre akıl, bu ikisinden her 
birinin yan unsuru durumundadır. Aslın 
yokluğu durumunda yan unsurun varlığı ve 
delilin yokluğu durumunda da akıl yürütme 
imkânsızdır...

Sonuç olarak;

Kur’ân’da hüküm itibariyle bazı ayetler na-
sih, bazıları mensuh, bazı ları muhkem ve di-
ğer bazıları ise müteşabihtir. Müteşabih ayet-
leri bir kaç kısma ayırmak mümkündür: Bir 
kısmı; başka bir kısım ayetlerce neshedilme-
dikleri halde tilavet itibariyle müteşabihtir; 
bazıları Allah’ın varlığından haber verdikleri, 
varlık ve yaratıcı nezdinde farklı zamanlara 
tekabül ettikleri için; bir kısmı da çeşitli an-
lamlara geldikleri için müteşabihtirler.

Artık insan, ilme ve ilim ehline yaraşır bir 
şekilde zihnini öğrenme ye motive etmeli-
dir. Yüce Allah’ın kelamını bilenler, her tür 
lekeden temizlenmiş ve Allah (c) tarafından 
seçilmiş kimselerdir. Kur’ân’ı anladıklarında, 
onların kalpleri ürperir ve okurken okuduk-
ları ayet leri beyinleri ile düşünürler.

Muhasibi’ye göre insan seciye nuru olan aklı-
nı Kur’ân’ı anlamaya motive ederse Kur’ân’da 
var olan ışık, rahmet, mev’iza (nasihat), kesin 
ve apaçık bilgi, gerçek ve delilleri öğrenebi-
lir. Belki “İnsan Kur’ân’ı anladığı oranda kur-
tulur ve yüz çevirdiği oranda da mah volur” 
ifadesinde, Hâris’in de dediği gibi; insan ge-
rekli saygıyı göstermedikçe aklını Kur’ân’ı 
anlamaya motive edemez. Akıl mo tive edil-
dikten sonra da başka hiçbir şeyle ilgilenme-
mek üzere dik katin sadece Allah (c) kelamı 
yani Kur’ân üzerinde yoğunlaşması gerekir.  
Böyle bir motivasyon ise ancak uzuv ların 
akla paralel hareket etmesi, sadece Kur’ân’ı 
düşünmesi, başka seslere kulak vermemesi 
ve başka konularla ilgilenmemesi ile müm-
kün olabilir.

Kur’ân teorik aklın mahiyetini oluşturduğu-
na göre Kur’ân’ın anlaşılması da bu teorinin 
pratiğe uygulanmasıdır.



Kaynaklar:

- Haris el-Muhasibi, el-Akl ve Fehmu’l-
Kur’an.

- Haris el-Muhasibi, Mahiyetu’l-Akl.

- Haris el-Muhasibi, Mes’ele fi’l-Akl. 
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Modern Eğitimin 
Açmazı ve Mevdudi 

u yazı asıl maksadı olan sözü söylemek 
için derginin bu sayısının genel konusuna 

aykırı gibi gözüken bir girişe muhtaçtır. Mev-
cut eğitimi çeşitli yönleri ile sürekli eleştiriye 
tabi tutarız. Eleştirdiğimiz noktalar  bireysel ve 
yerel farklıkları, geçmiş deneyimleri, mevcut 
potansiyeli, ihtiyaçları, istekleri, iradeyi hiçe 
sayarak herkes için uygun olduğunu varsay-
dığı tek bir sistem önermesi, bunu belirli bir 
yaşa kadar zorla uygulaması ve bu yolla eği-
timi güçlü bir baskı aracı haline dönüştürme 
üzerinde yoğunlaşır ve devam eder;

-  Zorunlu eğitim bir tür esarettir. 

-  Eğitim ve öğrenim sürecini bir mekâna ba-
ğımlı kılar. 

-  Bu anlamda okul eğitimi aslında bir tür ya-
lıtma ve hapis uygulamasıdır. 

-  İçinde bulunanlara biçimsel olarak tek tip 
giysiyi, içerik olarak da benzer-eş tutum ve 
davranışları dayatır. 

-  Diğer yandan uymayanlar için cezayı ve çe-
şitli yaptırımları gerektirir. 

-  Uygulamasında egemenlik, disiplin, tek 
tiplilik, ikna, özgürlüğün kısıtlanması, gö-
zetleme en temel unsurlardır. Günümüzde 
“okul”, yaşamın vazgeçilemez bir kurumu 
olarak giderek kökleşmiş ve güçlenmiştir. 
Eğitim ise, öznesi olan öğreneni, kendi ira-
desi dışında “şekillendirilecek” bir varlık 
olarak görerek neredeyse hiçe saymaktadır.

B

B İ Y O G R A F İ

Modern Eğitimin Açmazı 

ve Mevdudi

MEVDUDİ KÜÇÜK 
YAŞTA İNGİLİZ 
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MÜFREDAT OLUŞTURAN 

DEVLET OKULLARINA 
GÖNDERİLMEYİP, 

EVLERİNDE BÖLGENİN 
EN İYİ HOCALARINDAN 

ALDIĞI DERSLERLE YETİŞTİ. 

DİLEK SERDAR
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Bu eleştirel yaklaşımdan sonra yapılacak şey 
alternatif yöntem ve model oluşturma çaba-
larıdır ki burada mevcut eğitim sisteminden 
ayrılan ilkeler devreye girer ve bu arayışın 
geçmişi kimilerince 200 yıl öncesine, kimi-
lerince de ortaçağa kadar uzanır. Ve bu al-
ternatif eğitim yöntemlerinin uygulandığı 
okullarda “insan” merkezdedir.

Alternatif eğitim tarihinin felsefî temelle-
rinden birini J. J. Rousseau’nun “Emile”de 
karakterize ettiği ve “özgür insan”ı hedefle-
yen eğitim anlayışı ile Leo Tolstoy’da (1828-
1910) buluyoruz. Tolstoy “İasnaia Poliana” 
okulunda kendi başına, 
disiplinsiz ve cezası eği-
timi anlayışının hâkim 
olduğu bir sistem geliştir-
miştir.

Alternatif okulları, ta-
rihi geçmişi ile gele-
neksel okullardan ayırt 
eden genel nitelikler 
ise şöyle sıralanabilir: 
Çok seslilik: Alternatif 
okullar ideal öğrenme top-
lulukları değillerdir. Öğ-
renciler öğretmenleriyle, 
öğretmenler ailelerle, aile-
ler okul müdürleriyle aynı fikirde değillerdir. 
Felsefi temel: Alternatif okullar ana 
akım eğitimden temelde farklı olan ha-
yat ve öğrenme felsefelerinden beslenirler. 
Çeşitlilik: Çeşitliliğe sahiptir. Gelenek-
sel özel ve kamu okullarından farklı ola-
rak bir modelin tüm toplumlara uygun 
olduğu zihniyetini paylaşmaz. Her alter-
natif kendi eğitim ve öğretim metotlarını 
ve yaklaşımlarını yaratır ve sürdürür. Kü-
çük olmaları: Alternatif okullar genellikle 
10-400 öğrenciye sahip küçük okullardır. 
Bireysel eğitim: Alternatif okullar her 
öğrenci için eğitim sürecini değiştirirler. 
Öğretmen- öğrenci ilişkisi: Alternatif okullar 

öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkiyi yöne-
ten geleneksel sosyal normlardan uzaklaşırlar. 
Bireysel farklıklara verilen önem: Alterna-
tif okullar kişisel olmayan bir tarafsızlık-
tan çok bireysel farklılıklara değer verirler. 
Seçim şansı: Öğretmen ve öğrenciler alterna-
tifte gönüllü olarak bulunmalıdır. Alternatif 
okul mutlaka öğrencinin bulunmak istediği 
bir yer olmalıdır.

Her öğrenciye açık olmak: Gerçek bir al-
ternatif okul tüm öğrencilere açık olmalıdır: 
sözde ortalamanın altında, ortalama ya da 
“zeki”, ilerici, politik, “alternatif”, sözde azın-

lık, ya da sadece farklı. 
Katılacakları sınırlandır-
makla, alternatif eğitim-

ciler ve vatandaşlar, aslın-
da alternatiflerin bütün 
öğrencilere yardım etme 
potansiyelini sınırlandırır 
ve geleneksel sistemin ye-
tersizliklerini sürdürürler 
Süreklilik: Öğrenciler bir 
alternatifte olmayı seçe-
bilmenin yanında orada 
kalma tercihine de sahip 
olmalıdır. 

Alternatif eğitim ve öğ-
renme biçimleri aynı şeydir. Herkes farklı 
öğrenir fikri alternatif görüşün temel katkı-
larından birisidir. Büyük öğrenci gruplarına 
aynı konferansın, aynı kitaptan aynı görevle-
rin, aynı testlerin verildiği geleneksel yakla-
şımlar bütün öğrencileri aynı sayar. Gerçek 
bir alternatif okulun müfredat / öğrenme 
/ değerlendirmesi: bireyselleştirilmiş, fark-
lılaştırılmış, kişisel hıza uygun, esnek, özel-
leştirilmiştir (aynı amaç için öğrenciye en 
uygun alternatifleri sağlayan). Eğer program 
öğrenci öğrenme sitilleriyle ilgili bir öğrenme 
çevresine sahip değilse bir alternatif değildir 
Paylaşarak karar verme: 1970’lerin başından 
itibaren, öğrencilerin ve ailelerin kararlarda 

KÜÇÜK YAŞLARDAN 
İTİBAREN SÖZÜYLE, 
KALEMİYLE, DURUŞU 

VE HAREKETİYLE 
İSLAM’IN ZAFERİ VE 
MÜSLÜMANLARIN 

KURTULUŞU 
İÇİN ÇIRPINAN 

MEVDUDİ, ÖNÜNE 
ÇIKAN ENGELLERE 

ALDIRMADAN YOLUNA 
DEVAM ETTİ.
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paylarının olması, alternatif programların ana 
bir karakteristiği olarak okulu etkilemiştir. 

Birçok açıdan alternatif programları gelenek-
sel okullardan farklı yapan şeyler bunlardır. 

Buradan yola çıkarak ayrıntılarda farklı-
lıklar görülse de temelde alternatif eğiti-
min uygulandığı okullarda;

- Bir meslek değil, temelde insan olmayı öğ-
retilmeli. 

- Eğitim ayrım gözetmeksizin herkese sunul-
malı

- Eğitimin sürekliliği ko-
nusunda otoriter dayat-
macı bir tarz sergilen-
memeli

- Okul insanı toplumdan 
ve kökeninden kopar-
mamalı ve soyutlama-
malı.

- Bu anlamda yabancılaştı-
rıcı ve tek-tipleştirici bir 
işleve sahip olmamalı.

- ‘Herhangi bir konu bü-
tünü görülmeden anla-
şılamaz ve öğretilemez’ 
prensibince hayattan kopuk ve dünyasal 
gerçeklikten kopuk bir eğitim sunmamalı,

- Öğrenciye “hayır” diyebilme hakkını verme-
lidir.

- Çocukların geleceğini kendimiz için belir-
lememe prensibine sahip olmalı,

- Eğitim sürecinde okulların, öğretmenlerin, 
kurumların ve toplumun ihtiyaçları dikka-
te alınırken eğitimden yararlananın ihtiyaç 
ve yetenekleri de ön planda tutulmalıdır.

-Okullar çocukların mutlu oldukları ve her 
zaman gitmek istedikleri bir yer olmalıdır.

- “Özgür ve açık bir eğitim”de her şeyden 
önce çocukların kendi kaderlerini tayin 
etme hakları tanınmalı ve var etmelidir. 

- İnsana saygılı bir toplum yaratmak için; 

topluma ve insana saygılı bir okul yaratıl-
malıdır.

- Eğitimde özgürlük, toplumsal özgürlük 
için gereklidir. 

- İdealize edilen alternatif eğitim tek tip de-
ğil, çok seçenekli ve çok modelli bir eğitim 
olmalıdır. 

Zira insanlar ancak mutlu olduklarında ken-
dilerini gerçekleştirebilirler.

Yukarıdaki tesbitler üzerinden bir anket ya-
pılacak olsa bu satırların altına imza atacak 

insan sayısı az olmaz, 
sonucunda herhangi bir 

diploma olmasa bile al-
ternatif eğitimin hayata 
geçirilmesinden yana oy 
kullanır.

Fakat çocukları büyü-
meye ya da şahıs öğretim 
hayatının basamaklarını 
tırmanmaya başladıkça 
imzasını geri çekeceği bir 
sürü mazeret üretir. 

İlk ve en geçerli mazereti 
alternatif eğitimin sonun-

da verilecek sertifika, belge veya icazetin res-
mi veya sivil toplum kuruluşları nezdinde 
işe yaramayacak olmasıdır. Belki yaşanılan 
ülkenin ve pek çok beldenin gerçeği de bu-
dur. Aslında kişi alternatif eğitim ile ilgili tes-
bitlere imza atarken bunu bilmektedir. Sıra 
bizzat bu sonucu satın almaya gelince fikri 
değişmese de tercihleri değişir.

Zira hassaten bu ülkenin genel geçer ka-
bulünde kişinin ne kadar kaliteli bir bilgisi 
olursa olsun elinde iş yeri sahiplerine götüre-
ceği bir diploma yoksa dikkate alınmaz, bil-
gisi ölçmeye tenezzül edilmez, bu bilgisinin 
kendisini takdir etseler bile formel bir görü-
nümü olmadıkça icazeti kayda değer bulun-
maz. Her şeye rağmen alternatif bir eğitim 
yolunu seçmiş ise kişi ve bu eğitim sonucu 

ALT KITADAKİ 
ÂLİMLERDEN ŞAH 

VELİYULLAH DIHLEVİ 
BAŞTA OLMAK ÜZERE 
EBUL KELAM AZAD, 
SEYYİD SÜLEYMAN 

EN-NEDEVİ VE 
MUHAMMED İKBAL 

MEVDUDİ’NİN 
ETKİLENDİĞİ 

KİŞİLERİN BAŞINDA 
GELMEKTEDİR.
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aldığı referansları değerini bileceğini düşün-
düğü kimselere götürdükçe bir o yanağına 
bir bu yanağına tokatları yemeye başlar:

- Bu tür bir eğitimi seçerken hangi ülkede ya-
şadığınızı hiç düşünmemiş miydiniz?

- Güzel ama maalesef sizi bu ispatla kabul 
edemeyiz.

- Hemen resmi bir diploma elde edecek bir yol 
bulun ve sizi değerlendirmeye alalım gibi…

Eğer kişi alternatif eğitimini sosyal bilimlerde 
almış ise, hassaten dini öğrenme adına almış 
ise ve bilgiyi kullanmak isterken muhteme-
len ileri süreceği sözler 
“ihtisas seviyesinde bil-
gimi büyütmek istiyorum, 
sadrımdaki bilgileri insan-
lara aktarmak istiyorum, 
karşılığında herhangi bir 
makam veya ücret istemi-
yorum, diplomayı önem-
semiyorum” ise aklını ye-
miş olabileceği düşünüle-
cektir.

Veya; mevcut bilgileri ile 
orijinal bir sonuç çıkara-
cak şekilde zihin egzersizi yapıyorsa eğer, ki-
şiye reddiye getirirken ileri sürülecek ilk şey 
bir diplomasının bile olmadığıdır. İş bu rad-
deye geldiğinde icazet veya benzeri belgenin 
hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Alınan bu geri iletimler kişiye bir daha için-
de “alternatif” kelimesi geçen hiçbir metine 
imza atmamayı da öğretebilir.

Bu sistemin içinde doğan ve büyüyen bizler 
nezdinde informel eğitimin kabul edileceği, 
hocalardan alınan icazetlerin el üstü tutulaca-
ğı, “alaylı olmak” deyiminin yaşanabilir ola-
bileceği ihtimali çok yüksek bir şansa sahip 
gözükmüyor. Erkeklerin bu yolu seçmeleri ise 
söz konusu bile edilemeyecek kadar talepten 
yoksun. Bunun en büyük delili, nadir de olsa 

bu yolu tutacak bir talibin kendi hemcinsleri 
için bir seçenek bulamaması,velev ki oluştu-
ruldu bir süre sonra ekibin dağılmasıdır.

İnadına bu yolu seçenler az da olsa var ama, 
yok olmasına ramak kalmamış olması dua-
mızdır.

Ebu’l Ala Mevdudi 

Bu kadar şeyi gözler önüne sürdükten sonra 
kendilerini bezeyen ilimleri alternatif metot-
larla alarak bize Rabbimizi anlatan hayat reh-
berlerimizden Ebul Ala el- Mevdudi’yi gün-
deme taşıyalım. Kendisi ve bütün akrabası 

Aligarh’da tahsil etmiş ol-
masına rağmen, sonraki, 
hayatında İngilizleşmiş 

olduğunu gördüğü raca-
lardan ve onların adam-
larından soğumuş, bu 
sebeple de oğlunu İngiliz 
mekteplerine göndermek 
istememişti. Ve tabii bu 
okullara göndermeyip 
genç Mevdudi’ye kendi 
evinde hem klasik ve hem 
de modern tahsil yaptırdı.

Geniş İslami bilgisi ve mo-
dern düşünce tarzı, onun, İslamiyet’i en sis-
tematik bir şekilde tanıtmasını sağladı. Açık 
bir üslupla en karışık meseleleri dahi basit 
ve anlaşılır şekilde okuyucuya verebiliyordu. 
Muasırlarının aksine, İslam nizamını doğru-
dan doğruya ve çok açık bir şekilde ortaya 
koymayı başardı.

Ebu’l Ala Mevdudi küçük yaşta babasının 
yardımıyla İngiliz sömürgesi altında müfre-
dat oluşturan devlet okullarına gönderilme-
yip evlerinde bölgenin en iyi hocalarından 
aldığı derslerle yetişti. Babası her alanda 
uzman hocaları Mevdudi’ye ders vermeleri 
için özenle seçmişti. Evde aldığı özel eği-
tim sayesinde daha küçük yaşta üniversite 
öğrencileri ile yarışacak düzeye gelmişti. 

MEVDUDİ’NİN 17 
YAŞINDA KALEME 
ALDIĞI “İSLAM’DA 

SAVAŞ HUKUKU” ADLI 
KİTABI MUHAMMED 

İKBAL HERKESE TAVSİYE 
ETMİŞ, EN-NEDEVİ DE 
KİTABI BASTIRARAK 

DAĞITMIŞTIR. 
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Ailesi bu zeki çocuğa nazar değmesinden 
korktuğu için fazla dışarı çıkarmıyordu. 
Farsça, Urduca, Arapça, tarih ve edebiyat 
derslerinin yanı sıra yaşadığı şehrin en iyi 
âlimlerinden tefsir, fıkıh, hadis ve kelam 
üzerine dersler almıştı. Daha on bir yaşın-
da iken Arapça’dan Urduca’ya çeviri yap-
maya başlamıştı. 20’li yaşlarda iken Molla 
Sadra’nın “el-Esfarü’l Erbaa”sının Urducaya 
tercüme edilmesine yardım etti. Mevdudi alt 
kıtanın ünlü Diobend âlimlerinden hadis ve 
fıkıh alanında “âlimlik” icazeti de almıştır. 
İşte Üstad Mevdudi’nin küçük yaşta aldığı 
temeli sağlam eğitim ve başarısı, ona, allame 
İkbal başta olmak üzere birçok âlimin tak-
dirini kazanma imkânı tanımıştır.

Mevdudi özel ders aldığı hocalarından ciddi 
manada etkilenmiştir. Islahiye Medresesinde 
aldığı eğitimin onun üzerinde büyük etki 
oluşturmuştur. Alt kıtadaki âlimlerden Şah 
Veliyullah Dıhlevi başta olmak üzere Ebul 
Kelam Azad, Seyyid Süleyman en-Nedevi ve 
Muhammed İkbal Mevdudi’nin etkilendiği 
kişilerin başında gelmektedir.

Dönem dönem modern eğitim kurumla-
rında da okumuş olan Mevdudi bu kurum-
lardan sadece birinde eğitim alanlara göre 
daha avantajlı olmuştur.Bu onun mücade-
lesini etkilemiş, aldığı bu iki eğitim sistemi 
arasında kendisine bir orta yol çizmiştir. 
Her iki tarafında sorunlarına yakında vakıf 
olmuş ve ümmetin sorunlarını anlamasına 
da ciddi manada vesile olmuştur. Kendisi de 
buna yer yer kitaplarında işaret etmektedir.

Yaşadığı asrın sorunlarından da uzak kalma-
yan Mevdudi, Hilafet hareketinin kurucuları 
Mevlana Muhammed Ali Cevher ve kardeşi-
nin çıkardığı gazetede kaleme aldığı yazılar-
la Hind halkının Osmanlı’ya destek vermesi 
için ateşli yazılar kaleme almıştır. Güçlü hi-
tabetinden dolayı meydanlarda daha 16-17 
yaşlarında iken konuşmalar yapmıştır.

Kendine has bir üslubu olan Mevdudi’nin 
yazdığı her yazı büyük yankı uyandırıyor-
du. Yazıları Urduca önemli edebi metinler 
arasında yer alır. Mevdudi, yazılarıyla hem 
İslam’a ve Müslümanlara hizmet ettiğini hem 
de ekmeğini kazandığını söylüyordu. Genç 
yaşta başladığı gazetecilik mesleği onun bir-
çok yönüyle yetişmesini sağladı. O dönemde 
kaynayan tüm İslam coğrafyası üzerine yazı-
lar kaleme aldı. Gazetecilik sayesinde İslam 
dünyasının sorunlarıyla yakından ilgilendi ve 
bu konuda sıcak sorunlara çözümler üretti.

“İslam’da Savaş Hukuku” adlı kitabı 17 ya-
şında kaleme almıştır. Muhammed İkbal, bu 
kitabın herkes tarafından okunmasını salık 
vermiştir. Süleyman en Nedvi de kitabın ba-
sımını üstlenmiş ve bedava dağıtılmasını sağ-
lamıştır. Mevdudi’nin daha genç yaşlarında 
kaleme aldığı bu kitabı okuduğunuzda onun 
zekâsının enginliğini ortaya çıkar.

Mevdudi ayrıca düzenli grup çalışmaları-
nı desteklemiş ve İslam davetçileri ve fikir 
adamlarının bilincini derinleştirmek üze-
re çalışmalar yapmıştır. Medine’de ki İslam 
Üniversitesi projesinin fikir babasıdır.

Daha 15 yaşında İslam dünyasının gözbebe-
ği olarak tüm dünya gençlerine örnek olan 
Mevdudi, küçük yaşlardan itibaren sözüyle, 
kalemiyle, duruşu ve hareketiyle İslam’ın za-
feri ve Müslümanların kurtuluşu için çırpın-
dı. 75 yıllık hayatını İslam dinine hizmetle 
geçiren ve önüne çıkan tüm engeller karşı-
sında yılmayıp yoluna devam eden bu büyük 
mütefekkir, İslam dünyası ve gençler için bu-
gün daha çok önem arz etmektedir. 
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slam dünyası, beş sene önce davetçi Ah-
met Deedat’ın vefatıyla yakın tarihteki 

önemli düşünürlerinden birini kaybetti.

Deedat, çalışmaları ve tartışmaları sayesinde 
kendisi ile görüşen birçok misyonerin Müslü-
man olmasına vesile olmuştur. 

Ahmet Hüseyin Deedat, 1918 yılında 
Hindistan’ın Surat eyaletinde dünya gelmiş 
1927 yılında babasının yanına Güney Afrika’ya 
göç etmiştir. 

Eğitimini ortaokulda maddi durumlarının 
kötü olması nedeniyle yarım bırakan Deedat, 
1934 yılında bir mobilya fabrikasında çırak 
olarak işe başlayıp müdürlüğe kadar yükseldi. 
Kırklı yılların sonunda radyo tamiri, elektrik 
mühendisliği gibi alanlarda eğitim aldı.

Deedat ve eşi Havva Hüseyin iki kız iki erkek 
olmak üzere dört çocuğa sahipler. Deedat’ın 
“Çocuklarımın annesi ile geçirdiğim her gün, 
ben ve çocuklarım için yeni bir başlangıçtır.” 
sözü eşine olan sevgisini ortaya koyuyor.

1950’de “Kutsal Kitap Hz.Muhammed (s) Hak-
kında Ne Söylüyor?” ve “Kutsal Kitap Allah’ın 
Kelamı mı?” başlıklı kitapları basıldı. 1959’da 
işini bırakarak, kendisini hayatının amacı olan 
münazara ve konferanslar aracılığı ile İslam’a 
davete adadı.  Jimmy Swaggart, Clark ve Anis 
Sheroosh gibi Hıristiyan din adamları ile yap-
tığı münazaralar ile ilgi topladı. Afrika’da yay-
gınlaşan misyonerlik çalışmalarına karşı mü-
nazaraları ve gezileri ile tanınan Deedat, Ame-
rikalı Papaz Jimmy Swaggart ile gerekleştirdiği 

İ

B İ Y O G R A F İ

Ölümüne Papazların Ağladığı Adam: 
Ahmet Deedat

Birçoğu cenaze merasimine 

katılan rahip ve hahamların 

“bizimle tartışır fakat 

düşmanlık etmezdi” 

demesi onun başarısını 

göstermektedir. 

Huda es-SALİH

14 Ağustos 2005 tarihinde www.aawsat.com 
sitesinde yayımlanan yazıyı, 

Ürdün Üniversitesi Usulu’l-Fıkh Bölümü Öğ-
rencisi Rukayye Serdar yer yer açıklamalar ek-
leyerek çevirdi. 
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Huda es-SALİH

Ölümüne Papazların 
Ağladığı Adam: 
Ahmet Deedat

ve hala daha yayınlanan münazarası ile adını 
tüm dünyaya duyurmuştu. Konu, İncil’in 
tahribi ve Hz.İsa’nın insanî kişiliği üzeriney-
di. Jimmy Swaggart şu cümleleri kullanmış-
tı: “Evet, İncil’in ufak tefek bölümlerinde dü-
zeltmeler olabilir. Bir Rolls Royce düşünün, 
bu arabanın kapı kolu, teker vidaları değişti 
diye, ona Rolls Royce değil diyebilir miyiz?” 
Bu basit mantık oyununa Ahmet Deadat ise, 
“Allah’ın kitabı araba değil, bir bardak temiz 
su gibidir. Bir bardak suya bir damla necaset 
de damlasa, artık o arı su değildir…” diye 
cevap vermişti.

Dinler diyalogu alanın-
da kendisini ispatlayan 
Deedat, “Barış Davetçi 
Yetiştirme Merkezi” ve 
Güney Afrika’da bulunan 
“Uluslararası İslam Daveti 
Merkezi (Islamic Propaga-
tion Centre International 
- IPCI” gibi birçok dersha-
ne, eğitim ve davet amaçlı 
kurum açtı. 

Tatlı mizahi  
üsluba sahipti 

“En iyi münazaracı/tartışmacı” olarak da ad-
landırılan Deedat, İslam’ı anlatmadaki tatlı 
mizahi üslubuyla tanınıyordu. Anıtsal başa-
rılarına layık bir şekilde, İslam dünyasındaki 
prestijli konumunun nişanesi olarak 1986’da 
Uluslararası Kral Faysal ödülü kendisine ve-
rildi ve profesörlük unvanı aldı.

Dinler alanında derinleşmesi

Deedat davet görevine, Adams Misyonerlik 
Okulu’nun yakınlarında, üniversite öğren-
cilerinin uğrak yeri olan bir dükkânda ça-
lışırken kendisine İslam hakkında sorulan 
sorular, aralıksız tahrik ve saldırılar üzerine 
başladı. Bu sorulara cevaplar arayarak, hem 
İslam hem de Hıristiyanlık dinlerinde araş-
tırmalar yaptı, münazara ilminde ilerledi. 
Deedat verdiği demeçlerde, araştırmaların-
da Merhum Şeyh Hindi’nin “İzhâru’l-Hak” 

kitabı gibi gazete ve kitaplardan faydalandı-
ğını belirtiyor. Bu dönemde kendi tabiriyle 
“Müslümanlara hayatı işkenceye dönüştü-
ren” misyonerler ile karşılaşma ve konuşma 
fırsatı buldu. 

Çalışmaları

1985 yılında Amerika’da yukarıda anlatılan 
Jimmy Swaggart ile yapmış olduğu münaza-
ra ile küçük büyük herkesin ilgisini topladı, 
Evangalistleri de birçok defa açık oturum 
tarzı tartışmalarda susturmayı başardı. Arap 
ve Dünya basınında 120 münazara, 235 da-
vet ve düşünce programına katıldı ve konuş-

maları Arapça, Türkçe 
ve Fransızca gibi dillere 

çevrildi. Kitaplarının 20 
milyondan fazla kopya-
sını ücretsiz dağıttırarak 
dünyanın her yerine ulaş-
masına vesile oldu.

Davetçi Ahmed Dee-
dat, konuşma yeteneği, 
İngilizceyi ana dili gibi 
konuşması ve misyoner-
lerden daha çok İncil ile 
haşir neşir olması saye-

sinde özellikle Afrika’daki misyonerlik ça-
lışmalarını yavaşlatmıştır. “Dinde zorlama 
yoktur, sabır ile sürekli davet, akla hitap ile 
İslam tanıtıldıktan sonra herkes seçtiği din 
üzere kalır” fikrini kendine mesnet olarak 
almış, kışkırtmalara karşı sakin, mizahi ve 
etkileyici bir üslup edinmiştir. Dünyaca ta-
nınmış misyonerler ile yaptığı münazaralar-
da Pavlus ve Petrus gibi havariler tarafından 
tahrif edilmiş Hıristiyanlık akidesinin zayıf 
ve mantıksız yönlerine değinerek akıllarda 
soru işaretleri bırakmıştır. Deedat’ın konuş-
malarında özellikle teslis inancı, Hz.İsa’nın 
çarmıha gerilmesi gibi konuları ele aldığı 
göze çarpıyor. 

Güney Afrika’nın Durban kentinde açtığı 
kitapçıda, vefat edene kadar yapmış oldu-
ğu konuşmaları, münazaraları ve günlük 

DEEDAT ORYANTALİST 
VE MİSYONERLERİN 

UYGULADIĞI 
YÖNTEMLERİ 

ARAŞTIRMAYA VE 
MÜSLÜMANLARI 
BU FİKİRLERDEN 

ARINDIRMAYA BÜYÜK 
ÖNEM VERMİŞTİR. 
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makaleleri yayınlanıyor. Her gün, yaptırdığı 
mescidi ziyaret eden yaklaşık dört yüz turist, 
öğrencileri tarafından karşılanarak, İslam’ı 
tanıtan kitapçıklar hediye ediliyor. Deedat, 
son kitabı olan “İslam ve Hıristiyanlık Ara-
sında Tercih”i eski ABD Başkanı Bill Clinton 
başta olmak üzere birçok devlet başkanı ve 
eşlerine hediye etmiş; Hillary Clinton kitabı 
çok beğendiğini ifade etmişti.

Deedat hedeflerini ikiye ayırıyor:

Oryantalist ve misyonerlerin uyguladığı 1. 
yöntemleri araştırmak ve Müslümanları 
bu fikirlerden arındırmak,

Müslümanların yoğun 2. 
olduğu doğu-güney 
Asya ve Afrika’nın 
yanı sıra, Müslüman 
azınlıklarının bulundu-
ğu Avustralya, Amerika 
ve İngiltere gibi misyo-
nerlerin yoğunlaştığı 
alanlara ulaşmak.

“19 Mucizesi” ve Ahmet 
Deedat’ın hatasından dö-
nüşü

Deedat, Türkiye’de ilk olarak “19 Mucizesi” 
ile ilgili iddiaları içeren kitabıyla tanınmıştı. 
Bilindiği üzere bu teori Reşat Halife’ye aittir. 
Daha sonra Halife’nin Bahaî olduğu ve bu te-
oriyi kendi itikadî felsefesine göre şekillendir-
diği söylendi. Çünkü “19” sayısı Bahaîlerde 
kutsaldır. Halife de zaten Kur’an-ı Kerim’i 
19 mucizesi teorisine göre izah edebilmek 
için sayılarda çeşitli oyunlara başvurmuştu. 
Gerek bu oyunlar, gerekse Kur’an-ı Kerim’i 
bir sayı mucizesine bağlamak için zorlayıcı 
yorumlara gidilmesi sert tepkilere ve tenkit-
lere sebep olmuştu. Deedat da Kur’an mu-
cizelerini ortaya çıkarma konusunda gayretli 
olduğundan başlangıçta söz konusu teoriyi 
herhangi bir kritikten geçirmeden aynen al-
mış, fakat daha sonra sayılardaki oyunların 
ortaya çıkarılması ve bu çerçevede yapılan 

tenkitler üzerine konuyla ilgili kitabını bir 
daha bastırmamıştı. 19 Mucizesi teorisini 
sahiplenmekten de vazgeçtiğini bildirerek o 
işin peşini tamamen bırakmıştı.

Vefatı

Ahmet Deedat 8 Ağustos 2005 Pazartesi günü 
87 yaşında vefat etti, birçok rahip ve haham 
taziyesine katıldı. Din adamlarının “Bizimle 
tartışır fakat düşmanlık etmezdi” demeleri 
Deedat’ın başarısını gözler önüne seriyor.

Kadiyani olduğuna dair yapılan açıklama-
ların ise misyonerler ta-
rafından ortaya atılan 
dedikodulardan ibaret 

olduğunu hayatta iken 
kendisi ifade etmişti. 
Aynı zamanda İbn-i Usey-
meyn, İbn Baz, Haremeyn 
İmamlarından Sudeysi ve 
Filistin Müftüsü Şeyh İk-
rime Sabri gibi önde gelen 
Müslüman şahsiyetler de 
cenazesine katıldı.

Ahmet Deedat’ın en meşhur kitapları ve 
münazaraları

Gerçeği ve Yalanı ile Hz.İsa’nın Asılma Me-•	
selesi, Papaz Robet Douglas - Deedat

Kutsal Kitap Allah’ın Kelamı mı? Papaz •	
Jimmy Swaggart- Deedat

Hz.İsa tanrı mı? Papaz Anis Shuruq - De-•	
edat

Mucizeler Mucizesi Kur’an-ı Kerim•	
Kutsal Kitap’ta Hz. Muhammed’in Peygam-•	
berliği

İslam ve Hıristiyanlık Arasında Tercih•	
Araplar ve İsrail - Çatışma mı, Uzlaşma mı?•	

Ahmet Deedat’ın münazaralarından bazı gö-
rüntülere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz; 
http://video.google.com/videoplay?docid=
1837525168870785121# 

DEEDAT, MÜSLÜMAN 
AZINLIKLARIN 

BULUNDUĞU VE 
MİSYONERLERİN 
YOĞUNLAŞTIĞI 

ALANLARA ULAŞMAYI 
HEDEF EDİNMİŞTİ.
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NOYAN

İz Bırakanlar İzlenir 

“Lâkin içlerinde ilimde derinleşmiş olanla-
ra, sana ve senden önce indirilenlere iman 

edenlere, özellikle de namazı istikamet üzre 
diriltilenlere, zekâtı gönülden gelerek verenlere, 
Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanlara; işte bunla-
ra, zamanı gelince muazzam bir ödül bahşede-
ceğiz.” (Nisâ Sûresi, 4/162).

Kur’an, âlimi; bilgisi üzerinden değil, bilgi-
nin ahlâkî değeri üzerinden tanımlamış ve 
değerlendirmiştir: “Allah’a kulları içinde yal-
nızca bilenler/âlimler hakkıyla saygı duyarlar” 
(Fâtır, 35/28). Yine bu ayetin tefsiri niteli-
ğinde Kur’an’ın altın neslinden olan seçkin 
sahabi İbn Mes’ud’un şu sözü, bu âyetin bir 
tefsiri gibidir: “İlim çok rivayet/ malumat 
sahibi olmak değildir, ilim Allah’a olan say-
gıdan tir tir titremektir (haşyet)” (İbn Hib-
ban, Ravdatu’l-’Ukalâ, h. no: 9). Peki, bu 
saygı ve bu haşyet nasıl, nerede, ne şekilde 
olur? Bunu kim, nasıl kazanabilir? Tüm bu 
sorulara hayat kitabımız Kur’an cevap ver-
mektedir:  

“Hem ne zaman insanoğlunun başına bir iş 
gelse, Rabbine yönelerek O’ndan yalvar ya-
kar yardım ister, ama onun sayesinde bir 
nimete kavuşunca da O’na önceden yalvar-
dığını unutur ve başka varlıkları O’na eş ve 
denk saymaya başlar: böylece başkalarını da 
O’nun yolundan saptırır. Bu gibisine de ki: 
“Nankörlüğünde az bir süre keyif sür; ama 
şunu da iyi bil ki, sen ateşe layık birisin. 
Yoksa (böyle biri) gece vakitlerinde secde ve 
kıyamda durup kendisini ibadete adayan, 
Ahiret kaygısı taşıyan ve Rabbinin rahmetini 
dilenen kimseyle hiç aynı tutulur mu?  De ki: 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 
Ne var ki, sadece akleden kalbe sahip olanlar 
bunu kavraya bilir.” (Zümer, 39/8,9).

d e n e m e

İz Bırakanlar İzlenir

“İLİM ÇOK MALUMAT SAHİBİ 

OLMAK DEĞİLDİR, İLİM 

ALLAH’A OLAN SAYGIDAN 

TİR TİR TİTREMEKTİR.” 

(İBN MES’UD)  

ÖMER NOYAN

omerfaruknoyan@hotmail.com



90

Aklımızın sınırlarının kavramakta aciz olaca-
ğı kâinatı, her zerreyi, emre amade kılan Al-
lah, bu ayette insanoğlunun neden bu kadar 
sorumsuz olduğunu ve neden bu kadar cahil 
ve akıbetini düşünmeyecek kadar feraset-
siz olduğunu da ortaya koymakta. Ve bunla 
beraber büyük bir ayırım yapar. Bilenler ve 
bilmeyenler... “Bu âyet de bütün bu verileri 
desteklemektedir. “Hiç bilenlerle bilmeyen-
ler bir olur mu?” sorusuna “Neyi bilenlerle 
bilmeyenler?” diye karşı bir soruyla muka-
bele edenin alacağı cevap âyetin başıdır: Bu 
bilgi sahibinin vicdanını harekete geçirip 
onun iç dünyasını imar edecek, insanı gece 
yarısı sıcak yatağından kaldırıp Rabb’inin 
huzurunda secdeye vardıracak bir bilgidir. 
Bu bilgi sorumluluk ahlâkından (takvâ) 
neşet edip, sahibini sorumlu davranışa (el-
amelu’s-sâlih) sevkeden bir bilgidir. Bu bilgi 
varlık sancısından yola çıkıp, sahibine ken-
dini doğuracak bir ben idrakini kazandıran 
bilgidir. “Ben” (eşhedu) diyerek başlayan 
kelime-i şahadet, ancak o zaman sahibini 
“Allah’ın şahidi” kılar.” (M. İslâmoğlu Hayat 
Kitabı Kur’an s.913). 

Sonuç olarak yani bilenler Allah’a kul olan-
lardır. Sadece Allah’ın rızası istikametinde 
bir hayat yaşayanlardır. Günlerini, geceleri-
ni Rabb’lerini razı etmekle hedefleyenlerdir. 
Allah’ın istediği kulluğun kavgasını veren-
ler, kıyamlarında, rükûlarında, secdelerin-
de o niyetle huzura çıkarlar. Gece, gündüz 
Allah’ın emirlerine boyun bükenler, kıyamet 
gününün hesap ve kitabıyla tir tir titreyen ve 
onun için hazırlık yapanlar, ama Rabb’lerinin 
rahmetinden de asla ümit kesmeyenler, ha-
yatın, ölümün ve hayattaki tüm nimetlerin 
sahibini bilen, bu nimetlerin ne için verildi-
ğini, sonunda ne olacağını bilenler, âlimdir. 

Büyük müfessir Seyyid Kutub, bu ayetin tef-
sirinde der ki; “Bu şeffaf ve derin hisleri ha-
rekete geçiren bir tablodur. Secdede ve ayakta 
görülen bu boyun eğiş, itaat ve yöneliş... Ahiret 
endişesi ve Rabb’inin rahmetini elde etme umu-
du ile birlikteki bu derin hassasiyet... İnsanın 
dünya bakışını aydınlatan; kalbe, görme, bu-
luşma ve sinyal alma nimetini bağışlayan bu 
arınma ve şeffaflık... Evet, işte bunların hepsi 
insanın şeffaf ve parlak bir tablosunu çizmek-

tedir. Bu tablo, önceki ayetin çizmiş olduğu çir-
kin, silik tabloyu karşılamaktadır. İster istemez 
bu karşılaştırma gerçekleşmektedir: “De ki: Bi-
lenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Gerçek ilim, 
tanımaktır marifettir; gerçeği kavramaktır. Bu 
ilim, insanın basiretini, dünya bakışını açar. İn-
sanın bu evrende var olan değişmez gerçeklerle 
bağ kurmasını sağlar. İlim, zihni dolduran, fa-
kat evrenin büyük gerçeklerine ulaştırmayan, 
açık ve somut olan nesnelerin ötesine geçmeyen 
kopuk ve soyut bilgiler değildir.

İşte gerçek ilme ve aydınlatıcı marifete ulaş-
manın yolu budur. Bu yol, yüce Allah’a boyun 
eğip O’na ibadet etme, kalbin hassasiyeti, ahiret 
endişesinin bilincine varma, Allah’ın rahmetine 
ve ihsanına umut bağlama, bu korku ve ürperti 
içinde Allah’ın kendisini gözettiğini hatırda tut-
madır. İşte yol budur. Ancak bu yolla işin özü 
kavranabilir ve tanınabilir. Bununla, görülen, 
duyulan ve denenen şeylerden yararlanılır. Bu 
küçük gözlemlerin ve deneyimlerin ötesinde 
bulunan büyük, değişmez gerçeklere ulaşıla-
bilir. Yalın deneylerin ve yüzeysel gözlemlerin 
sınırları önünde duranlar ise, malumat derle-
yicileridir; alım değildir onlar... “Doğrusu ancak 
aklıselim sahipleri öğüt alır.” Sadece duyarlı, 
bilinçli, açık, eşyanın dış yüzeylerinin ötesinde 
bulunan gerçekleri kavrayan, gördüğü ve bildiği 
şeylerden yararlanan, gördüğü ve dokunduğu 
her şeyde Allah’ı hatırlayan; Allah’ı da, O’nun 
huzuruna çıkarılacağı günü de unutmayan kalb-
lerin sahipleri bilebilirler. Bu iki tablonun ser-
gilenmesinden sonra iman edenlere dönülüyor. 
Kötülüklerden sakınmaları ve iyilik yapmaları 
için onlara çağrıda bulunuluyor. Bu dünyadaki 
kısa hayatlarını, ahiret hayatının sürekli olan 
kazancını elde etme için bir vasıta yapmaları 
telkin ediliyor.”

İşte âlim budur. Yolu izlenecek izinde iz sü-
rülecek âlimler bunlardır. Teslimiyet göste-
ren, her şartta-her mekânda kul olmaya de-
vam eden, sadece daraldığında değil her an 
Rabbiyle hemhal olan, Hz.Ali’nin de dediği 
gibi Kur’an’ın önüne hiçbir şeyi geçirmeyen-
lerdir. İlimin sadece malumat sahibi olmak 
demek olmadığını hakiki ilimin eşyanın ille-
tini, hikmet ve gayesini kavramak olduğunu 
bilmektir. 
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KALEM, BEYAN ve 
KUR’AN

ahman Rahim Allah’ın Adıyla,

Selam olsun varlığını kaleme, beyana ve 
Kur’an’a adayan tüm âlimlerimize!

‘Oku Yaratan Rabbin adına; O insanı sevgi ve 
alakadan yarattı. Oku! Zira Rabbin sonsuz ke-
rem sahibidir; o insana bilgiyi kalemle kaydet-
meyi öğretti, O insana bilmediklerini öğretti.’ 
(96/1-5).

‘Rahman… Kur’an’ı O öğretti, insanı O ya-
rattı, insana kendini ifade etmeyi O öğretti.’ 
(55/1-4).

Allah Teâlâ’nın er-Rahman isminin insan-
daki üç büyük tecellisi; Kalem, Beyan ve 
Kur’an’dır.

Kalem ve beyan asırlar boyunca Kur’an hazi-
nesinin iki temel unsuru olmuştur. Tarihten 
bugüne medeniyet adına ne varsa hepsi bu 
iki unsurdan beslenmektedir. Bunlar aynı za-
manda ilmin de hayat damarlarıdır. Kalemi 
güneşe, beyanı da suya nispet edecek olursak 
Kur’an ikliminin yeşermesinde biri olmadan 
diğerinin eksik kalacağı aşikârdır.

Vahiy eksenli bir hayatın inşasında kendin-
den öncekilerin doğrularını tasdik, yanlışla-
rını tahkik etmesi açısından Kur’an, hayatın 
merkezidir. Tam da burada sorulması gereken 
“Vahyin insanı inşa etmesi için gerekli olan ne-
dir?” sorusudur. 

Çünkü Kur’an kendi ifadesiyle tüm insanlığa 
hitap etmekte, fakat tüm insanlığı inşa etme-
mektedir. O halde bir başka faktöre daha ihti-
yaç vardır ki o da risalettir. Risalet sadece ilet-

R

D E N E M E

KALEM, BEYAN ve KUR’AN

Allah Teâlâ’nın er-Rahman 

isminin insandaki üç 

büyük tecellisi; Kalem, 

Beyan ve Kur’an’dır.

FİLİZ TAVUKÇU
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mek değil aynı zamanda temsil etmek olarak 
anlaşılmalıdır. Bir değeri temsil edebilmek 
için onun içinden geliyor olmanız, temsil 
ettiğiniz değerin bir parçası olmanız gerekir. 
Risaleti temsil etmek Kur’an’sız olamayacağı 
gibi Kur’an’ı temsil etmek için de ilim şart-
tır. 

Âlimlerimiz ilmi yönleri ile Kur’an’ı, kalemi 
ve beyanı, insani yönleri ile de çağını temsil 
ederler. Bu sayede her neslin risalet ve ilim 
mirasının güncellenmesi gerçekleşmektedir. 
“Âlimler peygamberlerin varisleridir.” haki-
kati de bunun en açık delilidir. Âlimlerimiz 
sadece geçmiş müktesebatı bugüne taşıyan 
tercümanlar değil, Kur’an’ı esas alarak geç-
mişin külünü ve közünü birbirinden ayırt 
eden, vahyin değişmez ilkeler bütününden 
yola çıkarak değişen ha-
yat şartlarını yeniden 
fıkheden taptaze bir ne-
fes gibidir. Hayatı bir in-
sana benzetirsek Kur’an’ı 
bu insanın akciğerleri, 
âlimleri de bu ciğerlerin 
tazelenen nefesleri olarak 
telakki edebiliriz. Zira 
nefes olmadan hayattan, 
hayat olmadan da hayatın 
inşasından söz etmek abestir. Her nefes for-
mül olarak diğerinin aynı olduğu halde her 
defasında yeniden almaya ihtiyaç duyduğu-
muz gibi her dem, her dönem âlimlerimize 
de ihtiyaç duymaya devam ederiz.

Din binasının temeli ilimdir. Âlim hayatta 
iken bir fiil, kendisinden sonra da bıraktığı 
salihat ile bu temellerin korunmasına hizmet 
eder. Vahyin hayatı inşasındaki bu yüksek 
sorumlulukları sebebiyledir ki; “Allah’tan en 
çok âlimler korkar.” Kaldı ki zamanımızda 
bu sorumluluk tek başına ulema zümresinin 
altından kalkamayacağı kadar dev boyutlara 
ulaşmıştır. 

Günümüzde ilmi ‘veri’ye, âlimi ‘hafıza’ya in-
dirgeme çabasındaki yığınların katlanarak 
arttığını görmekteyiz. Bu bilgi kirliliği atmos-
ferinde ‘taze bir nefes’in sorumluluğu ne ka-

dar âlimlerimizin omzunda ise ondan daha 
ağır bir sorumluluk bu kirlenmeye müsaade 
etmemek göreviyle ümmetin üzerindedir. 

Modernizmin insana her tür günah alter-
natifini problemlerimizin tek çözümü gibi 
allayıp pullayıp sunduğu sanal ortamlarda 
zihinlerin hakikate duyduğu açlık her geçen 
gün artmakta, yüreklerdeki boşluk gitgide 
büyümektedir. Bu boşluğu doldurmak üzere 
yapılacak ‘okuma’ların da şeytanın bir nu-
maralı hedefi olduğu unutulmamalıdır.

Hepimize düşen görev varlığın anlamlılık 
ve amaçlılık yasasına aykırı, fıtrata aykırı, 
Kur’an’a aykırı her tür ayartıcının ayartma-
sından ve saptırıcının saptırmasından bilin-
cimizi istiaze ile temizlemek, istikametimizi 

kıble ile güncellemektir. 
Enformasyon yığınları 
arasında aklımızı abdest-

siz gezdirmemek, fitne 
oltalarına duygu ve dü-
şüncelerimizi yem etme-
mektir. Şükürler olsun ki 
birçok olumsuzluğa rağ-
men hakikat güneşi ilim 
dünyamızı aydınlatmayı 
sürdürüyor. Ona ulaşma 

konusunda samimiyetini muhafaza edenler, 
bu uğurda bedel ödeme ciddiyetini göste-
renler ve her koşulda umudunu yitirmeyen-
ler için Kur’an da kendi üzerine düşen reh-
berliği yapmaya devam edecektir.

Unutmayalım cevheri posasından ayırmayan 
ve cevherin kıymetini bilmeyenlerin elinde-
ki nimet alınır ve her nimet gibi ilmin de, 
âlimlerimizin de kıymetini bilmeyişimizin 
hesabı en geç o büyük mahkemede sorulur. 

Vahyin idraki hususunda ilmin kıymetini 
bilmeyen mirasyediler olmak yerine kendisi-
ne emanet edilen mayadan hayatın anlamını 
yoğuran ve ruhunu onunla doyuran nesiller 
olabilmek duasıyla… 



RİSALETİ TEMSİL 

ETMEK KUR’AN’SIZ 

OLAMAYACAĞI GİBİ 

KUR’AN’I TEMSİL 

ETMEK İÇİN DE 

İLİM ŞARTTIR. 
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“Hoca Efendiye 
Mesele Danışıyoruz!” 

u hikâyeyi dinleyeli kaç yıl oldu unut-
tum. Bayram ziyaretine rahmetli babam-

la birlikte gittiğimize göre 1990’dan önceki 
bir tarihte vuku buldu. Divanlı Camii’nin 
hemen üstündeki bir eve gittik. Ev sahibi 
merhum Mehmet Ağabey toptancı halin-
de komisyoncuydu. Ailecek rahmetli dede-
min talebesiydiler. Babamı gördükçe, “Fatih 
Maraş’a gelirse, mutlaka al bize getir” dermiş. 
Bir Ramazan bayramında ziyaret ettik. Çok 
sevindi.

Yeni ziyaretçilerin gelmesiyle sohbet konula-
rı da değişiyordu. Bir ara, bayramın aslında 
hangi gün olduğu konusuna girilerek, vaizle-
rin devlet memuru olmaları hasebiyle hakika-
ti söylemedikleri iddia edildi. Buna mukabil 
“bütün halkların Kufe halkına benzedikleri, 
yüz bin kişinin Hz. Hüseyin’e bağlılık yemini 
etmiş olmasına rağmen bir kişinin bile onu 
savunmadığı; vaizlerin hangi halka güvene-
rek hangi hakikati söyleyebileceği” soruldu. 
Bu noktada ev sahibimiz bir hikâye anlattı.

Yıl 1961. Yer, hemen yanımızdaki Divan-
lı Camii... Bir Cuma vaazında imam efendi, 
ihtilâli eleştiren sözler eder. Cami cemaatin-
den sekiz kişi henüz vaaz devam ederken 
kalkıp giderler ve örfi idareye şikâyette bu-
lunurlar. Cuma çıkışında hocaefendi kapıda 
bekleyen jandarmalar tarafından alınır.

Cemaatten bir tek kişi bile dağılmaz. 
“Allah’ını seven yürüsün!”, “Hocamızı yalnız 
bırakmayalım!” gibi bir iki teşvik edici cüm-
le mahalle halkını garnizon komutanlığının 
önünde toplamıştır. Ahaliyi kışlanın önünde 
gören uyanık komutan hemen balkona çıkar 
ve şu mealde konuşur:

“- Kıymetli hemşehrilerim! Galiba bir yanlış 
anlaşılma oldu. Biz hocaefendiyi, kendisine 
bir mesele danışmak için davet ettik. Şu anda 
sohbet ediyor ve çay içiyoruz. Az sonra ken-
disi, aranıza dönecektir.” Hocaefendi çayını 
içer ve ahalinin arasına döner.

Fakat mesele bitmemiştir. O sekiz kişi ma-
halleli tarafından “bellenmiş”tir. Kimse yüz-
lerine vurmaz; fakat kimse de onlara güven-
mez.

Namaz vakti gelip ezan okununca hep birlik-
te kalkıp camiye gittik. Mehmet Ağabey bir 
iki ihtiyarı işaret etti bana ve işte dedi “şu, şu 
o sekiz kişiden; diğerleri de öldü.” Anladım 
ki ötekiler ömürlerinin sonuna kadar “bu da 
onlardandı” diye her yerde gösterildiler; ka-
lanlar da ölünceye kadar gösterilmeye devam 
edecekler. 

H A T I R A T

“Hoca Efendiye Mesele Danışıyoruz!”

B

FATİH OKUMUŞ
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nu, bakışları taa uzaklarda, düşünceli 
ve gözlerinde derin bir kederle görünce 

sordu: “seni bu kadar düşündüren ve üzen 
şey nedir babacığım?” sanki bu soruyu bek-
liyordu göz pınarları. Elini oğlunun kıvır-
cık saçları arasında gezdirirken dudaklarını 
yakarak döküldü şu cümleler: “ şehadet ol-
mayan bir ölüm beni korkutuyor. Allah şe-
hitten, şehit Allah’tan razı. Peki bizden kim 
razı? Rahat yatağımda uyurken ölme fikri, 
beni kahrediyor. Allah, şehadet üzere alsın 
canımızı.” Bilal sesizce “âmin” dedi. Güneş 
batmak üzereydi, kavurucu bir sıcağın ar-
dından, ortalık tatlı bir serinliğe bırakıyor-
du yerini. Hafif bir rüzgâr, saçlarında sakal-
larında gezinerek sanki ikisine de dualarının 
kabul edildiğini fısıldıyordu. 

Akşam yemeği için son hazırlıklarda yapıl-
mış, yemek hazır komutunu alan çocuklar 
neşeyle eve koşuşturmuşlardı. Çocukluk ne 
güzel diye düşündü Nizar, çocuklarına şef-
katle bakarken. Sonra tekrar yüreği burkul-
du, acaba onlara büyüdükleri zamana kadar 
özgür bir ülke hazırlayabilecekler miydi?

“ÖZGÜRLÜK”.. ne kadar özlemini çektik-
leri bir kelimeydi. Kendisi de, işgalden 11 
sene sonra bir mülteci kampında dünyaya 
gelmişti. Oda, çocukları gibi özgürlüğe ya-
bancıydı. İnşallah torunları bu topraklarda 
özgür adımlar atacaklardı. 

H İ K Â Y E

SİYAH BEYAZ COĞRAFYANIN 

KIRMIZI ELBİSELİ ÇOCUKLARI

“EĞER AŞK İLE 

HARMANLANMAZ İSE 

BİLGİLER KİTAPTA HAPİS 

KALMAYA MAHKÛMDUR. 

KULAKTAN KULAĞA 

DUYULMASI, ÖĞRENİLMESİ 

ÇOK BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ.”  

(N.RAYYAN)

OAŞKIN TAŞTAN
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Gençlik çağlarında Şeyh Ahmet Yasin ile bir-
likte halkı cihat konusunda bilinçlendirmek 
için ev ev gezerdi. Davasına âşıktı, davası da 
ona aşık olacaktı. Siyah beyaz coğrafyanın, 
kırmızı elbiseli çocuklarından birisiydi o 
da. Filistinli anneler, doğan çocuklarını pay 
ederler. Kimini ilme, kimini bilime ve kimi-
ni de şehadete programlarlar. Ama bunların 
hepsini de Allah için yaparlar, Filistin için 
yaparlar. Nizar’ın annesi de böyle yaptı, ama 
bir farkla, “bu benim âlim mücahidimdir” 
diyerek hem ilme, hem bilime, hem de şe-
hadete programlamıştı onu. Allah Rasulü’ne 
aşkı ve şehadete sevdası 
bu konularda akademik 
kariyer yapmasına sebep 
oldu. Ve işte şimdi, ülke-
si için savaşan bir müca-
hit iken aynı zamanda 
üniversitede de hadis 
profesörüydü. Ülkenin 
en önemli Hadis otorite-
si haline gelmişti. Hem 
kürsüden, hem halkın 
arasından, hem de cephe-
den pek çok insana ulaşa-
biliyor ve onları “çevresi 
mübarek kılınan Mescid-i 
Aksa” hakkında daha et-
kili bilgilendirebiliyordu. 

Mum ışığı altında yenilen mütevazı bir akşam 
yemeğinin ardından küçükler ve hanımlar 
izin isteyerek odalarına çekildiler. Nizar ile 
oğlu Bilal baş başa kalmışlardı. Bilal, Nizar’ın 
en gözde talebesiydi. Yanında sessizce otu-
ran oğluna: “bu akşam hangi konuyu işliyo-
ruz oğlum” dedi. Bilal yerinden kalktı, rafta 
duran kalın kitabı indirirken: “Aşk” konusu-
nu işleyeceğimizi söylemiştiniz” dedi. Nizar, 
kitabı biraz karıştırdı geçmiş konulardan bir 
iki soru sordu Bilal duraksamadan hepsini 
tek solukta yanıtladı. Nihayet soru faslı bi-
tince kitabı kapattı. “Şimdi oğlum, bütün 
bu bilgiler eğer aşk ile harmanlanmaz ise 

sadece bu kitapta hapis kalmaya mahkûm 
bilgilerdir. Kulaktan kulağa duyulması, öğ-
renilmesi çok bir şey değiştirmez. Bu bilgiler 
sadece bir araya getirilmiş çalı çırpıdır.  Eğer 
ısınmak istiyorsan, bu çalı çırpı bir işe yara-
sın istiyorsan, sana ateş gerekir, işte bu ateş 
“aşk”tır. Sadece bilmek aşk için yetmez. Mal-
zemenin bir kısmıdır tabi ki ama ısınmaksa 
niyet asıl hammadde olmadan malzeme bir 
işe yaramaz. Peki, aşkı nerden alırsın? Nasıl 
tesis edersin? İşte bu asıl sorudur. Her âlim 
bu konuda farklı cevap verebilir, ama bana 
göre aşk’ın giriş kapısı yakarıştır, duadır. 

Eğer Allah ile sohbetleri-
ni sağlam tutarsan ve ona 
en samimi feryatlarınla 

onu ondan istersen Allah 
seni dinine, davana, der-
dine âşık eder. Eğer aşk 
ateşini yakabilmişsen ve 
o ateşi ilimle besler, dua-
larınla harlarsan biiznillah 
ateşin hiç sönmez, ta ki 
ebede kadar.”

Masanın üzerindeki mum 
son demlerini yaşıyor, ara 
ara göz kırparak yatma za-
manının geldiğini haber 
veriyordu. Birbirlerine iyi 

geceler dileyerek odalarına girdiler. Nizar da 
ailesinin diğer fertleri gibi elbiseleriyle hazır-
lıklı olarak yatağına uzandı. Emektar kele-
şi başucunda yerini almıştı bile. Çok değil 
daha uyuyalı iki saat kadar olmuştu ki uzak-
tan gelen bir patlama sesiyle gözlerini açtı-
lar. Çoluk çocuk hepsi ayaklandı, sakin ama 
hızlı adımlarla bodruma inmeye başladılar. 
Daha sonra Nizar ve Bilal silahlarını alarak 
evden çıktılar. Dört sokak ilerideki patlama 
yerine vardıklarında kan revan içerisinde bir 
yığın cesetle karşılaştılar. Anlaşılan havadan 
vur kaç yapmışlardı. İnsan parçaları sağa 
sola savrulmuş, tam anlamıyla can pazarı ya-
şanmıştı. Patlama sesini duyup, hemen ora-

“EĞER ALLAH İLE 
SOHBETLERİNİ 

SAĞLAM TUTARSAN 
VE EN SAMİMİ 

FERYATLARINLA 
İSTERSEN ALLAH SENİ 

DİNİNE, DAVANA, 
DERDİNE ÂŞIK EDER. 
AŞK ATEŞİNİ İLİMLE 

BESLER, DUALARINLA 
HARLARSAN EBEDE 
KADAR SÖNMEZ.” 

(N.RAYYAN)
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ya gelen birkaç grupla birleşerek misilleme 
yaptılar. Çatışma sabaha kadar sürdü.

Eve geldiklerinde gün çoktan doğmuştu. Ni-
zar, kana bulanmış elbiselerini değiştirdikten 
sonra, okulun yolunu tuttu. Derse geç kal-
mıştı ama yinede sınıf tam kadro ordaydı. 
Öğrencileriyle gece yaşananları paylaşırken 
kapı çalındı. Sınıfa giren görevli saygılı bir 
şekilde ona yaklaşıp kulağına eğilerek: “sa-
yın hocam, telefonunuz var” dedi. Öğren-
cilerinden müsaade isteyerek sınıftan çıktı. 
Ahizenin diğer tarafında nefret kokan bir ses, 
o gün öğleyin evini terk etmesini, aksi tak-
dirde komşusunun evi-
ni yerle bir edeceklerini 
söylüyordu. Nizar sakin 
ve kararlı bir sesle: “Ben 
de dâhil, hiç bir Filistin-
li, sizin söylemenizle veya 
baskınızla, vatanı olan bu 
toprakları ve yaşadığı evi 
terk etmeyecektir. Tehdi-
diniz öldürmekse, ölüm 
bizim için şehadettir, en 
sevgiliye götüren kapıdır. 
Öğlen vakti sizi komşu-
mun evinde bekliyor ola-
cağım. Uğurlar ola” diye-
rek telefonu kapattı. 

Nizar ve Bilal, komşusu Aziz’in evine geldi-
ğinde öğlen vaktine çok az zaman kalmıştı. 
Aziz, ailesini evden çıkardıktan sonra diğer 
komşulara olanları anlatmak için oradan ay-
rıldı. Nizar da evin terasına çıkarak bağdaş 
kurup oturdu ve işgalcileri beklemeye ko-
yuldu. Haberi alan diğer Gazzeliler derhal 
Aziz’in evine yöneldiler. Az sonra Nizar’ın 
talebeleri de yoğun bir kalabalıkla olay ye-
rine gelmişlerdi. Bir saat gibi kısa bir zaman 
dilimi içerisinde yirmi bin Gazzeli, Nizar ile 
birlikte işgalci güçleri beklemeye koyuldular. 
Biraz sonra Apaçilerin motor sesleri duyul-
du. Nizar bir yandan dua ediyor, bir yandan 

da gülümsüyordu. Yanındaki Bilal’e bakarak: 
“belki o gün, bu gündür.” dedi. Bilal heye-
canını bastırmaya çalışarak “inşallah” dedi. 
Apaçiler, kalabalık üzerinde gezinmeye baş-
ladılar. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok 
insanın toplanması onları da şaşırtmıştı. Eğer 
burayı bombalarlarsa dünya çapında bir krize 
sebep olacakları endişesiyle geri çekildiler. 

Bu olay üzerinden bir yıl kadar geçmişti. O 
sabah, uzun zamandan beridir kesik olan 
sular akmaya başladı. Suyun gelmesi ev hal-
kının neşelenmesine sebep oldu. Çocuklar, 
kirli çamaşırlar, evin içi, dışı her yer yıkan-

dı, paklandı. Sanki bir 
bayram coşkusu sinmişti 

havaya. Dışarıda çocuklar 
su savaşı yapıyorlardı ve 
cıvıltıları, neşeli kahkaha-
ları ortalığı sarmıştı. Nizar, 
elindeki kitabı bıraktı. De-
rin bir huzurla gözlerini 
kapayarak bu sese dikkat 
kesildi. Onun bu halini 
gören Bilal meraklı göz-
lerle babasını süzüyordu. 
Sormasına fırsat verme-
den: “yeryüzünün en gü-
zel melodileri galiba gülen 
çocuk sesleri. Kulakları-

mız o kadar hasret ki bu nağmelere.” dedi. 
Yüzünde hafif bir tebessümle tekrar dinleme-
ye koyuldu. Öğlen namazı için camiye gittik-
lerinde Abdullah ile karşılaştılar. Abdullah’ın 
Siyonistlerin içinde paralı casusları vardı ve 
verilen kararların bazılarını önceden haber 
alırdı. O gün Nizar’la bir köşede uzun uzun 
konuştu. Namazdan sonra Nizar, Bilali bir-
kaç gün sonra yapılacak saldırı için malzeme 
hazırlamak üzere gönderdi. Kendiside çarça-
buk eve döndü. Az sonra çalan telefondaki 
ses eğer evini on beş dakika içerisinde terk 
etmez ise evinin bombalanacağını haber ve-
riyordu. Telefonu kapattı. Daha öncede defa-
larca tehdit edilmişti. Ama bu sefer içinde bir 

“SİYONİSTLER EVİMİ 
TERK ETMEM İÇİN BENİ 
AZ ÖNCE YİNE TEHDİT 
ETTİ. BEN YİNE EVİMİ 
TERK ETMEYECEĞİM. 
BELKİ BUGÜN SON 

GÜNÜMÜZ. SONUNA 
KADAR DİRENECEĞİZ 
VE KAZANACAĞIZ. YA 
SAADETE ERECEĞİZ 

YA ŞEHİT OLACAĞIZ.” 
(N.RAYYAN)
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kıpırtı hissetti, “belki bu sefer” diye söylendi. 
Ama eğer şehit edilecekse son anında bile 
insanlara davalarına aşklarını kamçılayacak, 
sıkı sıkı sarılmalarını sağlayacak son dersini 
vermeliydi. Telefonu eline tekrar aldı ve yerel 
bir radyo istasyonunu aradı. Telefona çıkan 
kişi arayanın Nizar Rayyan olduğunu öğre-
nince onu hemen canlı yayına bağladı. Nizar 
son derece sakin şunları söyledi: “Siyonistler 
evimi terk etmem için beni az önce yine teh-
dit etti. Ben yine evimi terk etmeyeceğim. Bel-
ki bugün son günümüz. 
Yolumuz bellidir. Sonu-
na kadar direneceğiz ve 
kazanacağız. Ya saadete 
ereceğiz ya şehit olaca-
ğız.” Sözünün burasında 
uzaktan yaklaşmakta olan 
Apaçilerin motor seslerini 
duymaya başlamıştı. De-
vam etti : “Filistin halkı-
na ve Filistin’in davasına 
destek veren Müslüman 
halklara teşekkür ediyo-
rum. Filistin davasına ge-
reken hassasiyeti göster-
meyen halkı müslüman 
ülkelerin hükümetlerini 
şiddetle kınıyorum. Bugün Allah’a gidersem 
hepsini şikâyet edeceğim ve Allah’ın huzu-
runda hepsine hesap soracağım” demişti ki, 
radyodaki ses birden kesiliverdi. 

Bilal işini bitirmiş soluklanmak için bir çay 
molası vermişti. Babasının radyodan yaptığı 
son konuşmayı dinlemişti. Koşarak eve gel-
diğinde, beş adet birer tonluk bombalarla 
bombalanan evlerinin yerinde moloz yığını 
ve etrafa saçılmış kardeşleri vardı. İşte şu 
Mahmut henüz 3 yaşında, şu Hatice 6 yaşın-
da, işte karşıda kömüre dönmüş yatan galiba 
Ümmügülsüm daha 12’sinde. Abdullah, Mu-
hammed, Kerim…. Kardeşlerinin hepsi sanki 
inci taneleri gibi etrafa saçılmıştı. Koşuşanlar, 
bağrışanlar, ambulans sesleri. Ama hiç biri-

sini artık duymuyordu Bilal. Gözleri sadece 
onu arıyordu. Evinden arta kalanların içine 
daldı, molozların arasında bir sağa bir sola 
koşuşturuyor, her taşın altında onu arıyordu. 
Ve işte nihayet, büyük bir beton blok altında 
buldu. Yüzündeki tozu temizledi. Nisbeten 
yanan yüzünü, öptü, okşadı, sarıldı. Daha bu 
sabah çocukların sesini dinlerken ki kadar 
sakin ve mütebessimdi yüzü. Bilal hıçkırıkla-
rını yutkunurken “bu sefer oldu babacığım, 
bu sefer oldu” dedi. 

Prof.Dr. Nizar Rayyan, 
hem iyi bir İslam âlimi, 
hem Hamas’ın içinde si-

yasi bir lider, hem İslam 
Ordusu’nda Allah için sa-
vaşan bir mücahid, hem 
bir davetçi, hem üniver-
sitede hoca, hem de sos-
yal yönü çok güçlü olan 
bir halk adamıydı. On bir 
çocuğuyla birlikte şehit 
edildi. Din üzere doğdu, 
din üzere yaşadı, çalıştı ve 
Allah’ın izniyle gerisinde 
cihadı kuşanmış yiğitler 
bırakarak din üzere şeha-

deti yudumladı. Allah onu ve ehlini rahme-
tiyle kuşatsın. 

“Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah’a 
verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir 
kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit 
olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) bekle-
mektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemiş-
lerdir (Ahzab 33/23).”  

PROF.DR. NİZAR 
RAYYAN, HEM İYİ BİR 

İSLAM ÂLİMİ, HEM 
HAMAS’IN İÇİNDE 

SİYASİ BİR LİDER, HEM 
İSLAM ORDUSU’NDA 
ALLAH İÇİN SAVAŞAN 
BİR MÜCAHİD, HEM 
BİR DAVETÇİ, HEM 

ÜNİVERSİTEDE HOCA, 
HEM DE SOSYAL YÖNÜ 

ÇOK GÜÇLÜ BİR 
HALK ADAMIYDI.
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Giriş 

Gece, başlangıç ve en uzun süreç-
tir Müslüman bireyin ve İslâmî toplumun 
oluşumunda… Bu bağlamda Kur’an-ı 
Kerim’deki sûrelerin iniş sırası incelendi-
ğinde ilginç bir durum göze çarpar. Hz. Os-
man, Cafer Es Sadık ve İbn-i Abbas’ ın yap-
tıkları iniş sırası sıralamasında 9, 10, 11 
ve 12. sûreler sırası ile Leyl, Fecr, Duha ve 
İnşirah’tır.  Kim ne derse desin, bu dizilişte 
bir plânın bulunduğu ve bu plânın bir ama-
ca yönelik olduğu apaçıktır. En azından ben 
böyle düşünüyorum. Bu dizilişte Kur’an’ın 
tedrici indiriliş yönteminin yanında, olay-
ların akışı içinde merhale gerçeği ortaya 
konmaktadır. Yani oluşum,  aşama aşama 
ortaya çıkmaktadır. Kur’an’ın kılavuzluğun-
da ve Allah’ın insanlar arasından seçip gö-
revlendirdiği Rasulü Hz. Muhammed’in (s) 
önderliğinde oluşan ilk İslâm toplumunun 
oluşum süreci dikkatle incelenirse, burada 
sûre adları ile sembolleştirdiğimiz aşamala-
rın sırasıyla geçildiği kolayca görülür. 

Aşamaların ilk durağı olan Leyl, süreç itiba-
rıyla daha uzun süreyi kapsamaktadır. Leyl 
(gece) ilk üç sûrede önemli bir yer işgal eder. 
Dördüncü (İnşirah) sûrede ise sadrın şerh 
edilmesi ve Zikrin yüceltilmesi söz konusu-
dur. İnşirah aşaması ödülün verildiği töre-
ni andırıyor. O halde ödülü alabilmek için 
Leyl, Fecr ve Duha aşamalarında neler yap-
mak gerekir? Bunları, âyetlerle Kur’an’dan 
görelim ve daha sonra dördüncü aşama üze-
rinde duralım…

D E N E M E

Rabbe Rağbetin İnşirahı: 

Allah’a Yöneliş Açılımı

Elbette sıradan bir 

müslüman peygamber 

seviyesinde güçlüğe 

katlanamaz. Ama Allah 

insana kaldırabileceği kadar 

yük yükler. Hele bir omuzla, 

Allah kolaylık verecektir. 

MUSTAFA DEMİR

mdemir004@yahoo.com
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Birincisi, Leyl aşamasında: 

“Ey büyük bir iş yüklenen! Az bir kısmı 
hariç olmak üzere geceleyin kalk. Yarısı 
kadar, ya da ondan biraz eksilt. Daha da 
çoğalt onu ve düşünerek, belli bir yön-
tem ile Kur’an oku. Muhakkak biz sana, 
ağır bir sorumluluk getiren söz yüklüyo-
ruz. Elbette gece kalkmak, etki bakımın-
dan daha kuvvetli, okumak bakımından 
da daha sağlamdır. Çünkü gündüz senin 
uzun uğraşıların vardır. Gereksiz konu-
lara girip oyalanmadan, Rabbinin adını 
anıp tamamen O’na yönel. O doğunun da 
batının da Rabb’idir; 
ondan başka ilah yok-
tur: öyleyse kendini 
yalnızca O’na emanet 
et. Onların dediklerine 
karşı sabırla diren ve 
onlardan güzellikle ay-
rıl. O yalanlayıcı, zevk 
ve sefa düşkünü nimet 
azgınlarını bana bırak 
ve onlara biraz süre 
tanı.” (Müzzemmil 73/1-
11).

Âyetlerden açıkça gö-
rüldüğü gibi Allah (c) 
Rasulü’nü (s) ilk aşamada 
daha sonra gelecek gün-
lerdeki gelişmeler için hazırlıyor. Bu âyetler 
özelde Rasulullah içindir. Ancak genelde 
bütün Müslümanları kapsar. Gece hazırlık, 
gündüz ise uygulama zamanıdır. Burada kul-
landığımız  “gece” kavramı tedrisatın yapıl-
dığı bütün süreci içine almaktadır.

 “Ey örtünüp, bürünen! Kalk! Kalk seni bek-
leyen büyük işi yerine getirmek, senin için 
hazırlanmış ağır yükü omuzlamak için… 
Kalk, yorgunluk, güçlük, gayret ve sebat seni 
bekliyor. Kalk, zira uyku ve istirahat zamanı 
artık geçti. Kalk ve bütün bu işlere hazırlan 
ve hazır ol. Bu sözler hakikaten ağır, korku-
tucu ve Rasulullah’ı (s) yatağından, sükûnet 
ve huzur içindeki evinden çıkarıcıydı. Aynı 
zamanda da hayatın kaygan ve sıkıntılı yol-

larına, insanların kalplerindeki kabul ve ret 
arasındaki devamlı tehlikelere de atıcıydı. 
Şurası muhakkak ki, sadece kendi hayat-
larını yaşayanlar müsterih yaşarlar, fakat 
böyleleri basit yaşar, keza basit ölürler. Bu 
büyük davayı yüklenenlere gelince; uyku,  
yumuşak yatak, huzurlu yaşayış bunlarda ne 
gezer? Rasulullah (s) işin hakikatini ve vara-
cağı noktayı çok iyi biliyordu. Bundan dola-
yı da kendisini uyumağa ve sakin olmaya da-
vet eden Hz. Hatice’ye şöyle söylemişti: “Ey 
Hatice, artık uyku devri geçti.” Evet, uyku 
devri geçmişti. Bundan sonra hayat uyanık-
lık, yorgunluk, meşakkatli ve uzun mücade-

leden ibaret olacaktı. Bu 
ilahi öğütler, büyük vazi-

feye hazırlanmak için birer 
vesile idi.” (Prof.Dr. Seyyid 
Kutub, Fizılali’l-Kur’an, 
cilt 15, s.334, Hikmet Ya-
yınevi, İstanbul).

“Rabbin senin ve seninle 
birlikte bir topluluğun 
gecenin üçte ikisinde, 
yarısında ve üçte birinde 
kalktığını elbette biliyor. 
Geceyi ve gündüzü Allah 
takdir ediyor. Onu hesap 
edemeyeceğinizi bildi ve 
rahmetiyle size yöneldi. 
O halde Kur’an’dan ko-

layınıza geldiği kadar okuyun! Allah içi-
nizden hasta olanları, yeryüzünde geze-
rek Allah’ın lûtfûnu arayan diğerlerini ve 
Allah yolunda Cihat edenleri bildi. Onun 
için O’ndan kolayınıza geldiği kadar oku-
yun! Salâtı ikame edin, zekâtı verin ve 
Allah’a güzel bir borç sunun. Kendiniz 
için verdiğiniz hayırları Allah katında, 
verdiğinizden çok daha hayırlı ve karşılık 
olarak çok daha yükseğiyle bulursunuz. 
Allah’tan mağfiret dileyin. Gerçekten Al-
lah Gafur’dur, Rahim’dir.” (Müzzemmil 
73/20).

Bu âyette açıkça görüldüğü gibi, hazırlık 
aşaması bir kişiyi aşmış bulunmakta ve artık 
olay toplumsal boyutlarda ele alınmaktadır. 

GECE KUR’AN İLE 

BİLGİLENİP, İNFAK 

İLE TEZKİYELENEN 

MUTTAKİ KİŞİ, 

İNSANLARLA OLAN 

İLİŞKİLERDE DE EN 

MEDENİ BOYUTLARDA 

DAVRANIŞ BİÇİMİ 

SERGİLER.
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Hatta burada gündüz yapılacak çalışmalarla 
ilgili olarak belli bir tedrisat programı içinde, 
birlikte bir çalışma yapmanın gerekliliği vur-
gulanıyor ve örnekleniyor. Gece aşamasında 
yapılacak olanları âyetlerden görmeyi sür-
dürüyoruz: “Oysa kim karşılıksız verir ve 
Allah bilinciyle davranırsa, en güzel olanı 
onaylayıp desteklerse, işte ona rahatlık ve 
mutluluk yolunu kolaylaştırırız. … Ama 
yüce ve yüksek sorumluluk bilinciyle ha-
reket eden kimse o(ateşten)ndan uzak 
tutulacak. O ki malını gönülden verir ve 
arınıp gelişir. Bu yaptığı, herhangi birin-
den gördüğü bir hayra 
karşılık değildir. Sadece 
Yüce Rabbinin rızasını 
kazanmak için verir. O 
da günü gelince kesinlik-
le razı edilecektir” (Leyl 
92/ 5-7, 17-21).

“Ve O, öğüt almak veya 
şükretmek isteyenler 
için gece ile gündüzü 
bir birini izler yaptı. 
Rahman’ın has kulları 
olan kimseler yeryüzün-
de tevazu ile yürürler. 
Cahiller kendilerine laf 
atarsa  “selâm” deyip ge-
çerler. Yine onlar, gece-
lerini Rableri için secde ederek ve kıyam 
ederek geçirirler.” (Furkan 25/62-64).

“Güneşin kaymasından,  gecenin karar-
masına kadar salâtı ikame et ve fecrin 
Kur’an’ını/sabah okumasını da. Muhak-
kak sabah okuyuşu derinlemesine anlama 
(gereği gibi algılama) bakımından daha 
uygundur. Gecenin bir kısmında sana 
mahsus bir salât ikame etmek için kalk. 
Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştı-
rır.” (İsra 17/78, 79). 

Müslümanca bir hayata adımını atan kişi için 
Leyl süreci her dakikanın altmış saniyesi de 
dolu geçmesi gereken bir aşamadır.  Bu sü-
reçte elde edilecek birçok Müslüman’ca dav-
ranış ve ilkeler kişiyi fecir aşamasına ulaştı-

racaktır. Belki ebedi kurtuluş yolu başlamış 
olacaktır. Âyetlere dikkat edilirse, çok ahenkli 
ve dengeli bir şekilde bilgi ve beceri kazandı-
racak tedrisat programı birlikte yürütülüyor. 
Gece Kur’an eğitimi gören Müslüman, Allah 
için malından harcıyor. Kur’an ile bilgilenip, 
infak ile tezkiyelenen, terbiyelenen muttaki 
kişi, insanlarla olan ilişkilerde de en medeni 
boyutlarda davranış biçimi sergiliyor. Kendi-
sine sataşanlara bile  “selâm”  deyip onlar 
için kurtuluş diliyor. Ne büyük olgunluk! 
İşte bu şekilde Leyl aşamasını tamamlayan 
Müslüman ve toplum fecir merhalesine ula-

şıyor. O anlıyor ki, insa-
nın Allah ile olan ilişkisi, 
insanlarla ve diğer varlık-

larla olan ilişkisinde orta-
ya çıkıyor…

İkincisi, 
Fecr aşamasında: 

Fecr, Leyl aşamasının ba-
şarı ile tamamlandığı dö-
nemin bittiğinde başlayan 
ve kısa süren bir aşama-
dır. Adeta geçiş dönemi-
dir, leylden inşiraha giden 
yolda Leyl ile duha ara-
sında bir köprüdür. Fecr, 
müjdedir, aydınlığın be-

lirtisidir, temelli olarak karanlıkta kalınma-
yacağının işaretidir. Fecr, mutluluğa açılan 
zaman kapısıdır. Fecr vaktinde yapılan ve en 
önemli kulluk görevlerinden olan salâtın ika-
me edilmesi ve Kur’an okuma eylemleri, bu 
vakitte uyanık olmayı gerektiriyor. “Güneşin 
kaymasından,  gecenin kararmasına kadar 
salâtı ikame et ve fecrin Kur’an’ını/sabah 
okumasını da. Muhakkak sabah okuyuşu 
derinlemesine anlama (gereği gibi algı-
lama) bakımından daha uygundur.” (İsra 
17/78).

Burada vurgulanan ve emredilen salâtın ika-
mesi ve Fecirde Kur’an’ın gerçek anlamda 
okunması/kıraat edilmesi yerine getirilirse, 
insan her türlü çirkinlik ve kötülüklerden 

ZİKİR; HEM 
KUR’AN’DIR, HEM 
İSLÂM DİNİNİN 
BÜTÜNÜDÜR; 

HEM DE İSİMLERİ 
SÜREKLİ KUR’AN İLE 
İSLÂM İLE BİRLİKTE 
ANILIP YÜCELTİLEN 

RASULULLAH’IN 
İTİBARI, NAMI 
VE ŞANIDIR. 
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korunmuş olur. Böyle bir insan ve bu insan-
lardan meydana gelen toplum,  aydınlığa er-
miş bir toplumdur. Bunun yanında Fecr aşa-
masında Kur’an’ın insanlara eleştirileri var; 
“Siz yetime cömert davranmıyorsunuz. 
Yoksulun doyurulması için birbirinizi 
özendirmiyorsunuz. Mirası(emeksiz ka-
zancı) haram-helal demeden açgözlülükle 
yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsu-
nuz.” (Fecr 89/17-20).

Demek ki, fecir aşamasında ve her zaman, ye-
time cömert davranmak, yoksulu doyurmak 
ve birbirini bu yönde özendirmek, mirası 
hak sahibine vermek, 
malı da pek çok sevme-
mek gerekiyor. İşte insan 
bu özelliklere sahip olun-
ca gerçek anlamda tatmin 
olmuş ve Rabbini de razı 
etmiş olur.

Üçüncüsü, 
Duha aşamasında: 

Duha aşamasında geçmiş 
durumların hatırlanması, 
şimdiki durum ile karşı-
laştırılması yapılıyor ve 
pratik bazı uygulamalar 
emrediliyor. Ayrıca bu 
aşamada, geleceğe umutla bakmak ve razı 
olunacağını bilmek gibi çok önemli bir dina-
mizm öğesi ele alınıyor. Bir de sürekli olarak 
Rabbin Nimeti’nin anlatılması gerektiği belir-
tiliyor. Burada kısaca özetlemeğe çalıştığımız 
konuları âyetlerle görelim:

“Sabahın aydınlığına (duhâya) dikkat et! 
Ve karanlığı iyice çöken geceye de dikkat 
et. Rabbin seni bırakmadı. Şüphesiz senin 
sonraki durumun öncekinden daha iyi 
olacaktır. Rabbin elbette sana verecek ve 
sen razı olacaksın. Sen bir yetim iken seni 
seçip barındırmadı mı? Ve sen yol bilmez 
biri iken seni seçip dosdoğru yola iletmedi 
mi? Sen muhtaç birisi iken seni seçip bu 
durumdan kurtarmadı mı? Öyle ise,  sakın 

yetimi hor görüp, ezme. Bir şey isteyeni, 
asla azarlayıp geri çevirme. Rabbinin Ni-
metini sürekli an ve bıkıp usanmadan an-
lat.” (Duha 93/1-11).

Müslüman kişi ve topluluk aşama aşama 
ilerlemesini sürdürür, onda zikzaklar, atla-
malar yapmaz, İslâmi yolda taviz vermeden, 
Allah’ın istediği ve Rasulü’nün gösterdiği bi-
çimde yürürse, böyle bir İslâm toplumunun 
sonu kesinlikle ilkinden daha hayırlı olur… 
Bir toplum eğer Müslüman olduğunu savu-
nuyor ve kötü bir konumda ise; o toplum en 
kısa zamanda bütün disiplin ve dinamiklerini 

gözden geçirmelidir. Belli 
ki, yapıyı meydana geti-

ren değer yargıları ve gidi-
şatta bir aksaklık, önemli 
bir terslik var. Başka bir 
söyleyiş ve değerlendirme 
ile kişi ve toplum plânında 
İslâmi yoldan sapmalar 
var. Tarihte ve günümüzde 
bunun örnekleri pek çok-
tur. Duha Sûresi üzerinde 
yüzeysel de olsa çalışanlar, 
sûrenin Allah Rasulü’nü (s) 
ve O’nun şahsında bütün 
Müslümanları müjdeledi-
ğini görür. 

Duha aşamasında artık an-
latma, çevredekilere bir şeyler verme nokta-
sına gelinmiştir. Ama ön plânda olup sürekli 
olan, Rabbin Nimeti’nin anlatılmasıdır. Allah 
Rasulü (s) için Rabbin Nimeti Kur’an oldu-
ğu gibi müminler için de başka bir şey de-
ğildir. O halde Duha aşamasında yapılması 
gereken, geleceğe umutla bakarak, günlük 
yaşayışımızda örnek davranış ve sözlerimizle 
Rabbin Nimeti’ni durmadan anlatmaktır.

Dördüncüsü, 
İnşirah aşamasında:

Buraya kadar sırasıyla Leyl, Fecr ve Duha 
aşamalarında yapılması gerekenleri, Kur’an 
âyetleri ışığında Kur’anî bilgi dağarcığımızın 

RASULULLAH’IN 

ASHABI, BU YOLDA 

MÜCADELE EDEN 

ŞEHİTLER, ÂLİMLER VE 

BÜTÜN MÜSLÜMANLAR 

ZİKRİ YÜCELTME 

ÖDEVİNİ YERİNE 

GETİRMİŞTİR.
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elverdiği ölçüde özetlemeye çalıştık. Bu aşa-
maların özelde Peygamber’in (s) geçtiği, ge-
nelde ise bütün müminlerin geçmesi gerektiği 
merhaleler olduğu da bilinmelidir. Özellikle 
Duha Sûresi’nin iniş sebebi ve peygamber’e 
(s) verdiği moral hiç akıldan çıkarılmamalı-
dır. Ayrıca her Müslüman istikrarlı İslâmi ya-
şantısı ile sonunun ilkinden daha hayırlı ola-
cağını bilmelidir. Çünkü Kur’an her konuda 
olduğu gibi bu yönüyle de evrenseldir.  

Bu nedenle Leyl, Fecr ve Duha aşamalarını 
Allah’ın istediği biçimde tamamlayan her 
Müslüman kişi ve toplum inşiraha erebilir. 
Nasıl ki Peygamber (s) ve ashabı her zorluğa 
göğüs gererek, hiçbir fedakârlıktan kaçın-
mayarak ve hiçbir tehlikeden çekinmeyerek 
İslâmi Yolda yürüdüler ve inşiraha erdi-
lerse, aynı şekilde her zaman ve mekânda 
inşirah olayı bütün Müslümanlar için de 
mümkündür. Önemli ve gerekli olan; Hz. 
Peygamber’in (s) İnşirah Sûresi’nin kendisine 
vahyedildiği andaki durumun gerçek anlam-
da Müslümanlarda görülmesidir. Elbette sı-
radan bir Müslüman peygamber seviyesinde 
zorluk ve güçlüğe katlanabilecek tahammüle 
ve korunmaya sahip değildir. Ama Allah’ın 
nefislere ancak kaldırabileceği kadar yük 
yüklediği hatırlanırsa, yük hele bir omuzlan-
sın, Allah (c) kolaylık verecektir, inşallah… 
İnşirah aşamasındaki âyetlere bakalım;

“Biz senin göğsünü açıp ferahlatmadık 
mı? Üzerindeki yükünü hafifletmedik mi? 
Ki o,  belini büken bir yüktü. Senin zik-
rini yükseltmedik mi? Şüphe yok ki her 
güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Mu-
hakkak her güçlükle beraber bir kolaylık 
vardır. Öyle ise zorluktan kurtulduğunda, 
hemen yeni bir işe tutun(sağlam durup 
nasibini gözet). Ve sadece Rabbine rağbet 
et.” (İnşirah 94/1-8).

Dikkat edilirse, Duha aşamasında Allah’ın 
Rasulü’ne verdikleri ile İnşirah aşamasında 
verdikleri arasında sıkı bir bağ vardır. Duha 
Sûresi’ne yeniden bakılırsa; burada hidayet 
ve hidayet üzere yürürken gerekli donanım-
lardan söz ediliyor. Yani, özellikle insanın 

maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanıyor. 
Aynı şekilde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları-
nın giderilmesi öğütleniyor. İnsanlara darı-
lıp küsmeden, onları terk etmeden, geleceğe 
umutla bakmaları sağlanacak. Öksüzler ba-
rındırılacak, yol bilmezlere yol gösterilecek, 
fakirler doyurulacak. Bu işler zulmetmeden, 
azarlamadan Rabbin Nimeti en iyi şekilde an-
latılarak yapılacak. Çünkü Yüce Rabbimizin 
sevgili Rasulü’ne uyguladığı sünnet böyledir. 
Rasulullah’ın da ashabına uyguladığı sünnet 
aynı oldu. Yani daha büyük işler için bu aşa-
ma geçildi ve İnşiraha erildi. İnşirahta neler 
var? İnsanın maddi ve manevi temel ihtiyaç-
ları karşılandıktan sonra, iman ve basiretten 
alınan cesaretle, Rabbimizin zikrimizi yücel-
teceğine de güvenerek, güçlüklerle dolu bir 
mücadele var. Ancak mücadele boyunca sa-
dece Allah’a rağbet edilirse, sadr şerh edilir, 
beli çatırdatan zorluk kaldırılır ve zikir yük-
seltilir. 

Sonuç

Zikir; hem Kur’an’dır, hem İslâm dininin 
bütünüdür; hem de şanları, isimleri sürekli 
Kur’an ile İslâm ile birlikte anılıp yüceltilen 
Rasulullah’ın itibarı, namı ve şanıdır. Sonra 
zikri yücelten Rasulullah’ın ashabıdır ve bu 
yolda mücadele eden şehitler, âlimler ve bü-
tün Müslümanlardır. İnşirahta genişlik ve 
ferahlık veren bir aydınlık var. Ruhları, vic-
danları, ufukları nura gark eden bir mutluluk 
var. Ne mutlu bu inşirahı duyanlara! İnsanın 
manevi kuvvetleri uyuşmuşsa, çalışma kud-
reti gevşemişse, bu duyuş ona yeni bir hız 
verir; ona yeni mücadele kudreti aşılar. Sadr 
göğüstür, makamdır, mevkidir. Rağbetimiz 
Rabbimize olursa, sonraki makamımız, mev-
kiimiz, nam ve itibarımız kesinlikle öncekin-
den daha iyi olacaktır (inşallah).
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er nedense günümüz insanları en çok dü-
şünmeleri gerekli olan şeyleri en az düşünür 

hale gelmişler. En önemli ve hiç unutulmaması ge-
reken şeyleri de en son sıraya koymaktadırlar. Me-
sela, insanın hiç unutmaması gereken şeyler;

- Allah’ın varlığı, birliği, büyüklüğü ve O’nun rızası,

- Dünya hayatının geçici olduğu ve bir gün gelip 
her canlı gibi ölümü tadacağı, olması gerekirken 
bizler bu hususları hiç hatırımıza getirmiyoruz. Bu 
dünyada ebedi olarak yaşayacakmışız gibi hareket 
ediyoruz. 

İnsanların en hayırlısı konumunda bulunan sahabe 
ise dünyada yaşarken yaptıkları her işte, attıkları 
her adımda Allah rızasını gözetiyor ve ona göre ha-
reket ediyorlardı.

Yüce Kur’an, Allah’ın bir lütfu olarak bize kadar 
değişmeden gelen tek ilahi kitaptır. Onda Allah’ın 
bizlere emir ve yasakları bulunmaktadır. Bu emir 
ve yasaklar karşısında ilk Müslümanların (Sahabe-i 
Güzin Efendilerimizin) bir tavır ve davranışı vardı, 
bir de o âyetler karşısında günümüz Müslümanları-
nın, bizim tavır ve davranışımız vardır. 

O kutlu insanların âyetler karşısındaki tavır ve dav-
ranışlarını burada birkaç örnekle açıklamak istiyo-
rum.

Sahabe (Allah onlardan razı olsun) Kur’an’daki 
âyetleri okurken kendini muhatap görerek okuyor 
ve ona göre bir tavır sergiliyordu. Mesela sahabeden 
birisi, “sizden hiç kimse yoktur ki, cehenneme varma-
sın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.”1 
âyetini okuyunca tir tir titremiş ve âyetin gerisini 

1 Meryem, 19/71.

İnsanların en hayırlısı 

sahabiler dünyada 

yaşarken yaptıkları 

her işte, attıkları her 

adımda Allah rızasını 

gözetiyor ve ona göre 

hareket ediyorlardı.
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okuyamamış, çevresindekiler; “bu âyetin 
devamı var” deyip “Sonra Allah’tan korkup 
fenalıklardan sakınan muttakileri kurtara-
rak zalimleri diz üstü çökmüş vaziyette orada 
bırakacağız.”2 şeklinde âyetin devamını oku-
dukları halde; tavrı değişmemiştir.

İkinci bir örnek de Hz.Ebû Bekir’in (r.a) Mıs-
tah adında fakir ve muhtaç bir akrabası vardı. 
Bu zat onun halasının oğlu olup onun evinde 
barınan bir yetimdi. Hz. Ebû Bekir, hem ona 
hem onun ailesine karşılıksız yardım ederdi.

Peygamber aleyhisselamın kıymetli eşi, 
Hz.Ebû Bekir’in de kızı olan Aişe validemize 
ağır bir iftira atılması şeklindeki İfk Hadisesi 
gerçekleştiğinde, Mıstah’ın da söylentiyi ya-
yanlar arasında adı geçiyordu. Bu sebeple Hz. 
Ebû Bekir, Mıstah’a çok kızmıştı. Ona artık 
yardım etmeyeceğine dair 
yemin ederek: “Kalkın bu-
radan! Ben sizden değilim 
ve siz de benden değilsiniz. 
Bundan böyle hiçbiriniz 
benim yanıma gelmesin.” 
dedi. Mıstah ise, kendinin 
masum olduğunu iddia 
ediyordu. Söylediğine göre 
o iftirayı atanlardan değil-
di. Sadece şair Hassan’ın 
bu konu ile ilgili söylediği 
bir şiire gülmüştü. 

Mıstah, yeminler ederek Hz. Ebû Bekir’e: 
“Bizi başkalarına muhtaç etmemen için 
Allah’a, İslam dinine, şefkatin ve akrabalı-
ğımızın namına sana yemin ederim. O işte 
bizim hiçbir günahımız yoktur.” demişti.

Ancak Hz. Ebû Bekir ikna olmamıştı. Onun 
bu ağır yeminine karşı: “İftira hakkında söz 
söylemedinse de, söyleyenlere gülmedin 
mi?” dedi.3

Hz.Ebû Bekir ile Mıstah’ın arasında mücade-
le böyle sürüp giderken, Peygamber aleyhis-
selama şu âyet vahyedildi:4

2 Meryem, 19/72.
3 Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yay., XII, 116-118.
4 Buhârî, Şehâdât, 15, Meğâzî, 34, Tefsir 24. sure,  6, 11, 

Eyman, 18; Müslim, Tevbe, 56; Tirmizî, Tefsir 24. sure,  4; 

“İçinizden fazilet ve servet sahibi kimseler, 
akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç 
edenlere (mallarından) vermeyeceklerine 
yemin etmesinler; bağışlasınlar, feragat gös-
tersinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzula-
maz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok 
merhametlidir.”5

Vahyin inmesinden sonra, Peygamber aley-
hisselam, derhal Hz.Ebû Bekir’e haber gön-
derdi:

- “Allah, bana bir âyet vahyetti. Mıstah ve ai-
lesini evden çıkarmak-
tan seni nehyediyor!” 
dedi.

Bu haberi duyan Hz.Ebû 
Bekir, ‘Allahu Ekber’ di-
yerek tekbir getirdi ve 
çok sevindi. Hemen 
Rasulullah’ın yanına gi-
derek hakkında inen 
âyeti kendisine okuması-
nı rica etti.

Peygamber aleyhisse-
lam ona âyeti okumaya 
başladı. Hz.Ebû Bekir, 

âyetteki,  “Allah’ın 
da sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız?” 
ifadesini duyunca: “Evet Ya Rabbi! Rabbimin 
beni bağışlamasından elbette hoşlanırım 
ve onları kovmaktan kesinlikle vazgeçtim.” 
dedi. Mıstah’a hemen adam göndererek bu 
durumdan onu haberdar etti.6 Bu olay üze-
rine Hz.Ebû Bekir, “Allah’a yemin ederim ki 
daha evvel yaptığım yardımı fazlasıyla yapa-

Ahmed b. Hanbel, age., VI, 60, 197.
5 Nur, 24/22.
6 Suyutî, Esbabu’n-Nüzul, s. 358; Râzî, age., XVII, 14-15; 

Hazin, age., III, 320; Buharî, K. el-Megazi, 34, K. Tefsiru’l-
Kur’an, 6; Müslim, K. el-Tevhid, Hadis No 2770; Taberî, 
Ebû Cafer Muhammed b. Cerir, Taberi Tefsiri, Hisar Yayı-
nevi, VI, 131; Kurtubî. age., XII, 207.

SAHABE-İ KİRAM, 

ACABA BEN ZALİM 

MİYİM, İŞLERİMDE 

AŞIRILIK VAR MIDIR? 

DİYEREK ÂYETİN 

MUHATABI OLMAKTAN 

KORKMUŞLARDIR.
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cağım.” diye rek Mıstah’a önceki yardımının 
iki katını yapmaya başladı.7

Bir üçüncü örnek de şöyledir; “iman edip 
imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte 
korkudan emin olma onların hakkıdır, doğru yol-
da olanlar da onlardır.”8 âyeti okunduğunda 
aynı tavrı sergilemişler. Bu âyeti okuyan sa-
habiler, Peygamber Efendimize gelmişler ve 
üzüntü içinde “hangimiz zulme bulaşmamış-
tır ki?” demişlerdir. Zira zulüm geniş bir kav-
ramdır. Nefsine zulmetme, mahiyetine zul-
metme, zamanına zulmetme, Allah’ın tayin 
ve takdir buyurduğu ha-
yata zulmetme vs. şeklin-
dedir. Haddini bilmemek, 
ona tecavüz etmek, aşırı 
gitmek de zulmün diğer 
çeşitleridir. İşte Sahabe-i 
Kiram, acaba ben zalim 
miyim, işlerimde aşırı-
lık var mıdır? diyerek bu 
âyetin muhatabı olmaktan 
korkmuşlar ve bir endişe 
içine düşmüşlerdir. Buna 
karşılık Hz.Peygamber 
Efendimiz âyetteki zulümden maksadın şirk 
olduğunu açıklayarak onları rahatlatmıştır.  

İşte böyle düşünüp ona göre yaşadıkları için 
daha dünyada iken sahabeden on kişiye Allah 
tarafından sevgili peygamberimiz aracılığıyla 
sizler cennetliksiniz müjdesi verilmiştir.

Onların Kur’an âyetleri karşısındaki tutum-
larını anlatırken Yüce Allah; “Mü’minler o 
kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 
ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu 
zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül 
ederler.”9 buyurmaktadır.

Mesela Musab b.Umeyr (r), Hz.Peygamber 
onu Medine’den gelen birkaç kişiyle birlik-
te onlara Kur’an’ı ve İslam’ı öğretmesi için 
Medine’ye göndermişti. O da hiç tereddüt et-

7 Suyutî, Esbabu’n-Nüzul, s. 358; Müslim, Tevbe, 56; 
Kurtubî, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yay., XII, 
326-327.

8 En’am, 6/82.
9 Enfal, 8/2.

meden dini için vatanını, ailesini, çoluğunu 
çocuğunu terk etmiş, Mekke’den Medine’ye 
hicret etmişti. Bir yıl sonra tekrar Mekke’ye 
döndüğünde yanında Müslüman olmuş 70 
kişiyle birlikte gelmişti. Demek ki bir yıl 
içinde Medine’de yaptığı davet karşısında 70 
kişinin Müslüman olmasına vesile olmuştu. 
Aslında, Mus’ab’ı anlamak o kadar da ko-
lay bir şey değildir. Gençliğinin baharında, 
makam mansıp, mal-menâl her şeyi arkaya 
atıyor; nefsini, dünyevî isteklerini ayakları 
altına alıyor ve Yesrib’e gidiyor; onun gitti-

ği dönemde orası henüz 
Medine olamamış, kup-
kuru bir çöl. Düşüncele-

ri ters, gözleri kanlı, elleri 
silahlı adamların arasında 
kalıyor; onlara iman haki-
katlerini anlatabilmek için 
çırpınırken başında kavis 
çizen kılıçların gölgesin-
de maruz kaldığı hakaret 
ve tehditlere aldırmıyor. 
Ertesi sene kadın-erkek 
yetmiş insanı arkasına ta-
kıp Mekke’nin yolunu tu-

tuyor; Efendimizin huzuruna varınca “Sana 
bunları armağan olarak takdim ediyorum yâ 
Rasûlallah” der gibi Medine’de İslam’ın gir-
mediği hiçbir ev kalmadığını müjdeliyor. 

İşte toplumumuzda görev yapan bunca din 
görevlisi veya öğretmene rağmen muhatap-
lara İslam’ı hakkıyla aktaramayan bizler ve 
ashab-ı kiram! Aramızda ne kadar fark var 
değil mi? Bizler de birer Mus’ab bin Umeyr 
olmaya çalışmalıyız. Aksi halde geleceğimi-
zin aydınlık olması mümkün değildir. 

MUS’AB GENÇLİĞİNİN 
BAHARINDA MAKAM-

MANSIP, MAL-
MENÂL HER ŞEYİ 
ARKAYA ATIYOR; 

NEFSİNİ, DÜNYEVÎ 
İSTEKLERİNİ AYAKLARI 

ALTINA ALIYOR VE 
YESRİB’E GİDİYOR. 
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ahman’ın misafiri olarak  Hac vazifesini 
yerine getirmek üzere mukaddes belde-

lere hareket ederken farklı duygu ve düşün-
celerin iklimine giriyorsunuz. Allah’ın “evim” 
dediği, peygamberi Hz.İbrahim’e (as) yaptır-
dığı “Beytullah”ı ziyaret etmek düşüncesi sizi 
kanatlanmış bir kuş gibi sonsuza uçuruyor. 
Dünyadaki eş ve dostlarınızın arasından ayrı-
lıp, gerçek dost olan Allah’ın misafiri olarak 
yola çıkıyorsunuz. Bu, insanda kelimelerle zor 
ifade edilebilen heyecan ve duygu yaratıyor.  

“Unutmayın, insanlık için inşa edilen ilk mâbed, 
Bekke’dekiydi: bereketli ve bütün âlemler için 
bir rehber[lik kaynağı], apaçık işaretlerle dop-
dolu. [Orası] bir zamanlar İbrahim’in durduğu 
yer[dir]; kim içine girerse huzur bulur. Bundan 
dolayı, mâbedi haccetmek, gücü yeten bütün 
insanların Allah’a karşı yerine getirmek zorunda 
oldukları bir görevdir. Hakikati inkâr edenlere 
gelince, bilsinler ki, Allah, yarattığı âlemlerden 
bağımsızdır, her bakımdan Kendine yeterlidir.” 
(Âl-i İmran; 96-97). 

Cenab-ı Mevla’nın kendi evi için kullandığı bu 
ifadelerin önemini kavrayan hacı, buna karşılık 
olarak, “lebbeykellâhumme lebbeyk. Leb-
beyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel-hamde 
ven-ni’mete leke vel-mülk. Lâ şerîke lek.” 
“Buyur Allah’ım buyur (emrine geldim). 
Buyur (Allah’ım). Senin ortağın yoktur. 
Buyur (Allah’ım). Hiç şüphe yok ki hamd 
Sana’dır. Nimet de senin, mülk de senindir. 
Senin ortağın yoktur.” Diyerek kendisiyle 

R

H A T I R A T

Sevgilinin Evi

Sevgili, ey sevgili, 

en sevgili… işte 

huzurundayım! Beni 

evine kabul ettiğin için 

minnettarım. Uzaktayken 

seni özleyen bu kalbe 

sevgini cömertçe sunduğun 

için şaşkınlığımı ve 

gözyaşlarımı sunabiliyorum 

ancak sana.

VEDAT AYDIN
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Sevgilinin
Evi

Rabbi arasındaki bütün vasıtaları terketmiş 
bir vaziyette Huzur’a varmanın mutluluğu-
nu yaşamaktadır. Mukaddes Belde Mekke’ye 
ayak bastığınızda Kâbe’yi görmek üzere sab-
rınız son merhaleye gelmiştir. Dünya Müs-
lümanlarının namazlarında yöneldikleri 
sıfır noktaya gözlerinizin temas edeceği an 
gelmiştir artık. Bu ne büyük heyecan, bu ne 
büyük lütuf, bu ne büyük bahtiyarlık… 

Allahu Ekber… Allahu Ekber! Harem-i 
Şerif’e adımınızı atar atmaz ayaklarınız yer-
den kesiliyor. Gözleriniz Siyah İnci’ye do-
kunduğu anda muvazenenizi kaybetmemek 
için gücünüzü toparlamaya çalışıyorsunuz. 
Sevgili, ey sevgili, en sevgili… İşte huzurun-
dayım! Beni Evine kabul ettiğin için minnet-
tarım. Uzaktayken seni 
özleyen bu kalbe sevgini 
cömertçe sunduğun için 
şaşkınlığımı ve gözyaşla-
rımı sunabiliyorum ancak 
Sana. Afrika’dan, Balkan-
lardan, Orta Doğu’dan, 
Avrupa’dan, dünyanın her 
tarafından gelen Müslü-
manlardan bir nefer de 
benim! Bir aşk denizi; her 
renkten, her dilden, her 
sınıftan insanın doyasıya 
yüzdüğü! Ne tükenmez 
bir hazine, ne cömert bir servet, ne sınırsız 
bir sevgi… Dostum dediğin İbrahim’inle 
(a.s) aynı havayı teneffüs etmek! Habibim 
dediğin Muhammed’ini (s.a.) hissetmek! 
Kâbe’nin eteğindeki kadın Hacer’in feryadla-
rına tanıklık etmek! Küçük İsmail’in teslimi-
yetini anlamak! Milyonlarca kardeşle birlikte 
“lebbeykellâhumme lebbeyk” demek! İşte 
buradayım!.. 

Hacerü’l-Esved hizasından, yeşil ışık’tan is-
tilam ederek başlıyorsunuz tavafa. Bir kele-
beğin ateşin etrafında pervane gibi döndüğü 
şekilde dönüyorsunuz siyah incinin etrafın-
da. Dua, yakarış, gözyaşı, inleme, teslimiyet 

içinde yapıyorsunuz tavafınızı. Kâbe’yi sol 
tarafınıza alıyorsunuz, kalbinizin hizasına. 
Her kalp atışı aşk pompalıyor siyah inciye. 
Oradan size dönen enerjiyle ayaklarınız yer-
den kesiliyor, kanatlanmış bir kuş gibi hisse-
diyorsunuz kendinizi. Rahman’ın nefesi tüm 
hücrelerinize işlemiştir. Ne eşiniz, ne çocu-
ğunuz, ne arkadaşınız, ne babanız, ne anne-
niz, ne servetiniz, ne makamınız… geride 
bıraktığınız size sevgili gelen her şeyin kıy-
meti azalmıştır asıl Sevgiliye kavuştuğunuz-
da. Kendi benliklerinden sıyrılıp Yaratıcının 
emrine boyun eğen kardeşler durmadan dö-
nüyorlar Kâbe’nin etrafında. Her şavfta yeni 
bir şuur kazanıyor, her istilamda yeni bir 
coşkuyla doluyor, her gözyaşında yeni bir 

arınma yaşıyorlar. 

İbrahim’in makamına 
yaklaşıyorsunuz; gördüğü 
bir rüya karşısında Rabbi-
ne teslimiyetini sunmak 
üzere biricik oğlu İsmail’i 
kurban etmeye götüren 
İbrahim’in. İsmail’in, ba-
basına, Rabbinin emrine 
teslim olanlardan oldu-
ğunu ifade eden sözcük-
leri bıçak gibi saplanıyor 
göğsünüze. Ebrehe’nin 
Kâbe’yi yıkmak üzere fil-

lerle desteklenmiş ordusuna karşı amansızca 
savaşacak bir nefer olduğunuzu ilan ediyor-
sunuz. Rahman’ın razı olduğu kullarına yar-
dımını esirgemediği Ebabil kuşlarını hatırlı-
yorsunuz. Hacerü’l-Esved’i öptüğünüzde du-
dağınızla mührünüzü basıyor, cennetin ko-
kusunu alıyorsunuz. Mültezem’de iki rekât 
namaz kılarken, kalbin secdesini hissediyor-
sunuz. Hicr-i İsmail’e girerken, en umutsuz 
anlarında Kâbe’nin eteğine sığınan Hacer ve 
küçük yavrusu İsmail’in yalnızlığını paylaşı-
yorsunuz o kalabalık içinde. Namaz kılarken 
önceki namazlarınızda baktığınız secde yeri-
ne değil, Kâbe’ye bakıyorsunuz! Dünyadaki 
bütün Müslümanların o an yöneldikleri yerin 

RAHMAN’IN NEFESİ 
TÜM HÜCRELERİNİZE 
İŞLEMİŞTİR… GERİDE 
BIRAKTIĞINIZ SİZE 

SEVGİLİ GELEN 
HER ŞEYİN KIYMETİ 

AZALMIŞTIR 
ASIL SEVGİLİYE 

KAVUŞTUĞUNUZDA.
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sıfır noktasındasınız. Bu inanılmaz bir duygu 
yaşatıyor size. Emanetini aldığınız kardeşle-
rinizin yakınlığını sunuyorsunuz Rabbinize. 
Secdeye vardığınızda siyah bir derinin be-
yaz renkli ayağınızla yapıp yapış olduğunu 
görüyorsunuz; renk farkı, dil farkı ortadan 
kalkmış ikiniz de “subhane rabbiyel azim” 
Yüce Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ede-
rim” diyorsunuz. 

Ve Arafat…

Kendi mahşerinizi yaşamak üzere yoldası-
nız… Milyonlarca insan yola düşmüş mahşer 
provasının yapılacağı yere, Arafat’a gidiyor. 
Cebel-i Rahme, Âdem ve Havva’nın cen-
netten dünyaya indikten sonra buluştukları 
noktaya çıkıyorsunuz. 
Hacca gelen milyonlarca 
Müslümanların toplandı-
ğı Arafat’tasınız, bu tepeye 
çıktığınızda bunca kalaba-
lığın içinde insanlık tari-
hinin başlangıç noktasını 
tefekkür ediyorsunuz. Yer-
yüzü çorak ve çıplak, iki 
farklı cins, Allah’ın kulla-
rı… Atalarımız… İlk Pey-
gamber ve hanımı… Yer-
yüzüne çıplak düşen ata-
larımız Âdem ve Havva’nın 
yaşadıkları serüveni de bir şekilde hatırlamak 
üzere siz de dünyalık giysilerinizden sıyrılmış, 
dikişsiz iki parça beyaz bezle dünyaya gelir-
ken kundaklanan bebekler ve dünyadan ay-
rılırken ölüler misali kefenlenmiş bir şekilde 
kendi provanızı yaşıyorsunuz. Herkes yeni 
doğmuş ve herkes ölüme gidiyor… Herkes 
neşeli ve herkes hüzünlü… Herkes tebessüm 
ediyor ve herkes gözyaşı döküyor… 

Vakfeye durduğunuz anda zaman da durmuş-
tur… Amel defteriniz Rabbinizin huzurunda 
okunmaktadır. Gözyaşlarınız hıçkırıklar ara-
sında Gaffar olan Allah’a sunulmaktadır… 
Burada riya, gösteriş yoktur. Her türlü vasıta-
yı ortadan kaldırarak kalbinizi tek Sahibiniz 

Rabbe açıyorsunuz. Gönlünüz bir hoş olu-
yor. Gözlerinizden boşalıp yanaklarınızdan 
süzülen yaşların yarın size şahitlik edeceğine 
inanarak ferahlıyorsunuz. Elhamdulillah… 
Alvarlı Muhammed Lütfü’nün Arafat’ta söy-
lediği dizeler geliyor aklınıza… 

Dün gece yâr hanesinde yastığım bir taş 
idi

Altım çamur, üstüm yağmur yine gönlüm 
hoş idi

Son duanız Sevgili Peygamberimizin (sa) 
“Hac, Arafat’tır…”, “Kabul edilmiş Haccın 
karşılığı ancak Cennettir” hadis-i şeriflerine 
inanarak kabul olunması için ihlâsla “âmin” 
diyorsunuz. Öğle ile ikindi namazlarını cem 

ederek cemaatle kılıyor-
sunuz. Namaz ve dua… 

Müminkulun donandığı 
en etkili silahları. Dua-
dan sonra kardeşlerinizle 
musafaha yapıyorsunuz. 
Birbirinizi tebrik ediyor-
sunuz. Haccınızın kabul 
olunması için halisane 
dua ediyorsunuz. 

Ve Müzdelife’ye 
yolculuk…

Arafat’ta büyük provayı 
yaptıktan sonra arındığınıza inanarak, Tev-
hid dinin aklanmış ve cesaretle yüklenmiş 
bir neferi olarak yola çıkıyorsunuz… Akşam 
ve yatsı namazlarını birleştirerek burada kılı-
yorsunuz. Vakfeye duruyor, duanızı yapıyor-
sunuz. Gece karanlığında yaptığınız bu yol-
culuğunuzda telbiye, tekbir, tehlil ve salâvat 
getirerek Mina’ya, şeytan taşlamaya doğru 
hareket ediyorsunuz. Taşlarınızı toplamış bir 
vaziyette, tefekkür ederek en büyük düşma-
nınızla karşılaşmak üzere Mina’ya doğru va-
kur adımlarla ilerliyorsunuz. Ve şeytanı taşla-
yacağınız ilk noktaya vardığınızda “Bismil-
lahi Allahu Ekber” diyerek, size her türlü 
vesvese veren iblise, tağutlara, belamlara, 

HACCA GELEN 
MİLYONLARCA 
MÜSLÜMANIN 
TOPLANDIĞI 

ARAFAT’TASINIZ, BU 
TEPEYE ÇIKTIĞINIZDA 
BUNCA KALABALIĞIN 

İÇİNDE İNSANLIK 
TARİHİNİN BAŞLANGIÇ 
NOKTASINI TEFEKKÜR 

EDİYORSUNUZ.
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karunlara, firavunlara, nemrudlara avucu-
nuzda taşıdığınız küçücük taşları sembolik 
olarak atıyorsunuz. Kardeşliğin ihlalini basit 
sebeplere indirgeyip şuursuzca hareket etti-
ren şeytanın hilelerini en ince ayrıntılarına 
kadar kavramış olarak Kurbanınızı sunmak 
üzere kan akıtmaya gidiyorsunuz. Yaptığınız 
bunca ibadetten sonra Rabbinizin emirlerine 
karşı sadakatinizi gösterecek, gerektiğinde 
canınızı verebilecek bir 
ahidleşmenin bir göster-
gesi olarak Kurban ke-
siyorsunuz. İbrahim’in, 
İsmail’in nasıl bir teslimi-
yet ile Allah’ın rızasını ka-
zandıklarını düşünüyor-
sunuz. 

Hira’yı düşünmek…

Vahyin başlangıç noktası. 
Yüce Nebi’nin yalnızlık 
evi. Hüznün menbaı… 
Cahiliye karanlığını yırtan 
ışığın doğduğu yer. Nur 
Dağı, Hira mağarası… Dağa tırmanırken, 
ayaklarınız yerden kesiliyor, hafifliyorsunuz 
ve sizi göğe doğru çeken görünmez bir ipe 
tutunmuş gibi oluyorsunuz. Cebrail’in kanat 
seslerini duyar gibi oluyorsunuz… Mekke’yi 
karşısına almışken, en hüzünlü anlarından 
birinde Cebrail’in ayak seslerini duyan Efen-
dimizin ürperiş halini düşünüyorsunuz. “Ya-
ratan Rabbinin adıyla oku!” nidası yankı-
lanıyor kulaklarınızda. Gözyaşıyla ıslanmış 
yanaklarınızı o kutlu esintinin duyulduğu 
mağaranın iç cidarlarına sürüyorsunuz. Ür-
periyor, ürperiyor, ürperiyorsunuz… Vahyin 
başlangıcı, mukaddes emanet, ağır mesuli-
yet… Müşriklerin her türlü gücüne karşı, İs-
lam toplumunun yeniden inşa süreci… Sadık 
dostların birer birer biati, eşten, çocuktan, 
servetten vazgeçip en çetin zamanda Vahyin 
önderine sadakat… Ve işkenceler, Bilal’in, 
Yasir’in, Sümeyye’nin, Ammar’ın, Mus’ab’ın, 
Dücâne’nin, Habbab b. Eret’in… İslam’ın iz-

zetini yüceltmek için çektikleri sıkıntılar… 
Ve yüce kalbin bütün bu yaşananlara olan 
tanıklığı… Hira’dan tüm dünyaya yansıyan 
ışığın hangi kırılma noktalarından sonra 
ulaştığını derinlemesine düşünüyorsunuz… 
Ve anlıyorsunuz ki, cennet ucuz değil!... Za-
fer elde etmek için katıksız bir iman, derin 
bir tefekkür ve sabır şarttır! Aldığı vazifeyi 
bihakkın yerine getiren Nebi’nin yüce ahlakı 

ve sarsılmaz inancı saye-
sinde bugün dünyanın 
her tarafında ona sevda-

lı Müslümanların Hira’ya 
olan sevgilerinin sebebini 
daha iyi kavrıyorsunuz…

Sevgili’ye veda etmek!

Ne can yakıcı cümle, ne ta-
rifi imkânsız izah Kâbe’ye 
veda etmek! Mekke’ye, 
vahyin kalbine veda et-
mek! Ne çok şeye veda 
etmek üzere kapındayız 
ey kutlu belde, ey Beyt-i 

Atik. Ey İbrahim Makamı, ey Hacer, ey Zem-
zem, ey Meşar-ı Haram, ey Arafat, ey Mina, 
ey Hira, ey Sevr… İnsanlığın emin beldesi… 
Sevgilinin Ev’i… Ey vaktin bereketini kalbi-
mize pompalayan Sultan! Ayrılık vakti geldi. 
Gözyaşlarımızı Sana emanet bırakıyoruz. Bir 
daha gelmek, kapına yüz sürmek, kalbimizle 
secde etmek üzere emanetimizi kabul buyur! 
Ey Rahman’ın Evi… Ey siyah inci… Ey saat-
lerce sessiz bakışmalarımızı kalbimizde bü-
yüttüğümüz yakut! Ey âşıkların teselli kay-
nağı! Ey doyumsuz yüz! 

Elveda ey Sevgili!...  

VAHYİN BAŞLANGIÇ 
NOKTASI. YÜCE 

NEBİ’NİN YALNIZLIK 
EVİ. HÜZNÜN 

MENBAI… CAHİLİYE 
KARANLIĞINI YIRTAN 

IŞIĞIN DOĞDUĞU 
YER. NUR DAĞI, 

HİRA MAĞARASI…
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nsanlar coşkulu sevinçleri ‘kazandım, 
başardım’ diyebildiklerinde yaşarlar şüp-

hesiz. Kazanmak kalbi tatmin den öyle bir 
mutluluk kaynağıdır ki belki de dünyada icad 
edilen, uydurulan sınavların, yarışmaların, 
müsabakaların kaynağında bu duyguya ulaş-
ma isteği yatıyordur. 

Son yıllarda sayıları ve türleri gittikçe artan, 
SBS, ÖSS, KPSS gibi sınav çeşitleri, sadece ço-
cukların ve gençlerin değil onların anne ba-
balarının da hayatlarında çok önemli bir yer 
işgal eder oldu. Bu sınavlara bir hedefe kilit-
lenmiş güdümlü füzeler gibi, sağında, solun-
da, önünde, arkasında hayata ve sonrasına 
dair var olan her güzelliği, her yükümlülüğü 
görmezden gelerek, erteleyerek hazırlanılı-
yor. Sonuçta kazanmak bile olsa onun verdiği 
mutlulukta sabun köpüğü gibi sönüveriyor. 
Artık yaşlanmış biri için yılar önce ÖSS’yi bi-
rincilikle kazanmış olması, kuru bir hatıradan 
başka ne ifade edebilir ki? Çünkü fani dünya-
nın bütün kazançları da fena olmaya mahkûm 
oluyor. Ebedi mutluluğu arzulayan ruhumuzu 
geçici sevinçler tatmin edemiyor. 

Doğarak giriş belgesini imzaladığımız dünya 
hayatında imtihan için bulunuyoruz. Hangi-
mizin daha iyi olduğu ayırt edilsin, elmasla 
kömür açığa çıksın, ebedi hayatımızda nere-
ye yerleştirileceğimiz belli olsun diye sınanı-
yoruz. Bunun adına KSYS diyebiliriz belki. 
Kul Seçme ve Yerleştirme Sınavı. Bu sınavın 
kazananlarından olmak, ebedi hayatın sonsuz 
mutluluğunu kazanmak anlamına geliyor. 

‘Özünde merhametli, işinde merhametli olan’ 
eliyle hazırlanan bu sınavda katılanlar için her 
türlü kolaylık sağlanmıştır. Sınav halindeki 
insanlara cevap anahtarlarını indirmiş, bu ce-
vapları talim ve terbiye için muallimler gön-

İ

D E N E M E

Kazanmanın Kur’ancası

Nüzul sebebi olan insanı, 

vahiyle yeniden inşa etme 

maksadında olan Kerim 

Kitap, büyük sınava 

dair ipuçlarını, cevap 

anahtarlarını, kazanma 

yollarını bağrında barındırır. 

AYŞE ŞENOCAK ERASLAN
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dermiştir. Akleden kalpler için hayatın her 
anına, eşyanın her çeşidine, bütün mahlûkat 
üzerine mesajlar eklemiştir. 

Her hangi bir okulda bir sınıfta öğretmen 
sınav anındaki öğrencilere ‘çocuklar, kitaba 
bakmak serbest, kopya çekmek serbest’ dese 
öğrenciler ne kadar sevinir, mutlu olur. 

Hayat sınavımızda ‘Kitap’a bakmak sadece 
serbest değil, aynı zamanda teşvik edilen bir 
seçenektir. Kâinattaki cümle mahlûkat ise 
adeta insanoğlunun kulağına kopya fısılda-
mak için yarışır. 

Nüzul sebebi olan insanı, vahiyle yeniden inşa 
etme maksadında olan Kerim Kitap, büyük 
sınava dair ipuçlarını, cevap anahtarlarını, 
kazanma yollarını bağrında barındırır. İçinde 
‘fevzu’l-azim’ tabiri geçen âyetler, içinde ır-
maklar çağlayan cennetlerin müjdecisidir. 

Fevzu’l-azim; muhteşem başarı, büyük ka-
zanç, büyük mutluluk, muhteşem zafer, 
muhteşem final ve kurtuluş anlamındadır. 

Saffat Sûresi’nde muhlasinin (halis kulların) 
yani imanını saf ve temiz tutma çabasını 
Allah’ın desteklediği kulların, ‘fevzu’l-azim’e 
kavuştuğu, çalışıp çabalayanların işte buna 
benzer muhteşem bir zafer için gayret etme-
leri buyrulur (37:40, 37:60,61). 

‘’Muhlas (muhlis): inanç ve itikadını cehalet 
ve bilinçsizliğe dayalı tüm batıl ve hurafeden 
arındıran ve onun bu çabasını Allah’ın des-
teklediği kişi anlamındadır.’’ (M. İslamoğlu, 
Gerekçeli Meal-Tefsir, s.489). 

Yunus Sûresi’nde Allah’ın vaat ettiği fevzu’l-
azim (muhteşem zafer), Evliyaullah’ındır. 
Evliyaullah, Allah’a yakın olanlar, Allah’ın 
kendilerine şah damarlarından daha yakın 
olduğu, “ben idrakine sahip olup, kendini 
kaybetmeyenlerdir.  “Onlar imanda sebat gös-
teren ve sorumluluk bilincine sahip kimselerdir. 
Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de öte-
ki hayatta müjdeler vardır. Allah’ın vaatlerinde 
bir değişiklik olmayacaktır: bu, işte budur muh-
teşem zafer” (Yunus, 63,64). 

Allah’ın kötü duruma düşmekten koruduğu, 
rahmet ettiği kişiler Mümin Sûresi’ndeki fevzu’l-
azime, büyük başarıya ermiş kişilerdir (40:9). 

Nisa Sûresi’ndeki fevzu’l-azim, muhteşem 
kazanç ise miras âyetlerinden sonra zikre-
dilir. Miras, dünyevi ölçütlerde, insanların 
pay elde etmek için neredeyse birbirlerini 
ezip geçtikleri kolay kazanç olarak değerlen-
dirilir. Vahiy ise miras âyetlerinin hemen ar-
dından gerçek kazancın ne olduğuna dikkat 
çeker (4:13).

Teğabun Sûresi’ndeki fevzu’l-azim, büyük 
başarı, iman-salih amel ilişkisini gözler önü-
ne serer. “…Ama kim Allah’a iman eder ve Al-
lah rızası için iyi davranışlarda bulunursa, onun 
kötülüklerini örteriz Onu tabanından ırmaklar 
çağlayan cennetlere- orada ebedi kalmak üzere- 
sokarız: İşte büyük başarı budur.” (64:9). Bu 
âyet Mümin Sûresi’nin 9. âyetindeki ‘Allah’ın 
Rahmeti’nin durduk yere değil, iman-salih 
amel şartına bağlı olduğunu da gösterir.

Nüzul sıralamasında Hicretin ilk yılarına yer-
leştirilen Hadid ve Saff Sûrelerindeki fevzu’l-
azim, muhteşem zafer, muhteşem final müj-
desi, infakın, Allah’ın davası uğruna malları 
ve canları harcamanın belirgin bir şekilde 
vurgulandığı âyetlerden sonra gelir. 

“Kim Allah’a güzel bir borç verip de onun ken-
disine kat kat fazlasıyla geri dönmesini ister. İşte 
böylelerini tarifsiz güzellikte bir ödül beklemek-
tedir. Bütün mümin erkekleri ve mümin kadınla-
rı önleri ve sağ taraflarını aydınlatan nurlarıyla 
hızla ilerlerken gördüğün gün onlara. “Bu gün 
size müjde var. Tabanından ırmaklar çağlayan, 
içinde yerleşip kalacağınız cennetler! Bu, işte 
budur muhteşem zafer!” (Hadid, 11,12).

“Siz ey iman edenler! Sizi can yakıcı bir azap-
tan kurtaracak bir alışverişe yönlendireyim mi? 
Allah’a ve elçisine güvenirseniz, Allah davası uğ-
runda mallarınızla ve canlarınızla cihad ederse-
niz: böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır; 
tabi ki eğer bilgiyle (hareket) ederseniz. (Böyle 
yaparsanız) O siz günahlarınızı bağışlayacak ve 
sizi tabanından ırmakların çağladığı cennetle-
re koyacaktır; kalıcı güzelliklerin merkezi olan 
cennetlerdeki tarifsiz huzur köşklerine… İşte 
muhteşem final budur!’’ (Saf, 11,12). 

Ahzab Sûresi’nde, Allah’a karşı sorumlu dav-
ranan ve sözü yerinde ve dosdoğru söyleyen, 
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Allah ve Rasulüne uyanlar fevzu’l-azime, bü-
yük kurtuluşa ermişlerdir (33:70,71). 

“Kur’an’a göre söz söyleme sanatının şartları: 
hakkı ve doğruyu söylemek, uygun bir üs-
lupla söylemek, konuşulan konu hakkında 
doyurucu ve detaylı konuşmak, yumuşak 
bir üslupla konuşmaktır.” (Gerekçeli Meal-
Tefsir, M. İslamoğlu,  s.843). 

Tevbe Sûresi’nin 72. âyetinde, altından ır-
maklar akan cennetler ve içindeki nimetler 
Allah’ın mümin erkeklere ve mümin kadın-
lara olan vaadidir. Cennetten ve bütün için-
dekilerden daha çok mutluluk veren fevzu’l-
azim ise, Allah’tan gelen tarifi imkânsız bir 
hoşnutluk, Allah rızasıdır.

 Bir üstteki 71. âyette fevzu’l-azime kavuşan 
mümin erkek ve kadınların özellikleri sayılır. 
Onlar birbirlerinin dostlarıdır, iyi ve doğru 
olanı önerir kötü ve yanlış olanı önlerler. Na-
mazı içtenlikle kılar zekâtı seve seve verirler. 
Allah ve O’nun elçisine itaat ederler.

Canını, malını bütün varlığını Allah yolu-
na armağan edenler, Tevbe Sûresi’nin 89. 
âyetindeki ‘fevzu’l-azim’in konusudur. Allah 
Rasulü ile birlikte sefere çıkmamak için ma-
zeret üreten, cihad aleyhinde propaganda ya-
pan, canı ve malı emniyetteyken onları çoğalt-
mayı kazanç sayanların anlatıldığı âyetlerden 
sonra Tevbe 88,89 gelir. “Fakat Elçi ve onunla 
birlikte iman edip malları ve canlarıyla cihad 
eden kimseler var ya: işte onları hayırlı sonuç-
lar beklemektedir; üstelik kurtuluşa erecek olan 
da onlardır. Allah onlar için zeminden ırmaklar 
çağlayan, içerisinde ebedi kalacakları Cennetler 
hazırlamıştır: işte budur muhteşem zafer.’’

Tevbe Sûresi’nin 100. âyetinde ise muhacir 
ve ensar kavramları karşımıza çıkar. Bu iki 
kavram sadece bir döneme ait değillerdir. 
Bütün zamanlar içinde Allah için yurdunu 
terk edenler ve sahip oldukları her şeyi hicret 
eden kardeşleri için seferber eden yardımcı-
lar var olacaktır. İşte fevzu’l-azime kavuşan 
onlardır. Çünkü Allah onlardan razı, onlar 
da Allah’tan razıdırlar. ‘Muhacirlerin ve ensa-
rın önderlik yapan ilklerine ve iyilik yolunda on-
ların izini takip edenlere gelince: Allah onlardan 

razı onlar da Allah’tan razı olmuştur ve onlar 
için tabanından ırmaklar çağlayan içinde ebedi 
kalacakları cennetler hazırlamıştır; işte budur 
büyük mutluluk.’’

Karşılıklı rıza cümlesi bir de Maide Sûresi’nin 
119. âyetinde karşımıza çıkar. Bu cümlenin 
ehemmiyeti okurken insanın içinde uyandır-
dığı coşkudan da anlaşılabilir. ‘’(O gün) Allah 
şöyle diyecek: ‘Bu gün sözlerine sadık olanların 
sadakatlerinin hayrını görecekleri gündür. Ta-
banından ırmaklar çağlayan, içinde ebedi kala-
cakları cennetler onlarındır. Allah olardan razı, 
onlar da Allah’tan razıdırlar. İşte bu muhteşem 
bir başarıdır.’’

İnsanlar hep Allah’ın kendilerinden razı ol-
ması beklentisi içindedirler. Günlük hayatta 
birbirimiz için dilimizde en çok dönen dua 
‘Allah razı olsun’ dur. Biz Allah’tan razı mı-
yız sorusu pek akla gelmez. Oysa rıza kuşu 
iki kanadıyla uçar. Kul Allah’tan razı olunca 
Allah’ta kulundan razı olur.

Yaşadığı sürece şükürden çok şikâyet eden, 
fiziksel özelliklerinden, sahip olamadıkların-
dan, hastalıklardan ve musibetlerden sürekli 
yakınan, Rabbinin sınırlarını ihlal eden, hü-
kümlerine baş kaldıran birinin Allah’tan razı 
olduğu söylenebilir mi? Kendisine parçalar 
halinde sunulan hayatın her parçasının bir 
sınav sorusu olduğu bilincinde olup, bütünü 
görene teslim olan, razı olan anlamındadır. 
Sınav sırasında sorulardan şikâyet eden ise 
tembel, dersine çalışmamış öğrencilerdir.

“Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan ra-
zıdırlar” cümlesini bir takdirname belgesi 
gibi göğsünde taşıyabilenler, ahirette Fecr 
Sûresi’nin son âyetleri ile karşılanırlar. “Ey 
Allah’la tatmin olmuş insanoğlu: Rabbine, 
O’ndan razı olmuş ve O’nu razı etmiş olarak dön! 
Bunu (başarman) halinde gir (sadık) kullarımın 
arasına ve gir cennetime!” (89:27,28,29,30). 
Bu âyetlerin muhatabı olma arzusu duyanları 
hiçbir dünyevi kazanç tatmin edemeyecektir. 
Ve çalışıp çabalayanlar böyle bir kazanç için 
gayret edecek, ömür sermayesi böyle bir ka-
zanca ulaşmak için harcanacaktır.  
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ur’an’ın yedi uzun sûresi arasında yer 
alan A’râf Sûresi 206 âyetten oluşmakta-

dır. Resmi sıralamada Kur’an’ın 7. sûresidir. Nü-
zul sıralamasına göre Sâd ve Cin sûreleri arasına 
yerleştirilen sûre, Mekke’de peygamberliğin 9. 
yılında indirilmiştir. 9. yıl hüzün yılı olarak bili-
nir. Dolayısı ile A’râf Sûresi hüzün yılı sûresidir. 
Bu dönem, insanlar için Mekke’nin en zorlu ve 
acı günleridir.

Sûre, ismini 46-48. âyetlerde geçen A’râf kelime-
sinden alır. A’râf urf’dan türetilmiştir. Urf; tanı-
ma, bilme anlamındadır. Horozun ibiğine ve atın 
yelesine de tanınan ve bilinen vasfı olduğu için 
urf denilmiştir. Yüksekliği ifade eden sur, burç, 
kule vs. ilk bakışta göze çarpan her şey için urf 
kelimesi kullanılmıştır. Kur’an ise bu kelimeyi 
tanıma ve bilme yeteneğine sahip arif melekler 
için kullanmıştır. 

Sûrede, cennet ve cehennemlikleri ayırt edebi-
lecek kabiliyete sahip meleklerin insanlarla olan 
diyalogları anlatılır. Ahiret hayatının en can alıcı 
bölümünü teşkil eden bu gerçek tüm insanlığın 
bilgisine sunulur. 

Sûreye ismini veren bu önemli konu 35 ve 53. 
âyetler arasında anlatılmaktadır. İnsanlık tarihi 
boyunca, insanlığın aşamadığı iki temel prob-
lemi olmuştur. Birincisi; Allah’tan başka ilah 
edinme, ikincisi; ahirete iman bilincidir. Ve bu 
iki konu Kur’an’ın temel konuları arasında yer 
almaktadır.

Bu iki konunun da yoğun şekilde işlendiği dö-
nem ve ortam Mekke’de müşriklerin inananlar 
üzerinde otorite kurmaya çalıştıkları zorlu ve acı 
yıllardır. Her dönemde olduğu gibi inananların 
inançlarından dolayı sorgulanması, horlanması, 
aşağılanması aslında imanın cazibe ve etkisinden 
kaynaklanmaktadır. Aşağılık olanı özel bir çaba 
sarf ederek aşağılamanıza gerek yoktur. Çünkü o 
zaten aşağılıktır. Ama bunun için çaba sarf edi-
yorsanız problem bu çabayı sarf edendedir. 

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

A’râf Sûresi

A’RÂF SÛRESİ HÜZÜN 

YILI SÛRESİDİR. BU DÖ-

NEM, İNSANLAR İÇİN 

MEKKE’NİN EN ZORLU 

VE ACI GÜNLERİDİR.

KYASEMİN İSLAMOĞLU
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“Hiç şüphesiz mesajlarımızı yalanlamaya 
kalkan ve onları küçümseyenlere âlemlerin 
kapıları açılmayacak ve onlar, halat iğne de-
liğinden geçmedikçe cennete giremeyecek-
lerdir. Biz günahta ısrar edenleri işte böyle 
cezalandırırız.”

Müminlere imanlarının bedelini ödemeye 
gayret gösterdikleri Mekke ortamında, ahiret 
hayatından bir sahne harika bir gündemdir. 
Umut, teselli ve güven içermektedir. Tüm ina-
nanlara bir müjde niteliği taşıyan bu âyetlerin 
indiği o günlerin hazzını kim yaşamak iste-
mez ki? Bugün ahireti anlatan bu âyetlerin 
değerini bilmek için Mekke mücadelesini 
sürdürmemiz gerekiyor.

Bu âyetler, inananlara bir müjde iken, ahireti 
inkâr eden tüm muhataplar için etkileyici bir 
uyarıdır. 

Sûrenin ana konusu; nübüvvet ekseni etra-
fında Tevhid’dir. Sûreyi konularına göre özet-
leyecek olursak, ilk giriş âyetleri ile nübüvvet 
çağrısının amacı ve önemi özetlenir. Ardın-
dan uzun ve detaylı bir anlatım ile şeytanın 
Âdemoğlu ile mücadeleye başlama süreci an-
latılır. Kıssaların yoğun anlatıldığı bu sûrede 
özellikle peygamberlik mücadelesine uzun 
bir bölüm ayrılır. Ve son âyetler; sûrenin ilk 
âyetleri ile bütünlük arzetmektedir. 

Sûrenin girişinde, Mü’minlerin Allah’a ve 
O’nun otoritesine karşı duruşlarını belirterek 
uyarır. “Uyun rabbinizin katından size indiri-
lene! O’nun dışında bir takım otoritelere asla 
uymayın! Ne kadar da kıt hafızalısınız.”

İnsanın Allah’ın otoritesinden uzaklaştıkça, 
şeytanın otoritesine yaklaştığını yine bir baş-
ka âyetle Kur’an’dan öğreniyoruz: “Biz şey-
tanları (hakkıyla) iman etmeyenlere otorite 
kılarız.” (27). 

Bu âyetler bize hayatın hiçbir alanında boşluk 
olmadığını gösteriyor. İnsan bir yerdedir ama 
nerdedir? Bu yerin ölçüsünü kim, neye göre, 
nasıl belirleyecektir? Bu sorunun cevabını 
Kur’an’dan öğreniyoruz: “Allah her şeye bir 
ölçü koyan ve koyduğu ölçüye sahip çıkan-
dır.” (Nisa, 4/85).  

Sûrenin 8 ve 9. âyetleri bize içinde bulun-
duğumuz bu sistemde her şeyin ölçülebilen 
bir değere sahip olduğunu özetler. Her şe-
yin ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir sistem 

mevcuttur. Ve her şey ölçülebilen bir değere 
sahiptir. Bu sistem Allah’ın adaletteki mucize-
sidir. Çünkü bu sistemde terazi insanın ken-
disidir. 

Sûrenin ilk âyetlerinden hemen sonra Âdem 
kıssasına yer verilir. İnsanın varlık serüvenini 
anlatan bu kıssayı, 10 ila 53. âyetler arasında-
ki anlatımla bir bütün olarak ele alabiliriz. Bu 
anlatımı maddeler halinde sıralarsak:

İnsanın yaratılışı (11)• 

İblisin sınanması (11-18)• 

Âdem’in sınanması (19-23)• 

Âdem’in mekânının değiştirilmesi (24-25)• 

Bir amaç ve anlam üzerine var edilmiş • 
dünya hayatının tanıtılması

Ve insanın ikinci dünyası olan ahiret haya-• 
tını tanıtılması.

Kur’an’da yedi yerde geçen Âdem kıssasının 
her anlatımı farklı mesajlar içermektedir. An-
cak hepsinin ana teması, irade ve şeytandır. 
Bakara Sûresi’nde insanın yeryüzüne halife 
olabilmesi için ona verilen kabiliyet ve me-
ziyetlere dikkat çekilirken, Arâf Sûresi’nde 
Âdem’e düşmanlığını ilan eden İblis’in şey-
tanlaşma süreci anlatılır. 

Sûrede, kibirlenerek yoldan çıkması sırasın-
da şeytan İblis olarak isimlendirilir (11-12). 
Başkalarını yoldan çıkarmak için kendisini 
kötülüğe adadığında ise şeytan olarak isim-
lendirilmiştir (20).

Şeytanın kıssasının anlatıldığı bu sûrede üs-
tünlüğü maddenin değil, eylemlerin belir-
lediğini gösteren bir anlatım hâkimdir.  Bu 
noktada şeytan, tüm enerjisini insanın eylem-
leri üzerinde yoğunlaştırır. Bazen eylemin ni-
teliğini, bazen de eylemin kimyasını bozmak 
için çaba sarf eder. 

Ancak iradenin olduğu yerde, ne şeytan ne de 
başka unsurların (38-39) mazeret olarak kabul 
edilmeyeceğini Kur’an bildiriyor. Çünkü irade-
nin amacı kötülüklere karşı kalkan olmasıdır. 
İnsanı, günahtan koruyacak olan, geliştirilmiş 
nitelikli iradesidir. Sadece kötünün kötü oldu-
ğunu bilmek yetmiyor. En önemli faktör irade-
nin güçlendirilmesidir. İrade ise ancak bilinçli 
tercihler sayesinde gelişir.

Belki de Âdem, şeytanın kendisi ile yüzyüze 
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gelse daha farklı bir mücadele sergilerdi. Ancak 
Âdem tercihi ile kendi kendisiyle yüzüyüze gel-
di. Ve tercihinin sonucunu fark edemedi. Çünkü 
şeytan her ikisine de “inanın ki ben sizin iyiliği-
nizi istiyorum” (21) diye fısıldayarak onları gü-
naha ikna etmişti.

Oysa Âdem, şeytanın düşman olduğunu biliyor-
du. Çünkü her şey Âdem’in önünde yaşanmıştı. 
Ancak Âdem, şeytanın günah üzerindeki etkisi 
ve iradenin sorumluluklar üzerindeki etkisi ko-
nusunda tecrübesizdi. 

Rabbimiz rahmeti gereği insanlığın atası olan 
Âdem’in bu tecrübesini tüm insanlığı hafızasına 
kaydeder. 

Bu kıssa bize iki şeyi öğretmiştir. Birincisi; insan 
kendisi ile ilgilenmek zorundadır. Çünkü Âdem 
bu olay ile kendisiyle ilgilenmesi gerektiğini fark 
etti. Ancak bu ilgi imaja değil amele yapılan bir 
yatırım olmalıdır. İkincisi, “insanın en büyük 
düşmanı şeytandır.” (22, 27, 30).

Sûrenin son bölümü, ardı ardına anlatılan kıssa-
lardan oluşmaktadır. Risaleti Nuh (a.s.) kıssası 
ile başlatan Kur’an, sıralı anlatımlarda da genelde 
Nuh (a.s) ile başlayan sırayı takip etmektedir.

Akaid ve tarih konuları arasında sıkı bir bağ olsa 
gerek ki, Kur’an akaid konusunun yoğun işlen-
diği Mekke döneminde geçmiş peygamberlerin 
peygamberlik mücadelelerini anlatır. 

Nuh (a.s.) ile başlayan bu mücadelenin insan-
lığın hafızasında hak ve batıl tasavvurunu oluş-
turduğunu görmekteyiz. Aynı zaman diliminde 
farklı bölgelerdeki peygamberlerin tüm çabası 
hakikati hâkim kılmaktadır. Bu noktada kültür-
ler, gelenekler, âdetler bölgeseldir. Ancak din ol-
gusu, dine davet evrenseldir. Bu konu insanlığın 
tüm imkân ve tecrübelerini kapsamaktadır.

İnsanlığa ait bu tecrübe, insanlık hak ve batı-
lı kavrayıp akli olgunluğa ulaştığı noktada son 
peygamber vasıtası ile Mekke ortamına taşınmış-
tır. Bu ise insanlığın istifadesine sunulmuş bir 
hazine değerindedir.

Sûrede 59 ila 171. âyetler arasında hepsi farklı 
zaaflara sahip, ancak hakikate icabet konusunda 
aynı tavırları sergileyen kıssaların örnekleri ve-
rilmektedir. 

Tüm peygamberlerin muhatapları, toplumun 
üzerinde etkin olan o toplumun seçkinleridir. Bu 
seçkin kadronun inkârda direnmelerinin temel 

sebebi çarpık özgürlük saplantısıdır. Bu noktada 
insanlığın özgürlükten daha öncelikli problemi 
teslimiyettir. Çünkü Kur’an kıssaları ile işlenen 
ana tema teslimiyettir.

Peygamberler muhataplarını, Allah’a teslimiyete 
davet ederken temelde sorumluluklarına teslim 
olmaya davet ederler. Çünkü insan Allah’a teslim 
olsa da olmasa da Allah’ın kuludur. Fakat Allah’a 
teslim olduğu oranda özgürleşir. Bu teslimiyet 
insanı köleleştirecek tüm unsurlardan korur.

En basit bir örnek ile Kur’an büyük günahları 
belirterek yasaklamıştır. Çünkü günah insanın 
kamburudur. Bir ömür sırtında taşımak zorun-
da olduğu günahı, insanın vicdanını, bilincini 
tutuklar. Bu bilincimizin yasasıdır. Bu nedenle 
tövbe Allah’ın rahmetidir. 

Bu günahlar yaygınlaşıp çoğaldıkça toplumların 
kamburu haline dönüşür. Bu güvenlik ve adaleti 
kaçınılmaz kılar. Böylesi ortamlarda oluşan sı-
nırsızlık adaletsizliği doğurur (Lut ve Salih (a.s.) 
toplumları gibi).

İnsanı kendisinin esaretinden kurtarmak için, 
Allah’a teslim olmanın dışında başka hiçbir çı-
kış yolu yoktur. Köleleşmemek için kul olmayı 
öğrenmek. Kur’an’da bunun en güzel modeli İb-
rahim (a.s.)’dır. Bu sûrede ise Musa (a.s.) kıssası 
iki farklı yönüyle teslimiyeti çok güzel özetler. 
Firavun’un esaretinden kurtarılan İsariloğulları, 
kendi esaretlerinden kurtulamadılar. Çünkü tes-
lim olmadılar, olamadılar.

Diğer tarafta ise, Firavun’a rağmen Allah’a tesli-
miyetlerini ilan eden sihirbazların özgürlükleri-
nin bedeli canları olmuştur (120- 126). Ve onla-
rın son sözlerini Kur’an ebedileştirir: “Rabbimiz, 
sabır yağdır üzerimize ve varlığımızı sana adamış 
olarak canımızı al.” (126).

Demek ki, hiçbir şekilde firavun insanı esir 
alamaz ve onun en büyük düşmanı olamaz. 
Kur’an’ın sözü ile insanın en büyük düşmanı 
iradesini esir alan şeytandır. 

Sûrenin son âyetleri insanı, şeytana ve fıtratına 
yabancılaşanlara karşı uyarır  (199-202). Sûre 
teslimiyetin doruğu olan secde âyeti ile son bu-
lur: “Unutma ki Rabbinin tarafında olanlar ona 
kullukta kibre kapılmazlar ve O’nun önünde 
secdeye kapanırlar.” (206). 
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İkra’, yani ‘oku’ emriyle nazil olmaya başlayan 
Kur’an, o andan itibaren tüm insanlığı sıcak-

lığıyla, hikmetiyle kuşattı. Her bir vahiyle insanlık 
daha da bilinçlendi, zenginleşti. 610 yılında Hira 
mağarasında inmeye başlayan ilk vahiy, zaman 
içinde adeta bir hikmet okyanusuna dönüştü. Ül-
keler, coğrafyalar, kıtalar aşarak, tüm dünyayı etkisi 
altına alan o mesajlar sayesinde insanlık rahmete 
kavuştu. Kur’an’ın mesajı etrafında bütünleşen in-
sanlar, kavmiyet, ırk, coğrafya gözetmeksizin bir-
birleriyle kardeş oldular.

10, 11, 12, 13 ve 14. yüzyıllarda oldukça genişleyen 
İslam coğrafyasında,  Kur’an’ın mesajı etrafında ta-
rih boyunca nice şehirler, nice devletler, nice büyük 
imparatorluklar, büyük medeniyetler kuruldu. Fakat 
20. yüzyılda ve 21. yüzyılı yaşadığımız bu zamanda 
neden bu devingenliği devam ettiremiyor? Tıptan 
astronomiye, cebirden geometriye, fizikten coğraf-
yaya kadar hemen her bilim dalında insanlığın önü-
nü açan, çağının ötesinde fikirler ve buluşlar ortaya 
koyan İslam dünyası, bugün neden tarihe, geleceğe 
yön verecek fikir ve buluşların altına imza atamıyor 
diye düşünmemek elde değil. Tabii ki âyette geçtiği 
gibi her günün bir gecesi, her gecenin bir gündüzü 
vardır. Medeniyetler, ülkeler, milletler için de gece-
ler ve gündüzler vardır. İnsanlık tarihine, insanlığın 
ortak kültür ve bilim birikimine eşsiz katkılar sağ-
lamış İslam medeniyeti, elbet bir gün, aslına, özüne 
dönecek ve yeryüzündeki haklı konumunu yeniden 
elde edeceğine olan ümidimiz tamdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vahyin nüzu-
lünün 1400. yılı münasebetiyle Ramazan ayı itiba-
rıyla Kur’an yılı ilan edildi. Bu vesileyle başta Tür-
kiye coğrafyasında olmak üzere diğer birçok İslam 
coğrafyasında da konferans, panel, tv programı vb. 
etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu yıl vesilesiyle ya-
yıncılık alanında da Kur’an’a dair birçok eser neş-
rediliyor. Bu sayımızda ağırlıklı olarak âlimlere yer 

MUHARREM BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

Y r d . D o ç . D r.  Z e k i  TA N

Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında 
İlim ve Alimin Rolü

DEBİSİ KUVVETLİ BİR IRMAĞIN 
AKIŞI GİBİ ÇAĞININ ŞAHİTLİĞİNİ 
ÜSTLENEN ÂLİMLER YETİŞTİRME 
ÇABASI VE GAYRETİ İÇERİSİNDE 
OLMAMIZ GEREKMEKTEDİR.
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ayrılması hasebiyle yayımlanan eserler arasında 
Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim 
ve Alimin Rolü başlıklı eseri tanıtmayı uygun 
gördük. Yrd.Doç.Dr. Zeki Tan tarafından Harran 
Üniversitesi Tefsir Ana Bilim Dalı’nda doktora 
tezi olarak 2002’de hazırlanan çalışma, Ark Ya-
yınları tarafından Kur’an Yılı anısına okuyucularla 
buluşmuş oldu. 

Oldukça hacimli olan bu eserin önsözünde yazar 
konuları üç bölüm halinde ele alındığını belirtiyor. 
Birinci bölümde din, toplum ve ilim ilişkisinden, 
ikinci bölümde toplumda yapılanma sağlayacak 
âlimde olması ve olmaması gereken temel ahlaki 
özelliklerden bahsediliyor. Üçüncü ve son bölüm-
de ise bu bahsedilen sıfatları taşıyan “ilim ehli”nin 
toplumda “yapılanma” adına neler yapması ge-
rektiğine dikkat çekiliyor.  Kitapta ilim kavramının 
daha çok ıstılahi, yani ilim erbabınca ittifak edilen 
manasına vurgu yapılırken, insan bilgisinin doğası 
gereği sınırlı boyutuna fazla değinilmiyor. 

Çalışmada daha çok toplumun yapılanmasında 
vazgeçilmez olarak kabul edilebilecek üç sacaya-
ğından bahisle; din, ilim ve ilim ehlinin toplumda 
sağlıklı bir yapı oluşturmada meydana getireceği 
etkinlik ve yetkinliğe dikkat çekiliyor. Yazar bu 
durumun tarih boyunca her mesleğin Kur’an-ı 
Kerim’e olan bakışında ve yorumlanmasında ken-
dini gösterdiği tesbitini yapıyor. Bu sebeple her-
kesin kendi anlam dünyasına göre ıstılahlara şekil 
ve anlam vermesi kaçınılmaz olmuştur. Fıkıhçının, 
felsefecinin, kelamcının yönelişi ile muhaddis 
veya mutasavvıfın Kur’an-ı Kerim’e yönelişi aynı 
olmamıştır. Olması da zaten beklenemez. 

Çalışmada verilen âyet meallerinde genellikle 
Muhammed Esed’in İşaret Yayınları’ndan çıkan 
“Kur’an Mesajı”  adlı çalışması esas alınmışsa da 
zaman zaman Prof.Dr. Suat Yıldırım’ın “Kur’an-ı 
Hakim ve Açıklamalı Meali” ile Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın hazırlattığı mealden de faydalanılmış.

Yazar çalışmada kısmen de olsa bir defa istifade 
edilen kaynak ve makalelerin kaynakça kısmında 
daha fazla yoğunluk olmaması için gösterilmedi-
ğini belirtiyor. Bu durum ister istemez okuyucuyu 
kitabı daha dikkatli okumaya sevkediyor. Kitabın 
sonuna bakıldığında 20 sayfa gibi oldukça yoğun 
bir kaynakçayı görünce yazarın bu mazeretine 
hak verip vermemeyi bir tercih olarak görmekte 
fayda var. Fakat kaynakça ile beraber faydalanı-
lan kaynak ya da eser sahibi “ad dizini” yapılarak 
bir kere de olsa adı geçen kişilerin emeğe saygı 
gereği belirtilmesi daha iyi olurdu.

Şüphesiz Kur’an insanın yaratılışını esas alarak 
ona uygun metotlarla yaklaşan, yaşayış biçimle-
rini ortaya koyan ve problemlere düştüğü nokta-
da çözüm getiren bir kitap olma vasfını kıyamete 
kadar sürdürecektir. Yeter ki onu fıkhedebilecek, 
yorumlayacak bir âlim tipinin yetişmesini sağla-
mak için zemin hazırlansın. Ancak şu an İslam ül-
kelerine baktığımızda gerçekten de yoksulluğun 
had safhada olduğu, gelir dağılımındaki uçuru-
mun büyüdüğü, hoşgörüsüzlüğün arttığı, savaş-
ların, çatışmaların, terörün artık alın yazısına, 
yaftaya dönüştüğü bir çağı yaşıyoruz. Bu man-
zara temellerimizi oluşturan kaynaklardan yola 
çıkarak vardığımız bir sonuç olamaz. Tam tersi-
ne bu manzara, bir uzaklaşmanın, iman ile amel 
arasında, teoriyle pratik arasında oluşan uçuru-
mun eseri olmalı. Eğer, Kur’an’ın mesajı, aradan 
geçen 1400 yılda hala tam olarak anlaşılamıyor, 
anlatılamıyorsa, burada biz Müslümanların ciddi 
bir öz eleştiri yapmalarında fayda vardır. Suçluyu 
kara ve kirli propagandaları yapanlarda arama-
yalım. Suçlu biziz. Demek ki biz kendimizi tam 
olarak anlatmadık, anlatamıyoruz ve bunun 
gayreti içinde değiliz. Mevcut ön yargıları gider-
mek için ne yaptık, neler yapıyoruz diye oturup 
düşünmeliyiz. Bunun mücadelesini vermeliyiz. 
Şüphesiz âlimlerimize, bilim adamlarımıza, din 
adamlarımıza bu konuda büyük görev ve sorum-
luluklar düşüyor. Umudumuzu devamlı canlı kıla-
cak ve geleceği kuracak olanlar âlimlerdir. İslam 
tarihine bakıldığında hep âlimlerin medeniyetlere 
vücut verdiklerini-verebildiklerini görürüz. Acaba 
âlimlerimiz, öncülerimiz Allah’ın kendisine ağır 
sorumluluklar yüklediğinin farkında mı? 

Tarih boyunca insanlığı karanlıktan kurtarıp ışığa 
götürecek olan dinin kemale erdiğini (‘Bakara, 
2/257) bilen bizler bunun hayatın her alanın-
da uygulamaya dönüştürülmesinde âlimlerin 
Kur’an-ı Kerim ışığında toplumsal ifsada, tuğya-
na, sömürüye karşı dün olduğu gibi bugün de çö-
zümler üreteceklerine olan inancımız bakidir. De-
bisi kuvvetli bir ırmağın akışı gibi çağının şahitli-
ğini üstlenen âlimler yetiştirme çabası ve gayreti 
içerisinde olmamız gerekmektedir. Problem ne 
vahiyde ne de sünnettedir. Problem onu kendi 
gününe taşıyan insanların bakışında, anlayışında 
ve yorumundadır. Kur’an’a Göre Toplumun Yapı-
lanmasında İlim ve Alimin Rolü başlıklı eser tüm 
bunlara bir kez daha dikkat çekiyor. Allah yapı-
lanları zayi etmeyendir.  
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Suların sesi yokoluşu fısıldıyordu
‘’Ey Nuh halkını uyar
Başlarına şiddetli bir azap gelmeden’’
 
Ey halk kulak verin
İnkâr ve zulümlerinizle
Hakikati gölgelemeye yeltenmeyin
Kalplerinizde bir inkâr lekesidir bu 
Tevbe etmezseniz
Mutlaka tufan bulacaktır Nuh’u
 
Kâfirler sorup duruyor
Ne zaman bize ulaşacak bahsettiğin azab
Derken çölde bir gemi büyüyor
Nuh susuyor
İşine bakıyor
Tahtalara çivileri çakıyor
Ne yapsa, ne etse her çağrı onları saptırıyor
Azab adım adım yaklaşıyor
 
Ey çağımın Nuh’u yükünüz ağır
Durma çoğalt sözleri
Öksüz bırakma ilahi daveti
Varsın alay etsinler, aldırma sen yap gemini
Aşk ve iman ile doldur yelkenlerini
Bir kat daha kucakla
Bir avuç da olsa müminleri
 
Bilmiyorum zamanın neresindeyiz
Ahir zaman dedikleri ne zaman
Davet yolunda zorluklara katlan
Taşlaşan kalplerin sonunu bekle Allah’tan
 
Müntakim olan Rabbim
Bu halk günahkârlık giysilerine bürünmüş
Caddelerde tuğyan, gönüllerde hüsran
Kalbini inkârlara vuranlardan
Bir tek kimse kalmasın
 

Nuh:
Mücadelenin, irşadın zirvesi
Tufan getiren milat çizgisi
Mekke’de Muhammed’in tek tesellisi
Her tuğyan çağında
Direniş erlerine bir sığınaktır Nuh’un Gemisi
Ol! deyince olan
Yeryüzünü sulara boğan
Rabbimin emriyle sonunda
Müminleri felah limanına çıkaran  

YUNUS EMRE’den
İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır
Okumaktan murat ne 
Kişi Hak’kı bilmektir 
Çün okudun bilmezsin 
Ha bir kuru ekmektir
Okudum bildim deme 
Çok taat kıldım deme 
Eğer Hak bilmez isen 
Abes yere gelmektir
Dört kitabın mânâsı
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin 
Bu nice okumaktır
Yiğirmi dokuz hece 
Okursun uçtan uca 
Sen elif dersin hoca 
Mânâsı ne demektir
Yunus Emre der hoca 
Gerekse bin var hacca 
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir

Nuh
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R





Bir kurban deyip geçmeyin…

Yardımeli Derneği, “İyilikler şahid olsun” 
diyerek  2010 yılı kurban faaliyetlerine baş-

ladı. Kurban çalışmaları, Sakarya Karasu’da kuru-
cularımız, üyelerimiz, temsilcilerimiz, gönüllüle-
rimiz, yönetim kurulumuz ve dernek çalışanları-
mızın iştiraki ile yapılan ‘İstişare ve Bilgilendirme 
toplantısı’ ile başlamış oldu. Geçtiğimiz yıllarda ol-
duğu gibi bu yıl da derneğimiz, yurt içinde birçok 
şehirde, yurt dışında farklı bölge ve ülkelerde siz-
lerden aldığı vekâletle kurban kesmeyi planlıyor. 
İyiliğin unutulduğu modern dünyada iyilik için 
çırpınan diri kalplerin nabzını dünyanın her köşe-
sine ulaştırmak için yollara düştük. İyiliğin iyilik 
edene de iyilik olduğunu hatırlatmaktır amacımız. 
Kurban ve yapılan tüm iyilikler, sadece hayır 
yapma değil, bilakis hayra ermedir. Güzel olan 
yolda, güzellerle birlikte, güzel adımlarla, güzel 
bir yerlere yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Kurbanını  yılda bir defa et yiyebilen kardeşleriy-
le paylaşmak isteyen yardımsever kardeşlerimiz, 
derneğimiz ile irtibata geçerek bu hayır yarışına 
katılabilirler. Yardımeli Derneği ekipleri, gittikleri 
bölgelerde, bizzat isim okuyarak, kesim ve dağı-
tım  faaliyetlerinin başında bulunarak, büyük bir 
titizlik ve özenle kurban kesimini gerçekleştir-
mektedirler.

2010 Kurban Organizasyonu yurt dışında 20 fark-
lı bölgede gerçekleştirilecektir.

KURBAN KESTİĞİMİZ BÖLGELER

•  Türkiye 
•  Bosna Hersek 
•  Filistin 
•  Sudan 
•  Etiyopya (Habeşistan) 
•  Pakistan 
•  Lübnan Mülteci kampı 
•  Gürcistan 

• Suriye Mülteci Kampı 
• Ürdün Mülteci Kampı
• Kafkaslar 
• Bangladeş 
• Makedonya 
• Kosova 
• Romanya 

•  Malavi 
•  Afganistan 
•  Azerbaycan 
•  Kırgızistan 
•  Kazakistan 
•  Moğolistan 
•  Irak

Bu yıl kurban fiyatları arasındaki dengesizlik ve 
belirsizlikten dolayı iki ayrı fiyat belirlendi. Fi-
listin, Bosna, Irak, Türkiye, Balkanlar ve Filistin 
Mülteci Kamplarında (Suriye, Lübnan, Ürdün)  
kesilecek kurban bedeli 435 TL, diğer tüm bölge 
ve ülkelerde kesilecek kurban bedeli 225 TL ola-
rak belirlendi. Paylaşmanın sevincini ve mutlulu-
ğunu  birlikte yaşamak  adına…

"İYİLİKLER ŞAHİD OLSUN" VAR MISINIZ?

BU ÇALIŞMA İLE NEYİ HEDEFLEDİK?

	Kurban faaliyetleri sırasında ibadet halinde 
olacağız ve her anımız için ibadet sevabı kaza-
nacağız.

	Başkalarının da kurban ibadetini yerine getir-
melerini ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaları-
nı teşvik edeceğiz.

	Bir ihtiyaç sahibinin daha evine kurban eti gir-
mesini sağlayacağız, onların dualarından istifa-
de edeceğiz.

	Müslümanların kardeş olduğuna, paylaşabi-
len, yardımlaşabilen insanlar olduğuna dünya 
bir kez daha şahid olacaktır.

	Bu durum, Müslüman kardeşimizin sevincine 
sevinç katacaktır. Dünyanın bir tarafında hiç 
tanımadığım kardeşlerim var diyebilecek ve 
umutlanacaktır.

	Bunu çekemeyen din düşmanları korkacak, bu 
dayanışma karşısında ürperecektir.

	Yeni hizmetlerin, yeni projelerin yapılmasına 
katkı sağlayacaktır.

	İYİLİĞİ YAŞATACAK, PAYLAŞMAYI YAY-
GINLAŞTIRACAK, KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİ-
RECEK, HESABI KOLAYLAŞTIRACAKTIR.

+90 212 541 48 00

Bayram sevindiğin kadar değil, 
   Sevindirdiğin kadar bayramdır.


